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“Hiç Ģüphe yok ki, Kur‟an‟ı biz indirdik,
elbette onu biz koruyacağız.”
Hıcr Sûresi, âyet 9

EVREN‟ĠN DÜZENĠ
Türkler
“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,
bilin ki o ev bir Türk evidir.”
Elisee Recus
“Hayvanları
beslemek için vakıflar ve
1

Bekâ: ölümsüzlük, ölmezlik, kalıcılık… Adam o kadar hâin olabiliyor ki,
emperyalistlerin işlerine gelmediği için; ölümsüzlük, ölmezlik, kalıcılık alamına gelen , bekâ
kelimesine bile karşı çıkıyor… Ġnönü Zihnieti iĢte budur.
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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 Müslümanlara
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
“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 siyasetiyle
medenî hayâtı, bütün cihana örnek olabilecek
vaziyettedir2.”
Du Loir

2

Anonim, Neydık Ne Olduk?, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.sivaslilar.net/forum/archive/index.php/t-14814.html, En Son Erişim Târihi:
21.08.2014.
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Türklerin Yaratılış Özellikleri
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz demiştir ki:
“Allah‟ın „doğuda‟ bir ordusu vardır. Onun adını Türk
koymuĢtur. Kendisine baĢkaldıranlardan iĢte onlar vâsıtasıyla
intikam alır3.”
“Türkler size dokunmadığı, harbetmediği sürece, sakın siz
de Türkler‟e dokunmayınız!4“
“Sizler;
Türkler‟le
çarpıĢmadıkça
kıyâmet
5
kopmayacaktır .”
Kaşgarlı Mahmut „Divanı Lügatit Türk‟ isimli eserinde,
Buhara ve NiĢâbur hadis imamlarından, şu hadîs-i kutsîyi rivâyet
etmektedir:
“Kostantiyye (Ġstanbul) mutlaka fetholunacaktır. Onu
fetheden kumandan ne güzel kumandandır ve o asker ne güzel
askerdir6.”
“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 saldırtırım7.”
“Türk dilini öğreniniz, çünkü Türlerin çok uzun sürecek bir
hâkimiyetleri vardır8“.
“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
3

Hadisi nakleden Kazvini el-Kaşgarî Mahmud, Divanü'l-Lügat et-Türk.
Neseî.
5
Buharî, Sâhih-i Müslim.
6
Buharî.
7
Kaşgarlı Mahmut, Divânı Lügat-it Türk.
8
Kaşgarlı Mahmut, Divânı Lügat-it Türk.
4
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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
bağlayacaklardır9.
“Türkler size iliĢmedikçe sizde onlara iliĢmeyiniz. Çünkü
milletimin mülkünü ve Allah‟ın ona olan ihsanını en evvel
Kantura (Türk) nesli alacaktır10.”
“HabeĢliler sizle uğraĢmadıkça siz de onlarla
uğraĢmayınız. Hele Türkler size dokunmadığı sürece siz de
Türkler‟e dokunmayınız!11“
Başka bir rivâyette şöyle denmektedir:
“Türkler sizlere dokunmadıkça siz de Türkler‟e
dokunmayınız. Zirâ onlar çok sert ve haĢin tabiatlı kimselerdir12.”
Aynı hâdisi Hamavî, Hz. Muâviye‟den şöyle nakletmiştir:
“Sakın onların üzerine süvâri birlikleri göndermeyiniz.
Türkler ve HabeĢliler size dokunmadığı sürece siz de onlara
dokunmayınız.”
İmam Taberânî, Hz. Muâviye‟den Ģöyle nakletmiĢtir. İbni
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
9

Ebû Davud.
İmam Taberânî.
11
Ebû Dâvud.
12
El-Cüveynî.
10
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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
insanlardadır13.
Hıfz kelimesini bâzı kimseler, hafızlık, kavrama kâbiliyeti
olarak,
tercüme
etmişler,
bâzıları
ise,
Türkler‟in
muhafazakârlığını, başka 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 şöyle
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 demiştir ki:

13

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 girmiĢtir14.”
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...15“
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 sâ-hibidir, her
Ģeyi çok iyi bilendir- Mâide Sûresi, âyet 54.”

14

Müslim.
Anonim, Peygamber Efendimizin Türkler Hakkındaki Hadisleri, Alındığı
İnternet Elektronik Adresi,
http://forum.kanka.net/archive/index.php/t-328945.html, En Son Erişim Târihi: 21.08.2014.
15
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Elmalılı Hamdi Yazır, Ömer Nasuhî Bilmen ve Celâl
Yıldırım baĢta olmak üzere, birçok İslâm âlim ve mütefessirine
göre bu âyet Türkler‟i işâret etmektedir16.
Türkler Müslüman olmadan önce Emevîler‟in Horasan
vâlisi Cüneyd bin Abdurrahman, bir Türk Hâkanı ile çarpıĢmak
üzere, ordularının başında harp düzeni almıştı.
İki kumandan, bir ara, askerlerinin saflarından ayrılarak,
karĢı karĢı-ya gelirler. Cüneyd bin Abdurrahman, dinî emir
gereğince, Türk hâkanına Ġslâm‟ı tebliğ etmiĢ olmalı ki, Türk
hâkanı İslâm‟ı öğrenmek üzere, bâzı sorular sormaya baĢlar:
Nâmuslu bir insana zinâ isnâdeden kimselere karşı, 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 İslâm‟ın
verdiği cezâyı hafif bulmuş ve bu konulardaki fikrini şöyle
açıklamıştır:
“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 şöyle 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.”
16

Anonim, Türk Milleti hakkında âyet ve hadisler, Alındığı İnternet Elektronik
Adresi, http://www.minare.net/forum/kurani-kerim/turk-milleti-hakkindaki-ayet-vehadisler-t4338.0.html, En Son Erişim Târihi: 21.08.2014.
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İslâm kumandanının bu sözleri Türk Hâkanı‟nın o kadar
hoşuna gider ki, “Sen bundan daha değerli bir söz söylemedin! 17“
der.
Dikkat ediyor musunuz, Türk Hâkanı‟nın bu sözünden,
Türklerin, ilâhî yaratılıĢ tabiatına ne kadar uygun bir cibilliyette,
olduğunu anlıyoruz.
İbni Haldûn Mukaddime‟sinde, dâimâ nesnel ve tecrübeci
bir hareket tarzını benimsemiĢtir. Eserinde genel Dünyâ târihine
yer verirken, özellikle, Türk târihine geniş bir bölüm ayırmıştır.
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
çekmiştir18.
Güçlüydük
Amerika Birleşik Devletleri‟ni bile vergiye bağlamıştık. 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.
17

Temiz, M., Ahlâk Ve Türk‟ler, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/AHL%C3%82K%20VE%20T%C3%9CRKLER.pdf,
En Son Erişim Târihi, 21.08.2014.
18
Manaz, Ü. N. ve Manaz,A., Ġbni Haldun, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=2626, En Son Erişim Târihi: 21.08.2014,
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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.
Kongre 27 Mart 1794 yılında, Osmanlı denizcilerine karşı
koyacak güçte, savaĢ gemileri inĢa edilmesi veyâ satın alınması
için, Başkan 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 karşı, bir anlaĢma yapmayı kabul etti.
Bu anlaşmaya göre ABD, Cezâyir‟deki esirlerin iâdesi ve
gerek Atlantik‟te, gerekse Akdeniz‟de ABD sancağı taĢıyan, hiç
bir tekneye dokunulmaması karşılığında, 642 000 altın ve yılda
12.000 Osmanlı altını (216.000 dolar) ödeyecekti.
Dili Türkçe olan ve 22 maddeden oluşan anlaşmaya Başkan
George Washington ve Cezâyir Beylerbeyi Hasan Dayı imzâ
koydular...
Böylece ABD, yıllık vergiye bağlanmıĢ oldu. Bu anlaşma,
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
anlaşma, Türkçe‟dir ve ABD târihinde vergi vermeyi kabul ettiği
tek ülke, Osmanlı Ġmparatorluğu‟dur...
ABD başkanı George Washington, Osmanlı İmparatoru
tarafından muhatap görülmemiş, anlaĢma Cezâyir Beylerbeyı
Hasan Dayı tarafından imzalanmıĢtır.
9
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İşte bu sayıp döktüğümüz, üstün meziyetlerimizle, 200 yıl
öncesine kadar biz buyduk…19
Sonuç
Nasıl ki Türkler‟in en önemli özelliği, Ġslâmî ölçüler yâni
özellikleri de adâlet ve insanlık ise, buna karşı Batılıların en önmli
özellikleri de, bütün dünyânın zenginliklerini en kolay bir Ģekilde
sömürebilmek için, adâletsizce zâlimlik, canavarlık, zulüm, yâni
insanlık düşmanlığıdır. Bu Batılı sömügeci emperyalistler, tâ
baĢtan beri, bu sömügeci iştahlarını kolayca geçekleştirmenin
meşgûliyetini gündemlerinin birinci sırasında tutmuşlar /
tutmaktadırlar... Emellerini geçekleştirmek için özellikle, zengin
tabiat kaynaklarına sâhip olan, Doğudaki milletleri inceleyip
strateji ve plânlar üretmek için bakanlıklar kurmuşlar, özel
insanlar yetiĢtirmiĢlerdir. Özel olarak yetişen bu insanlara genel
olarak “doğubilimci” anlamında “müsteşrik” denmektedir.
Bu doğubilimci müsteşrikler arasında daha da özel olanlar
da yok değildi. Meselâ sırf Osmanlı‟daki Ġslâmî hareket ve
faaliyetlerin yüzde yüz tutturulması için, Londra‟da İstanbul‟daki
Fetvâ Makâmı‟nın noksansız bir benzeri kulmuştur. Bu kuruluşun
başına geçirilen insanın bilgisinin, aynen Ġstanbul‟daki
Ģeyhülislâmın bilgisi seviyesinde olmasına dikkat edilmiĢti. Öyle
ki Osmanlı‟nın faaliyetlerini tahmin etme bakımından, bu kişiye
sorulan fetvânın cevâbı da. Ġstanbul‟daki Ģeyhülislâmın cevâbı
gibi aynı olsun! Bu kuruluşun başındaki zatla İstanbul‟daki Fetvâ
19

Can, M., Amerika donanması Akdeniz‟de, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.ufukotesi.com/yazigoster.asp?yazi_no=20070485 En Son Erişim Târihi:
21.08.2014. YA DA
Amerika'nın Vergi Verdiği Tek Devlet Osmanlı Devleti, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
https://www.facebook.com/notes/osmanli-devleti/amerikanin-vergi-verdi%C4%9Fi-tekdevlet-osmanli-devleti/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-ileosmanl%C4%B1-imparatorlu%C4%9Fu-aras%C4%B1nda-imzalanan-a/, En Son Erişim
Târihi: 21.08.2014 (Yale ünıversıtesinde yayınlanan Türkçe belgesinden…)
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Makâmı‟nın başındaki şeyhülislâmın tek farkı, kiĢiliklerinin
dıĢında, birisinin kâfir, diğerinin Ġslâmî îmanlı oluĢudur.

Resimdeki bu zatın hakâreti Beni çok sarstı
Milletimiz‟in % 99‟u Müslüman… Mü‟min Müslümanların Allah‟ı (CC) ve
Peygamberimiz (SAV)‟i canlarından da daha çok sevmeleri, inançlarının bir
gereğidir.
Ey Zat! Sizlerin bu tarafta nasibinizin olmadığı da zâten sözlerinizdeki dehĢetli
câhilliğinizden de bir Ģekilde anlaĢılıyor… Olabilir… Bu bir nasip meselesi… Ama
hakârete gerek var mı?
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Ġslâm‟da zorla Müslümanlık olmuyor… Bu nedenle, “Ġslâm‟da zorlama yoktur”
kuralını da bilmeyen yoktur… Muhtemelen sizler bu bilgiye bile sâhip değilsiniz. Bu
da insanlıkla ve kültürlü olup olmamakla ilgili bir Ģey… Ama hakârete gerek var
mı?
Çünkü bu kadar bilgisiz olup yalnızca yaĢadıklarını bilgi zanneden o kadar bilgisiz
insan var ki! Onlardan sayarsın, senin gibileri, geçersin… Ama hakârete gerek var
mı?
Ama tahsilli ve kültürlü çoğu insanın çok iyi bildikleri Ġnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi‟nde insanların değer yargılarına değer verilip saygı duyulmasına âit
çok maddelerin olduğunu, olabileceğini bilmeyen de yok gibidir…
Ey Zat!
Belki bunlardan da haberiniz olmayabilir, olur ya, yalnızca yaĢadıklarını bilgi
zanneden, hemen her bir Ģeyden habersiz o kadar bilgisiz insan var ki! Siz
bunlardansınız… Bunu da geçelim... Ama hakârete gerek var mı?
Sizlerde Ģimdi o kadar çok anormalliklerin olduğu anlaĢılıyor ki, asıl bendenizin
hayret ettiklerimden birisi de bu anormallikleriniz Ey Zat!
Bir türlü îzah edemiyorum:
Bu kadar bilgisiz, görgüsüz bir sun‟î yaĢam içinde dünyâdan, insanlığın değer
yargılarından haberiniz yok iken, bu gün bir milyardan fazla Müslümanın canından
daha kıymetli saydığı Yaratıcısına uyduruk bir tanrı ve Peygamberimiz (SAV)‟e
yalancı diyecek kadar da, bir açıdan, bilgili gibi görünüyorsunuz.
Biz Müslüman Mü‟minlerin, akıl ve mantığımızı kullanarak ilim ve bilimsel yoldan
düĢünmemiz, Allah‟ın (CC) emri ve Peygamberimiz (SAV)‟in sünneti olması
nedeniyle, yine inancımızın gereğidir.
Bir Müslüman Mü‟min olarak, akıl ve mantığımızı kullanarak sözlerinizi, ilim ve
bilimsel analiz süzgecinden geçirdiğimizde, sizlerin hem çok bilgisiz, görgüsüz,
kültürsüz olduğunuzun anlaĢılması sırasında, sıra biz Müslümanların Rab‟bi ve
Peygamberine geldiğinde, bir de bakıyorsunuz ki, bu yüce değerlerimiz hakkında, ne
hikmetse, bilmediğiniz hiçbir Ģeyin olmadığı havalara bürünüyorsunuz.
Ġçinizde sergilediğiniz bu duruma bilimsel olarak tenakuz yeni adıyla çeliĢki denir.
ġimdi bu bilimsel kavramlardan haberiniz var mı diye sormayacağım… Çünkü bu
bile bile Ģuurlu olarak bir aĢağılama kompleksi hastalığıdır, Türkçesi kâfirlik,
anlayacağınız…
Bir yerlerde de meclis baĢkanı olduğunuz anlaĢıldığına göre demek ki, aklınız var,
bu Ģüphemizde isâbetliyiz, yanlıĢlık da yok demek…
O zaman, bu çeliĢkiyi göze alacak kadar da ĢuursuzlaĢabiliyorsunuz! Insanlık adına
hiç saygı kavramına da sâhip değilsiniz, öyle ya…
Yoksa yanılıyor muyum? Ne dersiniz?
BĠR...
Ġkincisine gelince:
Eğer yukarıdaki analizimde haklıysam ki haklıyım. Eğer kendinizin de bir parça
insanlıktan- bırakınız dinî konuları, insanlığın diğer konularından da-bir nebzecik
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ya da „cimicicik‟ nasibiniz varsa, aĢağıdaki husus için derhâl harekete geçmeniz
yine bir insanlık hareketi belki sayılabilir:
ġöyle ya da böyle almıĢ olduğunuz ve hâlâ da kullanmaya devam ettiğiniz, ALĠ
isminin, Ġslâm Târihi‟nde ilmin kapısı olarak ün yapmıĢ, ilk Müslümanlardan,
yalancılıkla itham ettiğiniz Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in sağ kolu ve
damadının ismi olduğunu biliyor muydunuz?
Bilmiyorsanız, Ģimdi öğrendiğinize göre, zerre kadar bir Ģerefiniz varsa, Ali ismini
Ģu anda derhâl değiĢtirmek için harekete geçmeniz gerekiyor mu, gerekmiyor mu?
En azından, o ismin Ģerefinden eksilme olmasın diye bizce, behemehâl gerekiyor!
Dünyâdaki 1,5 milyar Müslümanlar olarak Allahımız‟a (CC) ve Peygamberimiz
(SAV) Efendimiz‟e açıktan açığa hakâret etmekten sıkılmadığınıza göre, Ġslâmiyetle
zerre kadar alâkanız yok demektir.
Yukarıda Milletimiz‟in % 99‟unun Müslüman olduğunu beyan etmiĢtim… Herhâlde
siz de aynı fikirdesinizdir, değil mi? O hâlde 1,5 milyar Müslümanın da
dıĢındasınızdır…
Peki, sizin kutsal değerlerini aĢağıladığınız bu Millete nasıl bir hizmetiniz olacak ki,
yine de sağından solundan ona güya hizmet etme cemiyetleri içinde bilmem ne
baĢkanlığı görevi de yürütüyorsunuz? Müslümanların tercihi, idârecilerinin de
Müslüman olmasıdır ki, Millete hizmetin verimliliği o derecede fazla olsun…
Milletimizle zerre kadar gönül birliğiniz olmadığına ve /veyâ Allah‟tan (CC) korkup
Peygamberi‟nden de utanıp çekinmediğinize göre, bu yürüttükleriniz neyin nesi
oluyor, kime hangi verim ve menfaati sağlıyor, acabâ?
1976 yılından beri bir akademik personel olarak bizler öğrencilerimize, hep “ĠĢinizi
sevmezseniz, içten, cân-ı gönülden severek ve verimli olarak çalıĢamazsınız”
bilimsel görüĢümüzü sık sık tekrarlamıĢızdır…
Acabâ içten, can-ı gönülden severek ve verimli olarak görevinizi bu sıfatlarınızla
nasıl baĢarabiliyorsunuz, eğer „yürütmenin‟ baĢka alternatiflerini
uygulamıyorsanız?
Bendeniz, size bir Ģey söyleyeyim mi?
Ġnsan olmanın az da olsa bir belirtisi olmalı! Kendinizi aldatmıĢsınız /
aldatıyorsunuz, bâri bu asîl Milletimizi olsun aldatmayınız! Ve de siz, ancak 1,5
milyarın dıĢındaki yerlerde, örneğin mağara gibi yerlerde, kendinize bir yer
bulsanız, daha iyi olur!
Çünkü böyle yerler, sizi rahatsız edecek örneğin üstün Ģahsiyetlerin veyâ güzel söz
ya da değer yargılarının çok sık zikredilmediği, ilkel yerlerdir de…
Böylece, iyi insanlardan uzakta bulunmakla hem siz rahat etmiĢ olursunuz hem de
iyi insanlar… Sinek yalnızca bir sinektir ama yine de bâzen, pisilik yerlere burnunu
çok sık soktuğundan, iyi insanların midesini bulandırmaktadır da…
Doğal Ve Çukursal Mağaralar (Projesi)
http://mtemiz.com/bilim/DOĞAL%20VE%20ÇUKURSAL%20MAĞARAL
AR%20(PROJESĠ).pdf
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Bugünkü konjoktörü de göz önüne alırsak, örneğin
yaklaĢtığı hissedilen, Amik Ovası Zaferi‟ni düşünerek yukarıda
geçen, “Üçüncü istilâda ise onların kökleri kesilecektir. ĠĢte onlar
Türkler‟dir.” şeklinde hadiste geçen olay, yaklaĢmıĢ demektir. Ha,
ne dersiniz?

Özellikle Müslüman ülkelerin zenginliklerini sömürmek için canavarlaĢmanın
formülünü “Bir damla petrol, bir damla kan” Ģeklinde bilimselleĢtiren adamdır.
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SIRRIMIZI NASIL KEġFETTĠLER
Giriş
İnsanın yaradılışından gelen özelliğe huy ya da haslet denir.
Milletimizin önemli iki hasleti öznel yâni örijinaldir. Bunları
Milletimiz‟in fertleri arasında sık sık görüyoruz. Bu iki hasletimiz
merhâmet ve sadâkattir. Bu iki hasletimizin sonucu olan
hasletlerimiz daha vardır ki bunlar da, misâfirperverliğimiz,
cesâret ve dürüstlüğümüzdür. Bütün bu hasletlerimiz daha çok
dışarı kibarlık ya da nezâketimizle yansımaktadır. Nitekim yakın
bir zamanda yapılan bir nezâket anketi, Türklerin birinci olduğunu
göstermiĢtir20. Merhâmet ise Milletimiz‟e has genel bir özelliktir.
Oğuz Türkleri ilk defâ Anadolu‟ya geldiklerinde, bir dağın
tepesinden baktıkları zaman, İç Anadolu‟daki bir ovada iki
ordunun kıyasıya savaştıklarını görürler; merhâmet hisleri ağır
bastığı için, hemen oracıkta, “zayıf olan tarafa yardım etme”
kararı alırlar. Tabiatıyla, sonunda bunların yardımıyla başta zayıf
olan taraf savaşı kazanır. Meğer ilk başta zayıf görünen taraf,
Moğollarla çarpışan taraf Selçuklu Türkleri imiş… Selçuklu
Sultanı, çok memnun olduğu, merhâmetli ve kahraman olan bu
Orta Asya Türkleri‟ne, bir teşekkür mâhiyetinde, Söğüt kasabası
ve çevresini verir. Bunlar Osmanlıların ilk atalarıdırlar. Bizler de
20

Anonim, En kibar millet Türkler, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://haber10.com/haber/273303/, En Son Erişim Târihi: 27.03.2012.
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onların torunlarıyız… Bâzı hasletlerimiz gibi bu hasletimiz de
biraz değişip küllenmeyle berâber, o günlerden bu günlere kadar
gelmiĢtir.
Fakat bizi bugün bu ve buna benzer meziyetlerimizin
hepsinden tamâmen uzaklaştırmak istiyorlar! Günümüzde bence
asıl meselemiz budur.
Milletimiz‟in Yapısal Üstünlüğü ve İslâm
Türkler Müslüman olmadan önce de hep tek tanrıya
inanıyorlardı. Bu yüzden sağlam karakterlerini yüzyıllar boyunca
hep korumuşlardır.
Donanım ve karakter yapımızın diğer milletlerin karakter
yapılarıyla karşılaştırılmasına, târih boyunca, kurmuş olduğumuz
16 devletin yapı, hayat ve yaşayışlarına baktığımızda görürüz ki
Milletimiz, 9. Yüzyıl‟da toplu olarak Ġslâmiyeti kabul etmekle,
kendi bünyesine en uygun hareketi gerçekleştirmiştir. Bununla
âdetâ kendi yitiğini bulmuĢtur. Bunun böyle olduğunu târih
kitaplarında sık sık siz de okumuşsunuzdur.
Bu birkaç satırlık târihî örnek, Eski Türkler‟in ne kadar
sağlam ve İslâm‟a uygun bir ruh yapısına sâhip olduklarını bütün
açıklığıyla göstermektedir. Bu aynı zamanda Türkler‟in yaratılış
sebebine ne kadar uygun bir donanım ve ruhî karaktere sâhip
olduklarının da başka bir açıklamasıdır. Onun için Türkler, 9.
Yüzyıl‟da İslâm‟la ilk karşılaşmalarında toptan hemen
Müslümanlığı kabul etmişlerdir.
Sırrımızı Keşfettiler
Müslümanlık, Türkler‟in Dünyâ görüĢünde devrim etkisi
yapmıĢtır. Onlar İslâm‟ı kabul ederek sağlam donanım ve karakter
yapılarına gerekli olan ruh enerjisini kazandırmışlardır. Bugün bu
meziyetlerin tümüne birden „insanlık‟ diyoruz. Milletimiz insanlık
fazîletlerinin de temsilcisi olmuş, bunları târihte oynadıkları
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rollerle ispat etmiĢtir. Târih boyunca dünyâya medeniyet
yaymalarının temelinde bu gerçek vardır. Batı‟nın medenîleşmesi
için için de çok rolümüz olmuştur. Ama sömürgeci ve emperyalist
karakterli Batılılar, maddî ve mânevî yapımızdaki zenginlik ve
kaabiliyetlerimizden hep maddî ve teknolojik tarafımızı kopya
etmişler, mânevî tarafımızı dışlamışlardı. Meselâ Batıda
Kimya‟nın babası sayılan Harran Ünivesitesi rektörü Cabir bin
Hayyan Üniversite‟de 13. Yüzyıl‟da yaptığı bir konuşmada,
“Evren‟de var olan bir Ģey yok, yok olan bir Ģey var olmaz. Ama
Allah (CC) dilerse yoktan var, vardan yok edebilir” şeklinde bir
görüş belirtmişti. Batılı Lavoisier bu konuşmanın, “Evren‟de var
olan bir Ģey yok, yok olan bir Ģey var olmaz.” kısmını alarak bunu
kaynak göstermeden kendi adıyla, “Lavoisier kânunu” olarak
yayınlayıp benimsemiştir. Burada da görüldüğü gibi onlar için asıl
maddî taraf önemli, mânevî ve ahlâkî taraf pek önemli değildir.

Bunların hiç birisi de insanı ve insanlığı târif edememiĢtir. Her biri insanı, kendine
bakarak târif etmiĢe benziyor... Bunların peĢinden gidenler, nasıl huzûra
kavuĢabilirler?
Gazâlî‟nin buraya dâhil edilmesinin ya bir yanlıĢlık ya da maksatlı olduğunu
düĢünüyorum. Çünkü Gazâlî çok iyi bildiğimiz ilim adamlarımızdan biridir.
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“Andolsun ki biz, insanoğlunu Ģan ve Ģeref sâhibi kıldık. Karada ve denizde taĢıtlara
yükledik ve temiz yiyeceklerden onları rızıklandırdık. Onları yarattıklarımızın
birçoğundan üstün kıldık, Ġsrâ Sûresi, Âyet 70”

İnönü Zihniyeti Lisede bizlere, Kimya‟nın babası sayılan
Harran Ünivesitesi rektörü Cabir bin Hayyan‟ı hiç haber
vermezken, sırf “Lavoisier kânununu ezberletmişti. Şimdi tekrar
asıl konumuza yoğunlaşabiliriz:
Meyveli ağacı taşlayan çok olur. Târih boyunca Türkleri
cephelerde yenemeyen düşmanlarımız nihâyet bu başarı sırrımızı
keşfetmişler, oradan son derece Ģiddetli ve devamlı bir yaylım
ateĢine baĢlamıĢlardır. Son asırlarda bizi “istemeye ve yardım
almaya alıĢtırarak” şahsiyetimizi zayıflatmışlar, çoğumuzu
kimlik bunalımına sokmuşlardır. Karşılarında kuvvetli bir Türkiye
görmemek için bu projelerini hâlen de sürdürmeye
çalışmaktadırlar. Şimdi konuya biraz daha yakından bakalım:
Geçmişte biz Türkleri dize getirmek için Patrik Grigoryas,
Rus Çarı Birinci Aleksandr‟a yazdığı mektupta fikirlerini ve
yapılacakları aynen şöyle anlatır21:
“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,
pâdiĢahlarına, kumandanlarına, büyüklerine olan îtaat
duygularından gelmektedir.”

21

Taşyürek, M.,Türkleri maddeten ezmek güçtür, Zaman G., 10 Ocak 1993; Târih
Konuşuyor, Aylık Degi, 1964, Sayı 1, sayfa 70.

Onların “izzet-i nefis sâhibidirler” dedikleri husûsun aslı şudur:”Türkler,
nefislerini öldürerek izzetli bir güce ulaĢmıĢlardır.” Ruhî konulardaki anlayışları yetersiz
olmakla berâber, Batılılar temelde, son asırlarda Türkleri bu ruh gücünden ayırma husûsunda
başarılı olmuşlardır.
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Grigoryas tarafından dile getirilen bu özellikler,
mensuplarına hârika karakter üstünlükleri kazandırır. Patrik
Grigoryas bunları da şöyle sıralıyor:
“Türkler zekîdirler, ve kendilerini müspet yolda sevk-ü idâre
edecek reislere sâhip oldukları müddetçe de çalıĢkandırlar. Gâyet
kanaatkârdırlar. Onların bütün meziyetleri, hattâ kanaat ve Ģecaat
duyguları da an‟anelerine olan bağlılıklarından, ahlâklarının
salâbetinden (sağlamlığından, mânevî kuvvetinden) gelmektedir.”
Gerçekten Patrik Grigoryas‟ın tespitleri yüzde yüz
doğruydu… O bizim can damarımızı nihâyet keĢfetmiĢti.
İslâm‟dan önceki karakter ve ruh yapıları, 9. Yüzyıl‟da
Müslümanlığı kabul ederek İslâm dininin aşıladığı insanlık fıtratı
ile birleşince işte o Türkler, elbette, kadere rızâ gösterecekler,
“kalırsam gâzi, ölürsem Ģehit olacağım” diyecekler;
idârecilerinden, din ve îmanlarından aldıkları eğitim ve terbiye ile
merhâmeti, şefkati, büyüklerine saygıyı, küçüklerini sevmeyi
öğreneceklerdir! Böylece, elde edilen büyük bir karakter gücü ve
sağlam bir gelenekle birlikte, “Allah‟tan (CC) korkandan her Ģey
korkar.” hadisinin sır ve tecellîsine mazhar olacaklardı,
olmuĢlardı da…
Bütün bu meziyetleri toplarsanız, Türklerin ilâhî ahlâkı
yakaladıkları söylenebilir. Demek ki Türk‟ler, yaratılış gayelerine
en çok yaklaşan milletlerdendir.
“Türk kavmine târih boyunca hiç peygamber gönderilmedi.
En yaygın inanıĢ, Türklerin târih boyunca hep tek Tanrı'lı dinlere
inanmasıydı. Türkler hiç sapmadı, sapkınlığa düĢmedi. Aslâ
soyumuzu lekeleyecek davranıĢlarda bulunmadı. Yâni, saflığımızı,
temizliğimizi hep koruduk. Bu nedenle de Allah, Türklere bir
peygamber göndermedi22.”
22

http://www.tdk.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EFCAC
44E48D9FD67C0
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İşte düşmanlar, atalarımızdan bize geçen bu güç
kaynağımızı keĢfetmiĢler; bizleri güçsüz hâle getirmenin, bizleri
bu mânevî güç ve ahlâkından ayırmakla başarılacağını
anlamışlardır. Dolayısıyla, bundan sonra da bizleri, bu mânevî
kaynaktan uzaklaĢtırma yollarını aramaya koyulmuĢlardır. Bunu
bulmuşlardır da…
Maalesef, biz Türk‟ler bu oyuna gelmiş bulunuyoruz.
Bunun için Patrik Grigoryas uygulanacak metotları da şöyle
sıralamaktadır23:
“Türklerde evvelâ îtaat duygusunu kırmak, mânevî
bağlarını kesretmek, dinî metânetlerini zaafa uğratmak
icâbeder.”
İşte Türk‟ün sırtını yere getirmek için bulunan en son
metot!.. Ne ustaca, ne kurnazca, ne sinsice metot!..
Türkler, ġamanist olmadığı gibi aralarında ġaman adı verilen din adamları da yoktu. Çin ve
Moğolistan'daki inançların çok daha saf olanına sâhiptiler. Bir olan yaratıcıya
inanıyorlardı. Ulu Tanrı anlamında Gök Tanrı adı kullanılıyordu. Eski insanları toptan
putperest görmek isteyenler buna bir de yer tanrısı ilâve etmiĢlerdir. Eski Türk‟lerde yer
tanrısı, dağ tanrısı gibi putperest bir zihniyet yoktu. Zâten bu, onlardaki tek tanrı inancıyla
ve yaratıcının sıfatlarıyla çeliĢmektedir. Eski insanların toptan putperet oldukları, daha
sonra tek tanrıcılığa ulaĢıldığı fikri, "tek tanrıcılığa Tevrat ile ulaĢıldı" iddiasında bulunan
batılı bilim adamlarının tezidir. Ġslâmiyet‟ten önceki Türk dinî inancına bakıldığında
ĢaĢılacak derecede Ġslâm akâidine benzeyen noktalar görülür. Bunları Çin ve Moğol
dinlerinde görmek mümkün değildir. En baĢta geleni vahdâniyet [yaradanın bir olması]
inancıdır. Doğulu ve Batılı bütün târihçiler bunda birleĢmiĢlerdir. Bunun yanısıra Âhiret‟e,
öldükten sonra hesâbın varlığına, Cennet ve Cehennem‟e inançları vardır. Din adamları
bulunmuyordu, ancak Kam adı verilen büyücü/kâhin karıĢımı bir mesleği icrâ edenler vardır.
Fakat bunların din adamlığı ile ilgisi yoktur. Moğollardaki ġaman ile Türkler‟deki Kam
arasındaki fark ise, bugün cinci hoca adı verilen insanlarla diyânet görevlilerin arasındaki
fark gibiydi. Bu inançlarını Müslüman oldukları 10. yüzyıla kadar devam ettirmiĢlerdir.
http://www.biyografi.net/DetaySon.asp?HABERID=19
23
Taşyürek, M.,Türkleri maddeten ezmek güçtür, Zaman G., 10 Ocak 1993; Târih
Konuşuyor, Aylık Degi, 1964, Sayı 1, sayfa 70.

kesretmek=çoğaltmak, böylece ayrılık tohumlarını atarak „parçala parçala yut‟ adı
verilen „İngiliz Sömürgeciliği‟ne hazırlık yapmak.
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“Türkleri Dış Yardıma Alıştırmalıdır”
Bakalım bunun için ne düşünüyorlar.
Grigoryas‟ı dinleyelim:

Yine

Patrik

“Bunun da en kısa yolu, an‟anât-ı milliye ve mâneviyelerine
(millî örf, âdet ve mâneviyatlarına) uymayan hâricî (millî
olmayan) fikirlere, hareketlere onları alıĢtırmaktır. Türkler, hâricî
muâveneti (dıĢ yardımı) reddederler. Haysiyet hisleri buna
mânidir. Velev ki (Yine de), muvakkat (geçici) bir zaman için
zâhirî kuvvet ve kudret verse de (dıĢ yardımla kuvvetlenip
güçlenseler bile) , Türkleri, hâricî muâvenete (dıĢ yardıma)
alıĢtırmalıdır.”
Osmanlı‟nın son asrında ve günümüzde dış yardıma ne
derece hararetle alışık olduğumuz herkesin bilgisi dâhilindedir.
Hz. Ali ne demiş? Bugün bile, İnönü Zihniyeti dış “yardım-dış
yardım” diye sayıklayıp durmuyor mu? Hadi söyleyiniz! Hz. Ali
(RA) ne güzel söylemiş:
“Dilediğin kimseye (ya da devlete) iyilik et; onun emîri
olursun. “Dilediğin kimseden iste; onun esîri olursun. “Dilediğin
kimseden hoĢnut ol; onun dengi olursun.”
Şimdi Yeni Türkiye‟de kimsenin emîri olamadığımız
belli… Son yüzyılda kimlerden neyi ne kadar istediklerimiz de
ortada… Sonuç olarak geçmişte esir olduğumuzu söylemek
zoruma gittiği için, bunu telaffuz etmemeyi tercih ediyorum.
İşte son yüzyılda ne gibi bir kuşatılmışlığa düştüğümüzü
bilmeyen yok… Memleketimiz geçmişte, kültür istilâsı sonunda,
bir değil, iki değil, üş değil, beş değil,… yüzlerce hâricî fikirlerle
dolup dolup taşmış bulunuyordu. IMF bize ne kadar yardım
yapacak diye, idârecilerimiz yıllarca Dünyâ Bankası‟nın eşiğini
aşındırmışlardı. Hâricî fikirlerlerden bu gün de kurtulabilmiş
değiliz ama çok şükür ki bağımsız durumdayız.
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Şahsiyetimiz Bombardıman Altında
Düşmanlarımızın programının uzantıları akıl almaz kılıklara
girerek, ne yazık ki, hâlâ devam ediyor. Düşmanlarımız değer
yargılarımızın birbirine karıştırılmasının morallerimizi alt-üst
edeceğini, gayet iyi öğrenmiĢler… Meselâ toplumumuzda
“erkeklik” anlayışı, Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz‟in
Ģekillendirdiği, bir moral kaynağıdır. Örneğin 2006 Mayıs ayında,
TV‟lerde seyrettiğimiz, kadın elbisesi giyerek arz-ı endam eden
erkeklerin rezil ve aşağılayıcı görünüşleri, Türk erkeğinin izzet-i
nefsini ayaklar altına alıp Türklük gururunu sıfırlamaya yönelik
gayretler arasında değil miydi? Bu davranışlar, yukarıda anılan ve
“Ġnsanları güldürüp onları hafifmeĢrepliğe alıĢtıran kimseyi ise,
idârem altındaki yerlerden sürgün ederim. Böylece tebaamın fikir
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ve zihniyetinin bozulmasına engel olurum.” diyen Türk hakanının
ne kadar hoşuna giderdi ki?
Demek ki hâinler, moral kaynaklarımızı da sıfırlamayı
düĢünmüĢler!.. Burada kadın kıyâfetlerini aşağılamak söz konusu
değildir. Milletimiz, erkeği kadınlaĢtırarak, erkek gururunu
sıfırlamaya çalışan o kıyâfetlerin, kadınların sırtında hârikûlade
ihtişamlar sergileyerek gururuna gurur kattığını da bilmektedir.
Görüyorsunuz, düĢmanlarımız her fırsatı değerlendirmekten
geri kalmıyorlar... Kültürümüz‟ün din, dil ve târih olarak
sıralayabileceğimiz esas üç adet ayağından İslâm ile dilimizi, ne
derece îtibarsızlaĢtırarak, pörsütmeye çalıştıkları herkesin bilgisi
dâhilindedir. Şimdi de, Türklüğümüzü dillerine dolamaya
çalışıyorlar... Geçmişte, “Beyaz Türkler” sözcüğünü sâhiplenip
Türk Milleti‟ni dahî sınıflandırmaya tabiî tutanlar ortaya çıkmaya
başlamamış mıydı?24. Bundaki hedef de Anadolu Türk‟ünü bir
nevi renk sıralamasına sokarak yıpratmaktı!..
İşin daha korkunç olan tarafı, Ģimdiye kadar yapılan, bütün
bu yozlaştırmaları artık kanıksamış, benimsemiş, rahatsız olmama,
bunları tabiî karĢılama gibi bir hâle getirilmiĢ olmamızdır. Sanki
bu durumu kaderimizmiş gibi algılıyoruz, artık... BaĢka bir
ifâdeyle, ihtişamlı târihimizden habersiz olarak, sanki geri
kalmıĢlık hep bizim gibi milletlerin, bilgide olsun teknolojide
olsun ilerlemek ise, hep Batılı milletlerin hakkıymıĢ gibi bir ruh
yapısına sokulmuĢ duruma gelmiĢ olmamızdır. Bu psikolojik
durum içine bilinçli olarak sokulduğumuzu da yakın zamâna kadar
da bilmiyorduk. Yeni Türkiye‟yle birlikte gözlerimiz yeni yeni
açılıyor... Özellikle Eski Türkiye‟de bu rûhî yıkım ve tahrîbât bizi,
modern çalışmalarımızda moral gücü ve târihî enerjimizden yeteri
kadar faydalanmamızı engellediği için, “Bizden adam olmaz”
yargısına da götürmüştü.

24

Çalışkan, K., Beyaz Türkler-Kara Türkler, İnternet Elektronik Adresi,
http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/86465.asp, En Son Erişim Târihi: 23.012012.
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Hâlbuki bu yargı çok yanlıştır. Kültürümüzü bilseydik ve de
onun sesini duysaydık bu tuzaklara düşmezdik… Başarıya ulaşan
milletler kültürlerinden kaynaklanan enerjinin üzerinde
yükselirler. 8-12. yüzyıllarda yaşamış olan atalarımız bu sesi gayet
iyi duymuşlar, ilim‟de Ön Rönesans dönemini kurarak, Avrupa
Rönesans‟ının alt yapısını hazırlamışlardır. Atalarımız‟ın ilmî
buluşları olmasaydı Avrupa bugün, adı geçen, Rönesans‟a sâhip
olamayacaktı. Onun için önce kendimizi ve Kültürümüzü
tanıyarak aşağılık duygusunu yenmemiz gerekiyor. İşte Oktay
Sinanoğlu Hocamız, “Önce kafalarımızı sömürgeleĢtirdiler.”
demekle bu hâlimize de işâret etmektedir.
Hâricî fikirler ve dış yardım gerçekleştiğinde bu bizden ne
götürecek? Bunu yine Patrik Grigoryas‟ın25 ağzından dinleyelim26:
Fener Patriği V. Grigoryas (Gregorius) Rus Çarı II. Alexander‟a
1821 yılında yazdığı mektupta diyor ki:
“Mâneviyatları sarsıldığı gün, Türkleri kendilerinden Ģeklen
çok kudretli, kalabalık ve zâhiren hâkim kuvvetler önünde zafere
götüren asıl kudretleri sarsılacak ve maddî vâsıtaların üstünlüğü
ile yıkmak mümkün olabilecektir. Bu sebeple, Osmanlı Devleti‟ni
tasfiye için mücerret olarak harp meydanlarındaki zaferler kâfî
değildir ve hattâ sâdece bu yolda yürümek, Türklerin haysiyet ve
vakarını tahrik edeceğinden, hakîkatlere nüfuz edebilmelerine
sebep olabilir... Yapılacak olan, Türk‟lere bir Ģey hissettirmeden
bünyelerindeki bu tahrîbatı tamamlamaktır.”
Patrik Grigoryas‟ın ileri sürdüğü “Türkleri yoketme”
fikirleri incelenirse görülür ki bunların esâsı, bizleri millî ve
25

https://www.star.com.tr/yazar/turkleri-maddeten-ezmek-ve-yikmak-imkansizdiryazi-778988/ YA DA https://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/yavuz-bahadiroglu/fener-patrigiv-gregoriustan-rus-cari-ii-alexandera-mektup-17019.html YA DA
https://m.facebook.com/addavrupa/posts/1689787484407187/?_rdr
26
Taşyürek, M.,Türkleri maddeten ezmek güçtür, Zaman G., 10 Ocak 1993; Târih
Konuşuyor, Aylık Degi, 1964, Sayı 1, sayfa 70.
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mânevi değerlerimizden uzaklaĢtırmak; bizleri îmansız, inançsız
ve gâyesiz bir sürü hâline getirmektir. Böylece Allah‟a (CC) olan
saygı, güven ve bağlılıklarımızı dünyâlık menfaatlere
yönlendirmek, başka bir ifâdeyle, Batılılardan istemeyi, çok
çalışıp da sonunda Allah‟tan (CC) istemeye tercih eder duruma
getirmektir. Sonra da, târihteki Endülüs‟ün yıkılışını örnek alarak,
son darbeyi indirip maddî ve mânevî gücü yok edilmiş
Cumhûriyetimizi dünyâ üzerinden silmek ya da sunni solunum
durumuna sokmaktır.
Dininden, îmanından ve millî geleneklerinden yoksun olan
bir topluluk, bütün gücünü kaybetmiĢ, Ģahsiyetsiz bir hâle gelmiĢ
demektir. Böyle bir toplumun gücü olmadığı gibi, cesâret ve
şecaati de kalmaz, kontrol edilebilir güdümlü bir kukla durumuna
düĢer. Çünkü böyle bir toplumun dini, îmanı, öz güveni ve
çalışkanlığı, hayat mücâdelesi yok olmuş olur. Bu tür toplumlarda
başkalarına el açmayı yasaklayan ve dâimâ çok çalışmayı, kendi
kendine yetmeyi, orijinal olmayı emreden Allah‟a (CC) karşı
mesûliyet korkusu ka kalmaz. „DüĢen yapraktan‟ korkar hâle
gelen böyle bir toplumun durumunu bir hadisinde Peygamberimiz
(SAV) Efendimiz yüz yıllar öncesinden haber vermiştir:
“Allah‟tan (CC) korkmayan her Ģeyden korkar.”
Allah‟ın (CC) emirleri karşısındaki durumlarımız ile meselâ
Eski Türkiye‟deki çoğu yöneticilerimizin Amerika Birleşik
Devletleri‟nin Memleketimiz hakkındaki direktifleri karşısındaki
tutum ve davranışlarını, insafla, şöyle bir gözden geçirmenizde
fayda vardır!
Eski Türkiye‟deyken ama çoğu kere bugün de Allah‟ın
(CC) emirleri ve kulluğumuz hakkında söz açıldığında, hemen
herkes, bileni bilmeyeni ya da okumuşu okumamışı, konunun
uzmanı olmadıkları halde, bir şeyhülislam gibi fetvâ vermeye
kalkmıyorlar mı? Dinî konular artık özel kanaatlerle ifâde
edilmiyor mu? Çoğu insanlarımızın en kolay ve sorumsuzca
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sorgulamaya kalktığı İslâm ve din adamları olmuyor mu? İşte
bunlar İslâmî konularda, çoğu insanlarımızın ne kadar boĢ hâle
getirildiğinin birer örneğidir. Emekli Albay Rabi Baştürk
tarafından yazılan ve 2005 yılında Kum Saati yayınlarından
piyasaya sürülen Sessiz Savaş adlı kitabın 173. sayfasında aynen
şunlar yazılıdır:
„Geo G. Haris27, “Müslümanlar Nasıl Hıristiyan yapılır?”
adlı kitapta şöyle demektedir:
“Ġçlerinden elde ettiğimiz kimseler vâsıtasıyla Ġslâmiyet‟e
hurafeler sokun! Bunlar yardımıyla dinin emir ve yasaklarının
çağa uymadığını ve reform gerektiğini sık sık gündeme getirin!
Târihleriyle olan irtibatlarını kesin! Herkesin din kurallarını
kendilerinin koymasını sağlayın! Bu fikirde olanları el altından
destekleyin! Ġslâmiyet ne kadar aslından uzaklaĢtırılırsa, bizim
iĢimiz o kadar kolay olur.”
Bu hâle getirilenlere onlar ılımlı Müslüman adını
vermektedirler
bugün…
Aslında
Müslümanlık
tektir.
Görüyorsunuz, Müslümanları kolayca parçalayıp yutmak için,
neler düĢünüyorlar! Geo G. Haris, bizi yok etmeye önce dinimizi,
târihimizi ve dilimizi yâni kısacası Kültürümüzü yıkmakla
ulaşılacağını söylüyor...
Millî Menfaatlerimizi Korumada Gerçekten
Bağımsız mıyız?
Hâlbuki Eski Türkiye‟den Yeni Türkiye‟ye girene kadar çeşitli
nutuklarımızda birbirimize karşı, bağımsız bir devlet olduğumuzu
haykırdığımız halde, Devletimizi ilgilendiren öz konularımızda
bile, ne derece bağımsızca kararlar alabiliyorduk? 25 Eylül 1992-8
Ekim 1992 târihleri arasında Akdeniz ve Ege Denizi‟nde icrâ
27

https://m.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/mehmet-oruc/69823.aspx YA DA
https://m.facebook.com/1irsaD/posts/1115878791936664?comment_id=1115940981930445

26
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

edilmekte olan “NATO Kararlılık Gösterisi 1992 Tatbîkatı”
sırasında Amerika Birleşik Devletleri‟ne âit USS Saratoga Uçak
Gemisi‟nden atılan, 2 âdet güdümlü mermi aslında onurumuza
isâbet etmiştir. Tatbikata iştirak eden TCG Muavenet
Muhribi‟mizde maddî hasar meydana getirilmesini28, bir kısım
personelimizin Ģehit olmasını, bir kısmının yaralanmasını ya da
yakın târihte Irak‟ta askerlerimizin başına çuval geçirildiği29
zamanki durumumuzu, baĢka nasıl açıklayabileceğiz? Eski
Türkiye‟den Millî menfaatlerimizi korumada gerçekten bağımsız
mıydık? “Kurtlar Vâdisi” gibi bâzı sunî vâsıtalara sarılarak
göğüslerimizi kabartmak (!), kendi kendimizi aldatmaktır ya da
vaziyeti kurtarmaya çalışarak bir tesellî bulmaktır, bence….
Allah‟a (CC) karşı sorumluluğumuzun azalması, inanç ve
haysiyetimizin zayıflaması, izzet-i nefsimizin yara alması sonunda
fütursuzca aldığımız dıĢ borç batağında boğularak güçsüz
düĢmemiz, “höt” diyene bile gerekli cevâbı veremeyecek bir hâle
gelmemiz çok acı bir durum değil miydi? Patrik Grigoryas‟ın
sözlerinde de bunlar hedeflenmemiş miydi? Halbuki senin ataların
böylemiydi? Bunu bir düĢün!.. Şimdi ne haldesin?
Bugün
düşmanlarımız,
bizleri
pasifleştirmek
ve
özgürlüğümüzden uzaklaştırmak için mâneviyatımızdaki tahrîbâtı
tamamlamaya çalışıyorlar... „Anadolu‟nun Uyutulan Devi‟nin
uyanmaması için, ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar... İçimize
yerleştirdikleri adamlar, elde ettikleri hâinler vâsıtasıyla
milletimizi çeĢitli fikirlere bölerek güçsüzleĢtirip, gerçeği anlayan
vatan evlatlarını susturma yollarını işletmiyorlar mı? 21. Yüzyıla
özellikle de Yeni Türkiye‟ye girene kadar Devletimiz‟in Dünyâ
ölçeğinde şahsiyetli politikalar üretememesinin temelinde bu
hâince plânlar yatmıyor muydu?
28

Anonim, Müttefik De Olsak, Kuyruk Acisi Derindir., İnternet Elektronik Adresi,
http://Oku.Blogcu.Com/Belge/Sayfa/1, Son Erişim Târihi: 23.012012.
29
Yalçın, N., Amerikan Karargâhındaki Türk Komutan Anlatıyor, İnternet
Elektronik Adresi, http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-20908-26-amerikankararg%C3%A2hindaki-turk-komutan-anlatiyor.html, Son Erişim Târihi: 23.012012.
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Dolayısıyla Millet olarak çok üstün bir donanıma sâhip
olduğumuz halde Eski Türkiye‟de, radyasyona mâruz kalmıĢ ya
da virüs kapmıĢ gibi veyâ bozuk bir yazılımı bulunan mükemmel
bir bilgisayarın teklemesi gibi, davranışları çokça yapar hâle
gelmiştik… Öyle ki bu gün Yeni Türkiye‟de bile kolay değil, ne
kadar da özgürce davransak da, hiç beklenmeyen olaylarla sık sık
karĢılaĢılmıyor mu?
Dönüşüm Ve Sadâkat Hasletimiz
Komünist Rusya yıkıldığı sıralarda Orta Doğu Teknik
Üniversitesi‟ni ziyâretinde Gorbaçow‟a, Rusya‟da komünizmi
bitirdiği için, talebelerimiz tarafından gösterilen tepki,
Gorbaçow‟u ĢaĢırtsa bile bizi ĢaĢırtmıyor. En azından onun
izâhını, Milletimizin sadâkat duygusu özelliği ile yapabiliyoruz.
Evet! Yukarıda bahsetmiş olduğum iki hasletimizden birisi
de, Türk Milleti‟nin sadâkat duygusudur. Öğrencilerimiz
tarafından Gorbaçow‟a verilen tepkiyi, Komünizm‟in anlaĢılması
zor olan sahte görkeminin heyecanlı gençlerimizin sadâkat
hislerine iĢlenmesiyle, gençlerin kültür genlerinin değişime
uğraması, bu hislerin bir müddet istismar edilmesi olarak
düşünmek gerekir. Çünkü biz Türkler‟in sadâkat hisleri bâzen, iĢin
doğruluğunu ya da yanlıĢlığını gölgede bırakacak derecede
kuvvetlidir.
İspat edilmiş maddî âlemdeki “Kelebek Etkisi30” denilen
bilimsel buluştaki hassas etkileşimin mânevî âlemdeki karşılığına
(dualitesine) benzer olarak, kültür genlerinin hasara uğraması,
bilgisayarın teklemesi gibi, önceden kestirilemeyen davranıĢlara
sebep
olabilir.
Kültür
emperyalizminin
çok
yoğun
bombardımanlarının sebep olduğu çok hassas bir mânevî gen
transmütasyonu, insanda en azından “bâsiretsizlik” ya da Aziz
30

Vikipedi, özgür ansiklopedi, İnternet Elektronik Adresi, En Son Erişim Târihi:
23.012012.
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Nesin‟in söylediği gibi, “aptallık" olarak tezâhür etmektedir. Bu
tür tezâhürler, Lipton tarafından yeni ıspat edilmiĢ bulunan, çevre
enejisinin insan DNA‟larını değiştimesi olayının bir soncu olsa
gerektir.

Bilim, ilmin maddî kısmıdır, bilimin içindedir. Bizde çoğu DünyâlaĢanların, bunun
binde biri kadar bile kafaları çalıĢmıyor…
Ġdeoloji ve Slogan KuĢağı
http://mtemiz.com/bilim/ĠDEOLOJĠ%20VE%20SLOGAN%20KUġAĞI.pdf

Kültür bozunumu (transmütasyonu) ya da kültür erozyonu
diyebileceğimiz kültür genlerindeki bu hasarların, dünyâda her
Ģeyde kirliliğin artmasıyla, maalesef bugün her alanda etkisini
gösterdiğini artık sık sık görmeye başlamış bulunuyoruz. Çok
yakın bir geçmişte milleti temsil eden bir milletvekilinin bile,
Milletin En Büyük Meclisi‟nde sarf ettiği “Ġslâm Kültürü, aslâ
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bizim öz kültürümüz olamaz31.” gibi saçma açıklamalarını, yine
aynı tahrîbâtla yâni DNA dönüşümü ile açıklayabiliriz.

Mehmed Zahid Kotku Hazetleri

Halbuki İslâm ve İslâm Kültürü‟nü savunmak için
Anadolu‟da Türk atalarımız göğüslerini Haçlı Seferleri‟ne karşı
nasıl siper etmişlerdi, biliyoruz! Rejimimizin adı olan
„Cumhûriyet‟ kelimesi, “Cumhur Başkanı” ismindeki “Cumhur32”
kelimesi ya da “Ġslâm kültürü, aslâ bizim öz kültürümüz olamaz”
sözünü sarf eden kişinin kendi ismi bile bu güne kadar İslâm
Kültürü‟nün günümüze taşıdığı birer kelimedir. Hal böyle iken,
dıĢ güçlerin her çeĢit yoğun bombardımanı sonunda meydana
gelen, kültür genlerindeki bu tahrîbâtın kişinin sapıklığında, adı
geçen bu kelimelerin Ġslâm Kültürü ile geldiğini ve Türk Târihi‟ni
hatırlattıramayacak ya da unutturacak kadar, etkili olması,
gerçekten, çok üzücü bir olaydır! Bu, düĢmanlarımızın hayâtî can
31

https://www.yenisafak.com/arsiv/2003/aralik/28/hkaraman.html ,
http://www.hayrettinkaraman.net/yazi/laikduzen/4/0138.htm
32
Cumhur, Arapça bir kelime olup şu anlamlara geliyor: „Halk topluluğu. Hey'et,
takım. Aynı kararı veyâ hükmü kabul edenler. Âlimlerin çoğu, ekseriyeti... Seçimle idâre
edilen devlet. Bir yere toplanmıĢ kum, toprak.‟
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damarımızı ne derece isâbetle keĢfederek bombalamaya devam
ettiklerinin bir sonucudur.
İnsanlık Nedir?
İnsanların insanlara karşı tutumları değişmedikçe, teknik,
teknoloji, keĢifler, ilim ve üniversitelerin hiçbir faydası
olmayacak, insanlar yine birbirleriyle boğuşmaya devam
edeceklerdir. Neden?
Duygusal yönün eğitilmeyişi çoğu insanları, “akıllı ve son
derece tehlikeli hayvan ya da teknolojik” makine pozisyonuna
getirmiştir de ondan… İşte dünyâdaki çoğu insanlar ve milletler,
bu yüzden huzur bulamamaktadırlar. Dünyâ‟nın dört bir
yanındaki Amerikan vahşetleri, diğer katliamlar, savaşlar, akıllı
insanların canlı makine veyâ birer vahĢî varlık hâline
geldiklerinin bir misâli değil midir? Bir insanın annesi ve babası
da dâhil olmak üzere kendi âilesinden 8 kişiyi silâhla tereddüt
etmeden tek tek vurararak33 ya da dul bir annenin, kendisine tâlip
olan zengin birinin çocuktan hoĢlanmıyor diye, 7 yaşındaki
çocuğunu başını taşla ezerek öldürmesini nasıl açıklayacağız?
İnsan başkalarının başına gelenlerden ne kadar etkilenirse, o
kadar insandır. İnsanlık ne diploma, ne makam ve ne de rütbeyle
ölçülür? Dertlenme bir gönül ve vicdan iĢidir. Gönül ve vicdan da
mukaddes kavramlara sımsıkı sarılmak ve hayatlarımızı mukaddes
değer yargıları üzerine kurmakla elde edilebilir, korunabilir.
Bilimin bir araştırma alanı olarak en iyi âşina olduğumuz
insan vücûdunu düşünelim. Hiç bir kimse, kendisinin sâdece bir
madde yığını olduğunu iddiâ edebilir mi? İnsanın bir de mâna,
33

Evde saatler süren katliam, İnternet Elektronik Adresi,
http://www.ntvmsnbc.com/id/24972134, En Son Erişim Târihi: 23.012012.
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gönül ve ruh cephesinin olduğunu hemen hemen hepimiz kabûl
etmek zorundayız. Aksi halde, insanın rûhî yönünü inkâr etmesi,
kendisinin yalnız, “geliĢtirilmiĢ bir robot” olduğunu kabûl etmesi
demek olur.
İlim Gerçeği, İki Kanatlı Olmak Ne Güzel!
O halde, insan vücûdunda olduğu gibi, bilimi iki cephesiyle
ele almak lâzımdır. Günümüz bilim adamları, bu yaklaşımı kabul
etmekten başka çâre olmadığını henüz idrak etmeye yeni
başlamaktadırlar. Ġki cephesi söz konusu olduğunda, bilimi, ilim
kelimesi ile ifâde etmenin daha doyurucu bir anlam bütünlüğüne
sâhip olduğunu dikkatlerden uzak tutmamak lâzımdır. Çünkü ilim
kavramı, hem pozitif bilimleri içerdiği gibi hem de gönül
ilimlerini içermektedir. Diyebiliriz ki, bilim kavramına İslâmî
îman kavramı eklendi mi, ilim kavramı elde edilmektedir.
Yirmi sekiz yaşında profesör olan Türk bilim adamı
Sinanoğlu'nun:
"Bizde öyle bir intibâ oluĢmuĢ ki, sanki bilimle uğraĢan
insan mânevîyatla ilgilenmemeli... Bunun tersi de var… Bir bilim
adamı, biraz mânevî değerlerden bahsedince, Türkiye'de hemen
gerici damgasını yer. Peki, bunlar bilmiyorlar mı ki, Einstein bir
taraftan fizik teorilerini kurarken, bir taraftan da siyonizm üzerine
makâleler yazardı. ġimdi o gerici olmuyor da, biz Gazâlî'den
bahsedince mi gerici oluyoruz? Bize zamanında öğretmemiĢler…
Ama, Amerika'da Gazâlî'nin eserlerini bulup okuyunca hayretler
içinde kaldım. Kimyâ-yı Saadet‟i okurken gördüm ki, Gazâlî bu
günkü Batı Dünyâsı‟ndan beĢ yüz yıl ilerdeymiĢ...”
“Ben bunu Davos'ta anlattım. ġimdiki CumhurbaĢkanı
Özal'ın da bulunduğu bir milletlerarası toplantıda Gazâlî'den,
Mesnevî'den biraz bahsettim. Maddî ve mânevî dünyânın iç içe
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olması gerektiğini aktardım. Adamlar öyle meraklandılar ki,
ondan sonra bana dört tâne konferans verdirdiler. ĠĢ adamları,
birinci mevki uçak biletleri gönderip beni ülkelerine dâvet
ediyorlardı." biçiminde uzayıp giden konuşması, ilmin kaybolan
boyutunu tekrar gündeme getirmiştir34.
Günümüzde Kuantum Teorisi, insanı bilinç boyutu adı
altında beşinci boyut olarak ilmin içine sokmaya çalışırken, bilim
anlayıĢı da hızla değiĢmektedir. Charles Stamimities'in:
"Ġleride meydana gelecek en büyük hedefler, rûhî yönden
olacaktır. Ġnsanlar bir gün maddî Ģeylerin saadete vesîle
olamayacağını anlayacaklardır. ĠĢte o zaman dünyâda bilim
adamlarının laboratuarları Allah'a yönelecek ve rûhî gerçekler
araĢtırılmaya baĢlanacaktır. O gün geldiği zaman âlem, geçmiĢ
asırlarda görmediği ilerlemelerin en hızlısına Ģâhit olacaktır."
biçimindeki görüşlerinin bu gün yavaş yavaş gerçekleşme yolunda
olduğunu, Schopper'in:
"Maddî parçacıklardan ibâret bir tabiat görüĢü târihe
karıĢıyor" şeklindeki sözleri teyit etmektedir35.
İnsanlık bu gün, yitirilen değerlerini hatırlayarak ilmin
gerçek hüviyetini bulduğu, madde-manâ kaynaşmasının olgunluğa
kavuşacağı günleri büyük bir sabırsızlıkla beklemektedir.

34
35

Çiftçi, K., Nobel'e Aday Türk, İnsan ve Kâinât, Sayı 73.
Temiz, M. Bilgi Toplumu, Çağı Nasıl Atlayacağız, Sehâ Neşriyat, 1991.
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TÜRK MĠLLETĠ SÜPER GÜÇ OLMA
YOLUNDA...
Giriş
Özler:
Türkiyemiz Süper Güç olma yolunda ilerlerken,
Ģimdi insana, „nereden nereye‟ dedirten, böyle hem çalıĢkan, hem de hayâtı
normelleĢtiren idârecilerimize binlerce teĢekkürler…
Kin, kibir ve nefretleriyle
nankörlerin36, hınçlarından kalp krizlerinin
arttığını bilmeyen kalmadı, artık..37. Bunların her birinin çok korktuğu,
ölümün soğuk yüzüyle karĢıkarĢıya gelecekleri âna (zamâna), az birer süre
kalmasının verdiği sitresle, kımıldayamaz
derecede kuĢatılmıĢ (kavranılmıĢ) durumları
içinde, bu nankörler, bu geliĢmeleri ĢaĢkın ĢaĢkın seyredelerken,
hâlâ insafa gelip de, Allâhü Teâlâ‟nın bu nîmetlerinin hikmetlerini, daha
da derinlemesine inerek, hiç düĢünmeyecekler mi? Hâlâ bekliyoruz!
Bence düĢünseler,
Tövbe Kapısı Ģu anda açık olduğuna göre,
buradan hareketle, kendi yaratıĢılıĢ sebeplerini anlamalarına
ve bu nedenle kimbilir Türkiyemiz, bir yandan Süper Devlet olma
36

Temiz, M,. Allah‟a (CC) TeĢekkür Etmek Ve Nankörlük, Alındığı İnternet
Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟A%20(CC)%20TEġEKKÜR%20ETMEK%20VE%20NA
NKÖRLÜK.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟A%20(CC)%20TEġEKKÜR%20ETMEK%20VE%20NA
NKÖRLÜK.docx, En Son Erişim Târihi: 02.07.2014.,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
37
Temiz, M., Ölüm Gerçeğinin Soğuk ġokları, Alındığı İnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ÖLÜM%20GERÇEĞĠNĠN%20SOĞUK%20ġOKLARI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ÖLÜM%20GERÇEĞĠNĠN%20SOĞUK%20ġOKLARI.docx, En
Son Erişim Târihi: 02.07.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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yolunda hızla ilerlerken, Allâhü Teâlâ‟nın (CC) rızâsına da kavuĢabilirler,

Eski Yunanistan Ekonomi ve Finans Bakanı Papantoniou, “Türkiye

tam anlamıyla süper güç38.” demiş…

Yuarıdaki resimde Rus komutan Sarmatov da gerçeği dile getimemiĢ mi?
Yukarıdaki resimde Rus komutan Sarmatov Lebrov da, bu
gerçeği dile getimemiĢ mi? Çünkü Rus komutan Sarmatov da
biliyor ki Osmanlı gitti, huzur bitti ama yerine Yeni Türkiye geldi,
Şimdi de hüçleniyor, AMDÜLĠLLAH!
Bu gidişle Devletimiz ikinci kez Osmanlı Yöneticileri‟nin
ilâhî ideallerine İNŞALLAH tekar kavuşacaktır!

38

Dünyâ, Eski Yunan Bakan Papantoniu: Türkiye tam anlamıyla süper güç,
Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.milliyet.com.tr/papantoniou-turkiye-superguc/ekonomi/detay/2216416/default.htm, En Son Erişim Târihi: 03.04.2016.
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Bu gidiĢle Devletimiz ikinci kez Osmanlı Yöneticileri‟nin ilâhî ideallerine
ĠNġALLAH tekar kavuĢacaktır!

Çünkü özellikleri “Mâide Sûresi, âyet 54”te de belirtildiği
gibi özel olarak yaratılmış olan Milletimiz
“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 korkbidir, her Ģeyi çok iyi
bilendir-Mâide Sûresi, âyet 54”
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mealinde belitilen ilâhî görevini tekrar üstlenme azmi içinde
bulunmaktadır. Bu yüzden, Osmanlı geçmişte her hastalığa iyi
gelen şifâlı bir ilâç gibiydi.

Doğru söze baĢka ne denir?
Müslüman olmayanlarda yaratılıĢtan kalan Ġslâmî kalıntıya vicdan denir,
biliyorsunuz... Bu nedenle dünyânın her tarafında gerçekleri dile getiren vicdanlı
insanlar da bulunuyor...

Evet! Osmanlı gitti, huzur bitti ama yerine Yeni Türkiye geliyor...
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Derslerde Divan-ı Lügat-it Türkî‟de nakledilen Türkler hakkındaki Hadîs-i ġerifleri
talebelere anlatırdım. GeçmiĢ Gültekin âbidesinden, “Ey benim Türk budunum!
SPeygamberimiz (SAV)‟in Dilinden Türkler
http://mtemiz.com/bilim/PEYGAMBERĠMĠZ‟ĠN%20DĠLĠNDEN%20TÜRKLER.p
df

(Dünyâdaki) bütün çocuklar İslâm Fıtratı yâni İslâm
Doğası, daha doğrusu, İslâm Tabiatı üzerine yaratılır. Müslüman
olmayanlarda, yaratılıĢtan kalan, İslâmî kalıntıya vicdan denir /
deniyor, biliyorsunuz... Bu nedenle dünyânın her tarafında
vicdanlı insanlar da bulunmuyor, değil... Vicdanlı insanlarda genel
olarak, nankörlük de pek görülmediği için, gerçekleri dile
getirmekten pek çekinmezler / çekinmiyolar... İşte bunun bir
öneğini daha aşağıda görüyorsunuz.
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Vicdanlı insanlar genel olarak gerçekleri dile getirebiliyorlar, görüyorsunuz, değil
mi?

Yalnız bu vicdan bizim nankörlerde ve hâinlerde, Ġslâm
onlar tarafından yüzde yüz reddedildiği için, İslâm‟ın kalıtıları
bile silindiğinden dolayı, onlarda vicdanın zerresi bile kalmamıĢ
gözüküyor... Bu söylediklerim uydurma değil, bunlar da yüzde yüz
bilimsel sonuçlardan...
Çağımızda mü„min denen inançlı Müslümanlardan başka bu
vicdansızlığa, en çok, mâruz kalanlardan birisi de
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan‟dır. Hani, “Büyük
baĢın büyük derdi olur” derler ya... Bunun farkına, aĢağıdaki
resimde görülen, bir örnekte hemen varabilirsiniz!
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Zamânın CumhurbaĢkanı tarafından BaĢbakanlığı zamânında Recep Tayyip
Erdoğan‟a doğrultulmuĢ bu “sert bakıĢı” onun Ģahsından öte inancına olduğunu,
bunca davanıĢlarından sonra kestirmemek mümkün mü? Güyâ bu CumhurbaĢkanı
da samîmiyetsiz Batılıların vicdan özgürlüğüne, uygulamadıkları insan haklarına ve
sözde demokratik hak kavamlarına inanmıĢ yöneticilerimizdendi... Sözde Ġnsan
hakları Evensel Beyannamesi‟ne göre insanlar rencide edilmeyecekti! Hani nerede?
Öyle anlaĢılmıĢ oluyor ki / anlaĢılmıĢtır ki bunlar da Batılıların samîmiyetsizliklerini
aynen benimsemiĢlerdi...

Halbuki Târih ve belgeler gösteriyor ki, Allah‟ın (CC)
Yeryüzü‟ndeki halîfelik sıfatını yaşatmaya gayret gösteren
Osmanlı‟nın, Batılı devletler gibi en ufak bir, insanlık dışı
canavarlık özelliğine hiç rastlayamazsınız. Ama içerde hâin
olunca kapı kilit tutmaz / tutmuyor!
Canavarlık sıfatını son yüzılda iyice ispat eden Batılıların
yaptıkları düşmanlıkları unutmak hiç mümkün mü?
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Recep Tayyip Erdoğan‟a doğrultulmuş yukarıdaki “sert
bakıĢ” sâhibinin içinde bulunduğu Zihniyet„in de yardımıyla
Batılılar neler yapmamışlar ki! Hele aşayıdaki resmi bir
inceleyiniz!

Abdülhamit Han‟ın asıl üzüntüsü...Buna kim üzülmez ki!

Yakın târihimizde içimizde türetilen ilk hâinlerimizin,
önceleri “Jön Türkler”, daha sonra da çoğunlukla, “Beyaz
Türkler” adı verilenlerin içinden çıktığını biliyorsunuzdur.
Aşağıda gördüğünüz gibi bu konuda pişman olanlara bir
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diyeceğimiz olamaz. Çünkü hatâsız insan olmaz. Aşağıdaki
resimde görüldüğü gibi bu hatâ işleyelerin sonunda İnşallah,
piĢman olup tövbe ve istiğfar etmiĢ olmalarını da temenni
ediyorum...

Bu hatâ iĢleyelerin inĢallah piĢman olup tövbe ve istiğfar etmiĢ olmalarını temenni
ediyorum...

İçeri sızıp önemli makamlarda casusluk yapalar ya da
dışarıya satılmış biliçli hâinler de tabiatıyla yok değildi. ĠĢte
bunlardan bir tânesi aĢağıda...
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Bu adam da bir casus olarak Abdülhamit Han‟ın en yakınına kadar
sokulmayı baĢarmıĢ, görüyorsunuz...
Bugünlerde bunların yüzlercesini artık açıktan seyrediyoruz, öyle değil mi?
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Allah (CC) rahmet etsin!

En kesin olanlardan birisi de, Allah‟ın (CC) adâletidir. O Allahımız (CC),
kulun aklını kullanmasına, Tevbe ve istiğfar ederek piĢman olmasına iliĢkin olmak
üzere mühlet verir ama hiç unutmaz! Vakit ve saati geldiğinde de bir sâniye bile geri
erteleme yapmaz... Tıpkı, Batılıların takkelerinin düĢüp kellerinin görünmesinde
olduğu gibi...
Evet! Batılıların ikiyüzlü maskeleri öyle bir düĢüp parçalandı ki…
Ey, Batılıların „insancıllıkları‟ için yanıp yanıp tutuĢanlarımız, ne
diyorsunuz bu duruma? Ne diyorsunuz, „Ģu insan hakları evrensel beyannamesine?‟
Demek ki bunlar, birer tuzak ya da maskeden ibâretmiĢ!
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Demek ki bunlar, insanları / insanlığı sömürmek için, birer kılıfmıĢ!
Tek diĢli canavarı, 80-90 yıldır, gerçeğiyle, somut olarak ya da bilimsel
deneyleme ile yeni kanıksıyoruz, değil mi?
Ama bizim yanılmadığımız, Allahımız‟ın (CC) da bir adâletinin olmasıydı,
Ģüphesiz! Ama O, „Es-Sabur‟ ismi ile en çok sabırlı olandır, Ģüphesiz! „Kullarının
düĢünüp akılları baĢlarına gelsin‟ diye, vermiĢ olduğu bir mühlet için sabrediyordu,
elbette O…
O kadar ki, bugünlerde, bu mühletin dolduğuna Ģâhit oluyoruz, o kadar,
değil mi?
Öyle ki:
Onların ikiyüzlü maskelerinin altında, “Ġnsan Hakları Ve Demokratik
Haklara” iliĢkin olan, sahte can damarları, Hollanda‟da Konsolosluğumuza 30
metre kala mesâfedeki meydanda öyle bir patlayıp deĢildi ki, dökülen irin, cerâhat
ve pislikler, bütün dünyâyı baĢtanbaĢa kokutmaya yetti!
Ey Dilciler!
Onların bu “çağdaĢ çürümüĢ ve çürümüĢlükleri”, tasvir edip, Halkımız‟a
anlatabilmek için, bulacak ya da üretecek olduğunuz yeni kelimeleriniz sâyesinde,
belki sizlere de Cihadî Ödüller‟in, en ulvîlerinden olan, bir baĢarı nîmeti sunabilir!
Niye olmasın ki, “Ameller niyete göre” değil mi?

Hele hele Batılıların şu ikiyüzlülükleri aşağıdaki resimlerde
ne kadar da sırıtıyor.

Ödül, canavarlık maskesidir… Canavarlığı örter, Ģüpheyi def eder.
„Allah DüĢmanları‟ da olan, bu Ġnsan Canavarları‟nın takkeleri düĢüp,
bugünlerde kelleri de görüldükten sonra, seyrediniz, artık, Allah‟ın (CC), gelecek
günlerdeki, Siyâseti‟ni ve de çalıĢkan mü‟minlere sunacağı nîmetlerini... Ki o
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zaman, birer mü‟min olarak da her baĢarıya sevindikçe en üstün derecelerin
eĢliğinde oturduğunuz yerde bile sağladığınız, sevgibazlı gönül ve niyet
birlikteliğiyle yaptığınız cihat sevâbını bir düĢününüz!
„En Son Versiyon‟-Âidiyet, Heybe Modeli, Nerede GörülmüĢ Bu
Açıkgözlük!,
http://mtemiz.com/bilim/‟EN%20SON%20VERSĠYONÂĠDĠYET,%20HEYBE%20MODELĠ,%20NEREDE%20GÖRÜLMÜġ%20BU%2
0AÇIKGÖZLÜK!.pdf

Yâni, burada kurt neyi anlatmıĢ oluyor?
Hatırlayamadınız ise ben anlatayım: Hâinin kim olduğunu...
Peygamberimizin “Bir Müslüman, günah iĢleyebilir ama iki Ģeyi yapamaz...
Bunlar yalancılık ve hâinlik...” mealindeki sözünün de bir yorumu gibi, değil mi

İkiyüzlülük bizimkilerde de yok mu zanediyorsunuz?
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Putin, boĢuna Erdoğan Türkiye‟yi islâmlastiriyor demiyor…
Ne olursa olsun, fitne çıkarmak için namazın açıktan açığa âlet edilmesi, ĢaĢılacak
Ģey değil mi?
Bir de bunlar, bu Millet‟te hiç mi akıl olmadığını zannederek Milletin aklı ile böyle
alay edebiliyorlar!
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Bunların mürĢidi de mi CumhurbaĢkanı, YOSA?
Hayâtımın burasında, bir insanda kısa süreler içinde bu kadar tezatları göreceğim,
hiç aklıma gelmiyordu? Bu neyin nesi, yâ?
Bunlar bu Milletin hiç akılları yok zannediyorlar… Ya da Milletimiz‟in temiz
akıllarıyla bunlar, böyle alay edebiliyorlar?

Osmanlı‟nın Batılı devletler gibi Târihte, insan kıyımı
yapan, hiçbir canavarlığı yoktur. Ama Batılı devletler sanki insan
kıyımı için yaratılmışlardır...
Osmanlı Devleti yöneticileri üzerlerindeki, “Yeryüzü‟ndeki
halîfelik sıfatını” can-ı gönülden benimsemişti. Bu nedenle
adâletli ve ölçülü olmaya son derece îtinâ gösteriyorlardı... Evet!
şimdi yine dönelim vicdanlı insanlara

48
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

Evet! Görüyorsunuz ya, Batılı devletler sanki “insan kıyımı” için yaratılmıĢlardır... Bendeniz
bunlara boĢuna “canavar” demiyorum... Çünkü bizim bilim alanında her Ģeyi akılda kalacak
Ģekilde en iyi bir biçimde bilimsel olarak anlatmak görevimizdir. Dolayısıyla anlatılacak bir
olayı en iyi bir Ģekilde Halkımız‟ın akıllarına kazımak için onunla ilgili olan özellikle güncel
ve kültürel terimleri arayıp bulmak gerekiyor...
Fi târihinde bir yazımda “iĢkembeden” konuĢuyor demiĢim diye birisi bana kızmıĢ...
Ġnanınız bunda hiçbir hakâret maksadı olamaz. Burada “iĢkembe” sözünün kullanılması,
kiĢinin “beyni ile düĢünmeden” anlamını vurgulamak için kullanılmıĢtır. Yazılarımda
alıĢılmamıĢ diğer sözcüklerim de varsa bunlar da hep bilimsel bir maksat için kullanılmıĢ
demektir.
Sonra bir mü‟minin hiç kimseyi aĢağılama hakkına sâhip olmadığını da biliyoruz.
Çünkü mü‟min demek, “Elinden, dilinden herkesin emin olduğu kimse demektir.”
Buna rağmen iddiasında ısrarlı kimse varsa yine bu da bu kiĢi, hem câhil ve hem de
güncel ve / veya evrensel ya da sosyal bilgisiz birisi demektir.
Diğer taraftan Ġslâm Ve Kültürümüz‟de, olayların herkesin ve özellikle de
Halkımız‟ın anlayabileceği biçimde açıklanması, “iyilik yapmayı öğütlemek, kötülükten
sakındırmak” anlamındaki, “Emri Bil Mâruf Nehyi Anil Münker” görevi ile her birimize
farzdır da... Yâni “Emri Bil Mâruf Nehyi Anil Münker” görevi yapılırsa çok sevap,
yapılmazsa çok günahtır.
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Osmanlı
Devleti‟nin
yöneticileri,
Allah‟ın
(CC)
Yeryüzü‟ndeki halifesi olma sıfatını taĢımanın Ģuuru içinde, aynı
zamanda vicdanlıydılar da... ĠĢte size aĢağıda Batılılardan bir
vicdanlı öneği daha...

Evet, evet! Vicdanlı insanlar genel olarak gerçekleri dile getirebiliyorlar,
görüyorsunuz...

“Kimde vidan var, kimde vicdan yok?” Bu sorunun cevâbı
da yine elbette ki vicdanlı kişiler tarafından verilecektir. Peki,
durmadan yalan söyleyenlerde vicdan var mıdır?
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Dolayısıyla şimdi ben burada yalnızca vicdanlı kimselere
sesleniyorum:

ġimdi yalançı kim, düĢünün bakalım?
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Yukarıdaki resme bir bakınız ve karşılaştırmayı siz yapınız!
“Osmanlılar fethettikleri yerleri yakıp yıkmadı” diyen Hırvat
Yazar Ivana Sojat mı doğruyu konuşuyor; yoksa “Asıl zulmü
Osmanlılar yaptı” diyen şu resimdeki neidüğü bilinmez zat mı
doğruyu konuşuyor; ayrıca bir de bu zatın mensup olduğu
Zihniyet‟in zulümleri de iĢin ana konusu olmak üzere...
Düşüncenin yanlış mekezli olduğunu belitmek için burada da bir
bilim insanı olarak, “iĢkembeden atıyor” sözünü, yerli yerine
oturtmayacak mıyız, şimdi?
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Osmanlı Halkı‟nın çoğu, Peygamber (SAV) Efendimiz gibi,
ümmî, ârif ve asil idi. Günümüzdeki vatandaşlarımız da bu
özelliklerini genel olarak kaybetmiş değildir.

Milletimiz ârif ve asildir. ĠĢte tam bir âriflik ve / veya asillik öneğini görüyorsunuz

Çünkü İslâm Ve Kültürümüz‟de okuma-yazma bilmeyene
câhil denmez. Dolayısıyla, Üstün İslâmî Ve Altın Kültürel
Ölçülerimizi bilmeyenler câhildir.
Sormaz ki bilsin, sorsa bilirdi.
Bilmez ki sorsun, bilse sorardı.
Sadi ġirazi
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Doğru söze baĢka ne denir.

Halbuki bilmiyorlar ki Türkiye, yaklaĢık, son bir asır
boyunca, baĢta üstün Ġslâm Ve Altın Kültürümüz konusunda olmak
üzere, ne bâdireler atlattı da, bu birikimlerin tecrübeleriyle, şimdi
ikinci dönem süper güç olma yoluna girmeyi henüz başarmış
bulunuyor…
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Bu bayrak kolay kolay bu orijinal Ģekle gelmedi!

Günümüzde Dünyâ liderliğine doğru koşan Türkiye‟deki
İslâmî, idârî ve ekonomik gelişmelerin geçmişteki doğum
sancılarını ve de gelişimine taş koyan hâinleri, “Allah‟ın (CC)
hikmeti” kavramı kapsamındaki, haberleşme teknolojisinin
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bereketi sâyesinde artık bugün, daha iyi teĢhis edebiliyoruz,
Ellhamdülillah!

Evet! Doğru söze baĢka ne denir?
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CUMHÛRĠYETĠMĠZ
Giriş
Yazıda
gerçekler,
resimlerdeki
fikirlerden
de
faydalanılarak, daha çok sayıda farklı kişilere ilişkin fikirlerin
oluşturulmuş olduğuna dikkat ederek, farklı kiĢilerin fikirleri
okunmadan geçilmemelidir!
Cumhûriyetimiz‟in kuruluş amacını aşağıda, Târihçi Murat
Bardakçı‟nın kaleminden, medyada rastladığım şekliyle aynen
izleyebilirsiniz...
Cumhûriyetimiz‟in Kuruluş Amacı
“Tarihçi Murat Bardakçı, 2 gün önce yazdığı yazısında, M.
Kemal'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılıĢından üç ay önce,
19 Ocak 1920‟de son Osmanlı padiĢahı Vahideddin'e yazdığı
mektubu yayımladı. Kuvâ-yı Milliye‟nin amacının padiĢahın
kurtarılarak, halife sıfatıyla bütün Ġslam dünyasında hâkimiyet
kurmasını sağlamak olduğunu söyleyen M. Kemal mektubunda
çarpıcı ifadelere yer veriyor.”
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Târihçi Murat Bardakçı

“Halife, ĠĢte o yazı:”
“Ġki gün sonra, Büyük Millet Meclisi‟nin açılıĢının
üzerinden 99 sene geçmiĢ olacak...”
“O gün yazım olmadığı için Meclis‟in açılıĢından imdi
bahsedecek ve Mustafa Kemal PaĢa‟nın açılıĢtan üç ay önce
Ankara‟dan Yıldız Sarayı‟na, zamanın hükümdarı Sultan
Vahideddin‟e iletilmek üzere padiĢahın baĢyaveri Naci Bey‟e
gönderdiği bir mektubu yayınlayacağım.”
“PaĢa, 19 Ocak 1920‟de kaleme aldığı mektubunda Kuvâyı Milliye‟nin tek arzusunun Ġstanbul‟da kalan padiĢahın
kurtarılması ve halife sıfatıyla bütün Ġslam dünyasında
hâkimiyet kurmasını sağlamak olduğunu söylüyor. Daha sonra,
arkadaĢı Rauf Bey‟i yani “Hamidiye Kahramanı” ve Meclis
hükümetinin ilk baĢbakanlarından olan Rauf Orbay ile eski
valilerden Bekir Sami Bey‟i hükümdara geliĢmeleri anlatmaları
Ġstanbul‟a gönderdiğini yazıyor ve padiĢahtan heyeti kabul etmesi
ricasında bulunuyor.”
“Büyük Millet Meclisi, bu mektubun yazılmasından üç ay
sonra açıldı. Anadolu, 23 Nisan 1920‟de o güne kadar gerek
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Selçuklu, gerek Osmanlı devirlerinde hiçbir vesileyle bu derece
tantanalısı yapılmamıĢ dinî bir merasime sahne oldu.”
“ĠĢgale uğramamıĢ bütün vilâyetlerde hatimler indirildi,
Buharî-i ġerîfler okundu, dualar edildi ve asıl büyük merasim,
Ankara‟da yapıldı. Cuma namazı Hacı Bayram-ı Velî Camii‟nde
kılındı, namazdan sonra sakal-ı Ģerif ile sancak-ı Ģerif çıkartıldı,
ilk meclis binası olarak kullanılacak olan Ġttihad ve Terakki
Klübü‟ne bu dinî sembollerle beraber yüründü, binaya giriĢten
önce tekrar dualar edilip kurbanlar kesildi ve içeriye kurbanların
kanları üzerinden sekilerek girildi.”
“Mustafa Kemal PaĢa, 19 Ocak 1920‟de yazdığı
mektubunda “Anadolu‟daki çabalarımız padiĢahın özgürlüğünü
ve hakimiyetini yeniden elde etmekten ibaret değildir,
hükümdarı bütün cihanda hâkim kılmaya çalıĢıyoruz” diyor ve
bu arzularının Sultan Vahideddin‟e iletilmesini istiyordu.”
“PadiĢahı kurtarma” hedefi sonraki günlerde yaĢananlar
yüzünden “PadiĢahtan kurtulma” halini alacak ve Cumhuriyet‟e
uzanan yolu açacaktı…“
“Mustafa Kemal PaĢa‟nın orijinali daha önce bende
bulunan ve bir devlet müessesesine 50 sene boyunca açılmamak
kaydıyla bağıĢladığım baĢka bazı belgelerle beraber hediye
ettiğim bu mektubu, siyasî Ģartlar ile mecburiyetlerin zaman
içerisinde nasıl değiĢtiğinin mükemmel bir örneğidir.”
“PaĢa, ağdalı bir üslûpla kaleme aldığı mektubunda
günümüzün Türkçesi ile bakın neler diyor...”
KUVÂ-YI MĠLLĠYE MÜJDESĠ!”
“PadiĢah hazretlerinin yaveri Naci Beyefendi‟ye:”
“Muhterem Beyefendi, “
“Varlığını korumak ve geleceğinin selâmetini sağlamak
için maddî ve manevî bütün kuvvetlerini birleĢtirmek suretiyle
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Allah‟a hamdolsun genel siyasî vaziyetimiz üzerinde
Ģükredilmesi gereken iyi etkiler yaratmıĢ ve özel anlaĢmalarla
defalarca getirilen taksim arzularını gerçekleĢme zemîninden
uzaklaĢtırmaya muvaffak olmuĢ bulunan Kuvâ-yı Milliye‟nin
asıl hedefi ile gayet kutsal gayesi, Osmanlı milletinin en büyük
ve en muhterem gerçek temsilcisi olan heybetli padiĢah
hazretlerini istiklâlinin ve hakimiyetinin üzerine gelebilecek her
türlü etkiden ve kusurdan korumaktır. Temsil hey‟etimiz,
Türkiye‟nin padiĢahı olan ve mukaddes Ġslâm‟ın halifesi
sıfatıyla bütün Ġslam âleminin vicdanî bağlılığını yüce
makamında birleĢtiren efendimiz hazretlerinin değil yalnız
Anadolu ve Rumeli‟deki, sınırlarımız içerisinde bulunan vatanın
her yerinde, hatta bütün Ġslâm dünyası üzerinde madden ve
mânen hâkim ve söz sahibi olmasını bütün Asya‟nın geleceği
adına yegâne kurtuluĢ çaresi olarak düĢünerek çalıĢmalarını
geniĢ bir „ümmet‟ siyasetine çevirmiĢ, doğrudan doğruya Hilâfet
makamının korunmasını ve bağımsızlığını gaye kabul
eylemiĢtir.”
“ġahsen, zât-ı âlîlerinin vicdânını temsil heyetimizi
meydana getiren Ģahıslardan herbirine ve özellikle de bu
sarsılmaz kanaatimize Ģahit olarak gösteririm. Vaktiyle
padiĢahımızın ayak toprağına bizzat kabul Ģerefine erdiğim
zaman arzettiğim bu düĢünce ve bağlılık, Anadolu‟da ortaya
çıkan ve bütün Ģerefi ile gücü padiĢahın namlı ismi ile
münasebeti bulunan çalıĢmalarla kuvvetlenmiĢtir. Meslek ve
kanaatimin değiĢmesinin sözkonu olmadığı esasen yüksek
bilgileriniz dâhilindedir. Dolayısı ile bu hususu da padiĢahımızın
ayağının toprağına tekrar arzedip ulaĢtırmanızı faydalı
görüyorum.”
“Anadolu‟da büyük bir itimat ile arzettiğim kutsal gaye
etrafında teĢkilâtını düzenleyip yoğunlaĢtıran Kuvây-ı
Milliye‟nin artık tamamen ve bütün köyleri de içerisine alacak
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biçimde Ģekillendiğini, dolayısı ile padiĢahın dokunulmazlığı ve
hâkimiyeti uğrunda canını fedâ etmeye istisnasız bütün milletin
güçlü bir anlayıĢla hazırlanmıĢ olduğunu arzedip müjdelerim.
BaĢta vicdanlarındaki dinleri ve nihâyetsiz bir kölelik duygusu
ve sadakatle hâkim padiĢahları olduğu halde milletin tamamının
bugün gösterdiği birlik ve uyum, gelmesi yakın olan barıĢın
Ģartları hakkında ümitler vermekte olduğu gibi, bilhassa gelecek
için de büyük geliĢmeler vaad etmektedir.”
“Bir haftadan buyana toplantı hâlinde olan Ġstanbul‟daki
Meclis‟te de aynı gaye ve emeller etrafında kuvvetli bir çoğunluk
hâlinde dayanıĢma birliği ortaya çıkmıĢtır. Mütün millî
teĢkilâtların bu çoğunluğa kuvvetle bağlılığı, hilâfet makamının
sahibi olan heybetli padiĢahımızın devletle ilgili düĢüncelerini,
tebâsının mevcudiyetini ve Allah tarafından korunmakta olan
memleketinin bütünlüğünü her zamandan ziyade emniyet
altında bulundurmaktadır.”
“Millî teĢkilâtımızın yüzyüze bulunduğu amaçlarla millî
ve siyasî konulardaki genel durumumuza ve padiĢahın
isteklerine bağlı olan temel düĢüncelerimize dair ayrıntıyı ve
açıklamaları padiĢahımınız ayağının toprağına yakından
arzetmek üzere eski Denizcilik Bakanı Rauf Beyefendi ile
padiĢahımızın valilerden Bekir Sami Beyefendi, Ġstanbul‟a
gittiler. PadiĢah tarafından kabul edilme Ģerefine nâil
olmalarının sağlanmasını istirhâm ederim.”
“Âcizleri, halife hazretlerinin gökyüzü seviyesindeki
sarayının eĢiğine bizzat yüz sürmek Ģerefinden mahrum
kalmanın daha fazla devam etmeyeceği ümidi ve her zaman
tekrarladığın sadakat ve bağlılık duygularımın sonsuz olduğunu
padiĢahın huzuruna bir defa daha sunmayı baĢarma fikriyle
bahtiyâr olarak çok yüksek tâzimlerimi takdime aracılık etmenizi
rica eylerim efendim.”
"Mustafa Kemal”
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Belgeler
https://www.yeniakit.com.tr/haber/m-kemalin-mektubu-ortaya-cikti-cabamizhalifeyi-kurtarip-butun-islam-dunyasina-hakim-olmaktir-721554.html
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Gördünüz değil mi belgede Padişaha, ne yağlı-ballı, sözler
var!
Yukarıda anlatıldığı gibi bu yağlı-ballı sözler eşliğinde,
sözde Vatan Ve Milletimiz‟in bekâsı uğruna, Cumhûriyetimiz
kurulmuştu, biliyorsunuz... Yalnız bunun içinde, bir “ama”
gizliymiĢ... Fakat bunu Milletimiz o zamanlar keşfedememiş...

Vatan Ve Milletimiz‟in bekâsı uğruna Cumhûriyetimiz kurulmuĢtu. Ama ne yazık
bunun “amasını” yeni öğreniyoruz.. Okullarda yıllarca Târih Dersi okumuĢtuk...
Buna rağmen bu gerçeklerden bize hiç bahseden de olmamıĢtı. Görüyorsunuz ya,
Milletimiz‟in bilemediği “ama”nın sırrını tâ o zamanlar, meselâ Falih Rıfkı Atay
biliyormuĢ...

Bu “adamın” anlattıkları sırların kapsamından olsa gerek ki
meselâ 1967 Samsun Ondokuzmayıs Lisesi-Lise birincisi
olduğum halde, “Peygamber (SAV) Efedimiz‟in gömülmüĢ olduğu
toprakları kâfirlere teslim etmem!” diyen kahraman Fahrettin
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Paşa‟dan, Roma ve Yunan târihlerinin ezberlettirilmesi sırasında,
benim bile haberimin olması, öyle engellenmiĢ ki...

Ne müthiĢ bir îman, görüyorsunuz!
Bu „îman‟ sözü, Ġnönü zihniyetlileri ĢaĢırtıp, „zıvanadan‟ çıkartmasın, haa!‟
Gerçi Ġnönü zihniyetlilerin çokları, „zıvanadan‟ çoktan çıkmıĢ olduklarını görmüyor
muyuz? Örneğin „Bizim savaĢımız Ġslâm‟la diyenleri barındırmasından da, meselâ?
http://www.dailymotion.com/video/x1jnl8z_chp-li-tasdelen-bizim-savasimiz-islamla_news
Halkımızın AĢağılanması, Ġsyankâr Ve Bedbaht Bir Tortu Nesil
http://mtemiz.com/bilim/HALKIMIZIN%20AġAĞILANMASI.pdf
Sâhi, Bunların Her Biri De mi Atatürkçülük?
http://mtemiz.com/bilim/SÂHĠ,%20BUNLARIN%20HER%20BĠRĠ%20DE%20MĠ
%20ATATÜRKÇÜLÜK.pdf
Çünkü “îman” sözü Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz göre, bilimsel
açıdan gerçeklere (Hak‟ka) dayanmaktadır... Gerçi bu Zihniyet‟in bütün iĢleri
gerçekdıĢılıklara (bâtıla) dayandığı için, bunların bilimden de bir Ģey
anlamadıklarını bugün daha yakından biliyoruz ya...
Îman Ve Yalan
http://mtemiz.com/Yayımlanacakeserler.htm
Bilim Ve Tahkîki Îman
http://mtemiz.com/bilim/BĠLĠM%20VE%20TAHKÎKĠ%20ÎMAN.pdf
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Doğru söze baĢka ne denir?

Bağımsızlık Manifestosu
Ey Batılı Canavalar!
Uzun zamandır saklamakta becerikli davrandığınız ikiyüzlü
tavırlarınız, bizdeki Ġnönü Zihniyetliler gibi, artık o kadar
sırıtmaya başladı ki bu, zulmün ve samîmiyetsizliğin Geri Ödeme
Dönemi‟nin başladığını açık bir şekilde gösteriyor... Nedir Geri
Ödeme?
Meselâ, “Batılılar ya da ikiyüzlü hâinlerimiz, her Ģey böyle
olup bitti, gitti mi?” zannediyolar? Hayır, efendim, hayır!
Bırakınız onu-bunu! belki de inanmamakta cibilliyet gereği çok
insan bulunuyor... Ama bir de mantık diye bir Ģey var: "Kimsenin
yaptığı hiç bir zaman yanına kâr olarak kalmaz ki!”
Kalır diyenler o zaman, “yerçekimine de inanmam”
diyorlar, demek ki… Bu kadar yobazlık olacağını hiç
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düşünmüyorum… Evren‟de boş bir şey yaratılmamış olduğuna
göre:
İşte bu dönem, Geri Ödeme Devri olarak, görüyorsunuz,
çok şeylerin bir bir değişmeye başladığını sen de görüyorsun, iĢte,
değil mi? Demek ki her şeyin bir geri ödemesi mutlaka olacaktır
ve de bu bir kânundur.

Hekes kendi düĢünde

Yâni bu geleceğin hiç bir zaman, zâlim ve
samîmiyetsizlerin bekledikleri gibi aslâ olmayacağını gösteriyor!
İnancımıza göre, Allah‟ın (CC) Milletimize biçtiği gelecek,
zâlimlerin istedikleri gibi olmayacak, İNŞALLAH!
Peygamberimiz (SAV)‟in Dilinden Türkler
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http://mtemiz.com/bilim/PEYGAMBERĠMĠZ‟ĠN%20DĠLĠ
NDEN%20TÜRKLER.pdf
Bunu
Türkiye'nin
2000‟li
yıllarda,
sizin
gibi
düĢmanlarımızın taĢeronluklarını yapan, bâzı yönetici tiplerinden
Elhamdülillah kurtularak, Ġslâmî ve Kültürel Ġstikâmet‟te ilerleyen
Yeni Türkiye'de 16 Nisan 2017‟de baĢlayan Cumhûriyetimiz‟in
Yükselme Devri‟nin baĢlatılmasıyla gerçekte, bağımsızlığını
perçinlemesinden de, ilkin Almanya‟nın anlaması gibi, hepiniz
anlayabilirsiniz! Anlayacaksınız da! Bakınız bizim Üstün İslâm
Ve Altın Kültürümüz aynı zamanda, bilimle de iç-içedir. İşte
görünüz:

Bu bayan da elbette doğruyu söylemektedir.
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Bu bilim insanının söyledikleri hikâye değil, elbette ki!

Tabiatıyla, iĢ bu kadarla da değil... Roma ve Yunan
târihlerini bizlere su gibi ezberlettiren hâin sistem, 1967 Samsun
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Ondokuzmayıs Lisesi birincisi o Mustafa Temiz‟i, meselâ Kûtul
Amâre Destanı‟ndan39 da habersiz bırakmıştı.

Kûtul Amâre Destanı Kahramanı Halik Kut40
Osmanlı Ordusu‟nun Bağdat'ı kuĢatmak isteyen Ġngilizlerle uzun süre mücâdele
ettiği Kutul Amâre, 15 000 yakın Ġngiliz subayının esir alınmasıyla sonuçlanmıĢtı...
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/kutul-amare-nedir-ve-nerede-kutul-amarezaferi-nedir-41506262
39

https://www.sabah.com.tr/pazar/2018/02/18/ingilizleri-hezimete-ugratan-buyukzafer-ktulamre YA DA https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/hayat/kutul-amare-zaferinin100-yildonumu-basradaki-osmanli-zaferi-40094690
40

https://www.google.com.tr/search?q=K%C3%BBtul+Am%C3%A2re+kahraman%C4%B1+
kim&biw=1366&bih=650&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=OMMxw0sFl3TUcM%252C
f6HfPftg0GSKmM%252C_&vet=1&usg=AI4_kQmi3idTsHajBxFoTV8AoWaFuHhVg&sa=X&ved=2ahUKEwiCmN2S9aTtAhXJ3KQKHQv
DBAYQ9QF6BAgCEAM#imgrc=r3VLq1n78GVMQM
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Son Yüzyıl‟da Milletimizi Öyle Kuşatmışlardı ki!
Milletimiz Allah‟ın (CC) lütfuyla 1000 yıldan beri, Ġslâm‟ın
ve Müslüman milletlerin önderi-lideri ve koruyucusu idi. Özellikle
empeyalist ve kapitalist Batıllılar Milletimizi pasifleştirip bu
lideliğini ortadan kaldırmak, ardından da, bütün İslâm ülkelerinin
zengiliklerini devşirip sömürmek için, en garantili yol olarak,
Târih boyunca Milletimiz ile uğraşmayı önde tutmuşlardır.
Özellikle 20. Yüzıl‟da Milletimiz tam bir kuĢatmaya alınmıĢtır.
Haberleşme teknolojisinin gelişmesiyle bu kuşatmanın detayını,
henüz yeni öğenmiĢ bulunuyoruz.
Cumhûriyet kurulduktan sonra Batılılar ve içteki
hâinlerimiz tarafından başlatılan bu insafsız kuşatma, çoğu
yöneticilerimizin kendilerine benzetilmesi ile baĢlamıĢtır. Türk
Milleti‟ne hâinlik yapan bu çoğu yöneticilerimiz içerden ve
emperyalistlerin kendileri de dışardan olmak üzere yapılan bu
işbirliği ile, birinci plânda Milletimiz‟in câhilleĢtirilmesi esas
alınmıĢtır. Câhilleştirmenin temel şartı ise, Milletimiz‟i Üstün
Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz‟den yoksun bırakmaktı.
Böylece doğan ahlâki zâfiyet bir taraftan, “Büyüklere
saygıyı, küçüklere sevgiyi” ortadan kaldırırken, aynı zamanda,
tembelliği ve benliği de körüklemiştir. Bu dönüşüm, kendi
cinsinden baĢka dönüĢümleri de tetikleyerek, sonunda bir kısım
yönetici ve / veya insanımızda bilimsel olarak kültürel bir
başkalaşım da meydana getirmiştir. Halbuki bizim, “Üzüm üzüme
baka baka kararır” atasözümüz ya da ata fomülümüz de var ama
aşağılık duygusuna kapılıp emperyalist Batılıları göklere çıkarınca
işler çok değişiyor...
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Hiç hayıfsınmaya gerek yok!
Zâten, Ġslâm‟a inanmıĢ bir kimse olarak Ģunu söylemeden geçmemin mümkün
olmayacağı açıktı…
ĠĢte Ģimdi, bir bilim adamı olarak da söylüyorum:
Görülmesi o kadar çok arzûlanan bu kimselerin hepsi, zâten en sonunda aĢağıda
görüldüğü gibi, Cehennemin katlarında mutlaka ağırlanacaklardır…
Senin gibilerin arzûları da bu sûretle bir gün mutlaka yerine getirilir, Ģu dünyâda
olmasa bile! Üzülmemek en iyisi, bence!
Cehennem‟in Tabakaları (Katları) Ve Ahâlisi
1. Kat Cehennem:
Birinci kat Cehennem‟e, Cehennem de derler. Buranın azâbı, ötekilerideki
azaplar-dan hafif, daha zariftir. Bu, Muhammed Ümmeti‟nin âsileri41 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 yAHÛDĠLERĠN
cehennemidir.
4.Kat Cehennem:
41

asi: Uygun, elveriĢli… Çok isyan eden, çok isyancı… âsi: İsyan eden. Emirlere
itâat etmeyen… Günah işleyen… Meşru idâreyi tanımayıp baş kaldıran… Doktor, cerrah,
tabib… Kederli, hüzünlü… âsî: Hurma salkımı…. isyan: İtaatsizlik. Emre karşı gelmek.
Ayaklanmak…
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Dördüncü kat Cehennem‟e Cahim de denir. Burası, Mürtedler ve
Ģeytanların cehennemidir.
5. Kat Cehennem:
BeĢinci kat Cehennem‟e Hutame de denir. Burası Ye‟cüc, Me‟cüc ve
kâfirlerin cehennemidir.
6. Kat Cehennem:
Altıncı kat Cehennem‟e Leza da denir. Burası, puta tapanların, ateĢe
tapanların ve sihirbazların cehennemidir.
7. Kat Cehennem:
Yedinci kat Cehennem‟e Hâviye de denir. Burası, mülhitlerin, zındıkların,
yalancıların ve münâfıkların cehennemidir.
Bu Cehennem tabakalarının tümü, 7000 tabakadan fazladır42.
Cehennem Ve Cennet‟ten Ne Haber?
http://mtemiz.com/bilim/CEHENNEM%20VE%20CENNET‟TEN%20NE%20HA
BER.pdf

Ġnönü Zihniyeti‟nin Tahrifat Ve Tahribatı‟nın Büyüklüğü
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ%20ZĠHNĠYETĠ‟NĠN%20TAHRĠBAT%20VE%2
0TAHRĠFATI‟NIN%20BÜYÜKLÜĞÜ.pdf
Kimse ĠĢitmesin!
http://mtemiz.com/bilim/KĠMSE%20ĠġĠTMESĠN.pdf

42

Cehennemin 7 katı isimleri ve kimlerin gideceği, Alındığı İnternet Elektronik
Adresi,
http://www.risaleforum.net/islamiyet-72/islam-akaidi-ve-fikih-116/imanin-sartlari122/ahiret-gunune-iman-133/49283-cehennemin-7-kati-isimleri-ve.html, En Son Erişim
Târihi: 18.10.2016.
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Hele hele bilinçli düşmanlık ve bozgunculuğu meslek
edinmiş meşhur Siyonist insanlık düşmanları da çeşitli kollardan,
bu Tahrifat Ve Tahribatları yapmayı dünyâ çapında câzip duruma
getirince, bizim câhiller nazarında işin seyri daha da başka
olmaktadır.

Dünyâ çapında insanlık düĢmanlarından meĢhur bir Siyonist...

http://www.yeniakit.com.tr/haber/abdli-yahudi-bankaci-rockefellerdenyuzyilin-itirafi-iste-turkiye-uzerinde-oynanan-kirli-oyunlar-247109.html,
https://www.fikriyat.com/dunya/2018/07/19/tarihin-en-nefret-edilen-ailelerirockefeller-ve-rothschild
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Evet!. Evet! Doğru! Annem babam yiyecek bir Ģey bulamadıkları için tam da o
sıralarda kızılcığın çekirdeklerini öğütüp ekmek yapıyorlarmıĢ... O da ne yazık ki sık
sık kabızlığa sebep oluyormuĢ!
Bu kadar mı! Hayır, efendim:
Adam en yakın yol arkadaĢı Atatürk‟ü dahi zehirletip Gerçek Atatürkçü Menderes‟i
de, “Sen nasıl onu koruyacak kânun çıkarırsın!” gareziyle astırdıktan sonra,
bunlara hiç güven olur mu?
CHP kökten hayırsız!
http://www.yeniakit.com.tr/haber/chp-kokten-hayirsiz-283078.htm
Dolayısıyla bu kiĢinin olumlu bir tarafını bulana ben de müteĢekkir kalacağım:
Çünkü hep olumsuzluklar, benim de neĢemi kaçırıyor da…
Bunları Hâlâ Anlayamıyor muyuz?
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.pdf
Ah! Ġnönü‟nün Ġslâmî Zulmü Olmasaydı Hiç Böyle mi Olurduk?
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ‟NÜN%20ĠSLÂMÎ%20ZULMÜ%20HĠÇ%20OL
MASAYDI%20HĠÇ%20BÖYLE%20MĠ%20OLRDUK.pdf
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ĠNÖNÜ‟NÜN TAHRĠFAT VE
TAHRĠBATLARI
İnönü‟nün Tahrifat Ve Tahribatları
İsrail Devletini ilk tanıyanlardan olan İnönü Ve
hempaları‟nın Tahrifat Ve Tahribatları sayılamayacak kadar
çoktur.
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Eski Türkiye‟deki yöneticilerimizin özlem duydukları,
aĢağıdaki Ģekillerden de esinlenileceği üzere, temelleri, dönemin
Hükümet reisi olan, İnönü Ve Hempaları tarafından atılan,
Ġslâmsız inançsız bir Türkiye‟ydi.

Evet! Eski Türkiye‟deki Yöneticilerimiz‟in özlem duydukları, Ġslâmsız
inançsız bir Türkiye‟ydi.

Evet! Evet! Eski Türkiye‟deki Yöneticilerimiz‟in özlem duydukları Ġslâmsız
inançsız bir Türkiye‟ydi. Necip Fazıl da iyi cevap vermiĢ, değil mi?
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Eski Türkiye‟deki Yöneticilerimiz‟in özlem duydukları, temelleri Ġnönü Ve
Hempaları tarafından atılan Ġslâmsız inançsız bir Türkiye‟ydi...
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Bir taĢla birkaç kuĢ avantajı...
Hem saygısızlık, hem de “yağcılık”
Milletimiz‟in kutsal yerlerine yapılan bu saygısızlık aynı zamanda Milletimiz‟e karĢı
yapılan büyük bir saygısızlık cüretidir.
Dikkat ediniz câmi minâresinde Ġngiliz Kraliçesine duâ...
Bu da aynı zamada Ġnönü Ve Hempaları tarafından Batılılara Ģirin gözükme ve
uygulamalarından bir bağlılık örneği...
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Bu da o günlere iliĢkin bir Ġslâm DüĢmanlığı belgesi...
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İnönü Ve Hempaları tarafından yapılan Tahrifat Ve
Tahribat faaliyetlerinin temel başlıkları da bugün tam ve toplu
olarak da bilinmektedir.

Tahrifat Ve Tahribat faaliyetlerinin temel baĢlıkları da bugün tam ve toplu olarak
bilinmektedir, görüyorsunuz. Ama mânevî körler neyi görüyorlar ki?
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Meselâ İslâm‟ın kadına verdiği değer ve hassâsiyeti hekes
bilir. Sırf bu hassâsiyeti kökünden dinamitlemeyi, daha ilk
baĢından, İnönü üstlenmiştir. Ġnönü bu dinamiti, eĢi Mevhibe
Ġnönü'yü Yunanlı Venizelos'un koluna takarak patlatmıĢtır43.
İnönü bu görevini o kadar önemsiyordu ki, Atatürk'ün ölümünden
sonra, onun annesinin mezarındaki bütün İslâmî görüntüleri de
ortadan kaldırmıştır.

Resimde Mevhibe Ġnönü Halkın içinde Yunanlı Venizelos'un kolunda, Ġnönü de 3-5
metre arkada görülüor...
“Yunan BaĢbakanı Venizelos'un, Ġnönü‟nün eĢi Mevhibe Hanım'ı koluna takarak
gezmesi tartıĢmalara neden olmuĢtu”
“Cumhuriyet gazetesinin 6 Mart 1933 tarihli nüshasında çıkan haberi okuyalım:”
“Atina- Türkiye sefiri Enis (Tulça) Bey bugün Yunan Hariciye Nazırı
Mihalokopulos'u ziyaret ederek Ġsmet PaĢa'nın Yunan harp malulleri sandığına 300
Türk lirası hediye ettiğini bildirmiĢtir. Mihalokopulos Ġsmet PaĢa Hazretlerinin bu
nezaketine hararetle teĢekkür etmiĢ…”
http://www.yeniakit.com.tr/haber/inonu-eli-kanli-yunan-askerleriniodullendirmis-260103.html
43

https://tr.pinterest.com/pin/466896686354178412/ YA DA
https://www.google.com.tr/search?source=univ&tbm=isch&q=Mevhibe+%C4%B0n%C3%
B6n%C3%BC+venizelos'un+kolunda&sa=X&ved=2ahUKEwicutS9qTtAhVQLewKHUh6BE0Q7Al6BAgMEB4&biw=1366&bih=650#imgrc=yBnPAmcL9zOWI
M
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Bu söz bizim modern yobazların hiç hoĢlarına gider mi? Kim söylüyor bunu?

Tahrifat Ve Tahribat faaliyetleri o kadar hassas plânlanmıştı
ki her şey düşünülerek Tükiye‟nin bütün köşe başları işgal
edilmişti. Bütün bunları teknolojik haberleĢme nîmeti sâyesinde,
Erdoğan‟ın hâinlerin nüfus kayıtlarını açıp deĢifre etmesiyle
öğreniyoruz. Ondan Allah (CC) râzı olsun!
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DeĢifre oldukları için, “Denize düĢen yılana sarılır misâli” açıktan açığa son
kozlarını oynamaya çoktan baĢladılar bile...
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Ġlkokulda Matematik Hocamız Musa Bey anlatmıĢtı, yaklaĢık 1960‟lı
yıllardan aklımda kalmıĢ:
“Çekirge bir atlarsın, kurtulursun; iki atlarsın kurtulursun ama üçüncü de
mutlaka yakalanırsın!” demiĢti...
“Ata sözümüz de var ya: “BaĢına bir iĢ gelecek Kö...k, câmi duvarına Ġ...r”
diye...
Bizim atasözlerimiz, temel sosyal Kültürümüz‟ün formülleridir, bilirsiniz...
Asıl bir de Allah‟ın Siyâseti var ya, sırf yalan ve algılarla her Ģeyi
yapabileceklerine inanmıĢ olan o dünyâlaĢmıĢların hiç de dikkate
almadıkları husus...
ĠĢte onların belini asıl bu husus kıracaktır... Bekleyiniz, göreceksiniz!
Neye göre konuĢuyorum? Evren‟in ve her Ģeyin sırf gerçekler üzerinde
durduğunu biliyorum da ona göre konuĢuyorum…
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Bu da yine bir vicdanlı insan örneği

Evet! Evet! Bu da yine bir vicdanlı insan örneği
Yukarıdaki resimdekiler, içimizdeki bâzıları gibi, her halde yalan söylemiyorlar...

Tahrifat Ve Tahribat Faaliyetlerinin Ürünleri
Hikmet Tanyu‟nun “Târih Boyunca Yahûdiler ve Türkler”
adlı eserinin 2. cildinin 706. sayfasında bildirildiğine göre,
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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 Türkocağı‟na
hiç bir zaman yapılmamıĢtır. Masonlar, 1948‟de TepebaĢı‟ndaki
binâsında Türk Mason Derneği adıyla yeniden faaliyete
baĢlamıĢtır44”.
Günümüzde vergiden de muaf tutulan Mason dernekleri,
târihlerinin en izzetli günlerini sürdürmekte ve Atatürkçülüğü (!)
de kimseye bırakmamaktadırlar, biliyorsunuz.

Gerçekten pek fazla seslerini duyurmazlar ama görüyorsunuz ya bu masonlar, ne
iĢleeer, ne iĢler beceriyorlar45…
44
45

İsmet İnönü, Din ve Masonluk; Anonim, Zaman G., 19.03.1991.
Blogcu, Bir Mason‟un Acı GözyaĢları Ve Ġtirafları, Alındığı İnternet Elektronik

Adresi,
http://ahmetdursun374.blogcu.com/mason-mason-un-aci-gozyaslari-ve-itiraflari/632601, En
Son Erişim Târihi: 03.04.2016.
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Bakmayınız siz bugün masonların rahat yaşamalarına...
Dünyâ Siyonist Devleti kurulsaydı, o siyonistler bakınız masonlar
hakkında neler düşünüyolardı, aĢağıda hemen görünüz:
Dünyâ Krâliyetçileri
Memleketimizi olduğu gibi bütün Dünyâ‟yı kuşatarak,
Dünyâ‟da tek bir krallık kurmak isteyen, bu dış güçlerin İngilizce
adı, “Iluminaty-Ġluminati” olarak geçmektedir. Oktay Sinanoğlu,
bu kralcıları Türkçe‟ye, “Dünya Krâliyetçileri” olarak
çevirmektedir46. Herkesin bütün Dünyâ‟da, „Bilderberg Grubu‟
olarak, tanığı kuruluş ile Amerika‟da „Rockefeller‟ olarak bilinen
kişi, „Dünya Krâliyetçileri‟nin önemlileri arasındadırlar.

Rockefeller

46

Sinanoğlu, O., Hedef Türkiye, Otopsi Yayınları, İstanbul.
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İşte bu Dünyâ Krâliyetçileri, bütün Dünyâ‟yı kuĢatarak,
insanları kendileri için çalışmaya, kendilerine direkt olarak hizmet
ettirmeye zorlamaktadırlar. ĠĢte Ģimdi, aşağıda bunun belgesini arz
ediyorum:
William Cooper tarafından „Gerçekler Öldürücüdür‟ adıyla
yazılan ve Ocak 2003 yılında, Zeki Enes Akkan tarafından,
Türkçe‟ye „Apokalipsin Atlıları‟ adlı ile çevrilen kitabın 245.
sayfasındaki, „Siyon Bilge Adamlarının Protokolleri‟nden,
Protokol 8‟e dikkat ediniz. Protokolün son paragrafı, imlâ
kuralları da dikkate alınarak, aynen şöyledir:
“Örneğin goyim yöneticileri kâğıtları okumadan imzâlar
veyâ “kâr” için ya da “hırs” yüzünden hizmet verirler. Bir
müddet, görevi Devletlerimizde kardeĢ Yahûdilere devretmemizde
bir tehlike kalmayana dek, bu görevleri, halkla arasındaki geçmiĢ
ve îtibar farkı uçurum kadar olan ve bize îtaatsizlik yaptığında
cezâî müeyyidelere tâbi olacak ya da ortadan kaybolacak
insanlara vereceğiz-öyle ki son nefeslerine kadar bizim
çıkarlarımızı gözetecekler-.”
İlluminati Felsefesi‟nde Dünyâ insanları ikiye ayrılır.
Birincilerine „aydınlanmış‟ anlamında, “Ġlluminati” denir ve
bunlar kendileridir. İkinci gruptaki insanlar aslında, aydınlanmıĢ
insanlara hizmet etmek için vardır ve bunlara aydınlanmışlarca
“goyim-sığır” denmektedir. Bu felsefeye göre, kendilerine hizmet
etmek için, ikinci gruptaki insanların % 20‟si yeterlidir.
Şimdi dikkat ediniz, Siyonistlerin masonların âkibetleri
hakkındaki düĢüncelerine: „Goyim-sığır‟ konusunda, aynı kitabın
237. sayfasındaki yazarın bir notu, gerekli açıklayıcı bilgiyi de,
daha geniĢçe vermektedir.
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Kitabın 247. sayfasında Protokol 11‟de, Dünyâ
Krâliyetçileri‟nin gizli iĢlerinin „Goyim Masonları‟na havâle
edildiği, şu şekilde açıklanmaktadır:
Bu sığırlar tarafından bilinmeyen gizli masonluk ve bizden
beklenmeyen hedefler, hedef ĢaĢırtmak için, tarafımızdan mason
localarına çekildi.”

Görüyorsunuz, değil mi adamların Tükiye hakkındaki kötü niyetlerini...
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Hedeflerine ulaştıktan sonra Dünyâ Krâliyetçileri‟nin
„Goyim Masonları‟na karĢı tavırlarını da, Prtokol 15‟ten
öğrenebiliriz:
“Bu Taht‟a geçmemize karĢı çıkmak için, silâha sarılmıĢ
olanları acımadan keseceğiz. Gizli bir cemiyet gibi her bir kurum
da ölüm cezâsı gerektirecek; Ģimdi var olanları, tarafımızdan
tanınanları, bize hizmet etmiĢ olanları ve edenleri dağıtarak
Avrupa‟dan uzak sürgün kıtalarına göndereceğiz. Bu yol, çok Ģey
bilen Goyim Masonları‟na da uygulanacak, bir sebepten dolayı
bağıĢlamamız olasılığı olanlar, dâimâ sürgün korkusu içinde
yaĢayacaklar.”

Bu zat da Siyonistlerin Avupa temsilcisidir. Papa‟nın elini öptüğü zat budur.
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Papa Siyonistlerin Avrupa temsilcisi‟nin elini öpüyor...

Anlaşıldığına göre Cumhurbaşkanımız‟ın “One minute”i,
bizim masonların-goyimlerin baĢlarına gelecekleri de engellemiĢ
gibi gibi görülüyor... Her neyse bu kadar bir ek bilgiden sonra
şimdi konumuza kaldığımız yerden devam edebiliriz:
Son olarak şunu belirtelim:
Her şeyden önce iç ve dış düşmanların müşterek Tahrifat
Ve Tahibat plânlarından birisi de, üniversitelerimizi dönüĢtürme
plânıdır. Bunu ve destekçilerini aşağıdaki resimler bütün
açıklığıyla anlatıyor...
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Kurnazca Ģerli bir oganizason yapmıĢlar...
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DavranıĢ tâlimatlarını görüyor musunuz?
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Böylece Halkımız‟ın sâfiyeti azaldı.

Türkiye‟ye yerleştirilen yabancılardan bakınız istenenler
neymiş? İstenenlerde temel amaç, insanları Ġslâm‟dan ve ahlâktan
uzaklaĢtırarak, kendilerine benzetip dünyâlaştırmaktır.

Bizim Müslüman-Türk Kültürünü-ahlâkını reddimîras ettiklerini meselâ eve ayakkı
ile girerek, kendileri açıkça söylüyorlar, bilmiyor musunuz, yoksa?
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İşte diğer yapılacakları aşağıdaki resimde görünüz.
Pasifleştirmek için meselâ ilkokuldaki fişlerimden bir örnek: “Ali
yat uyu, Kaya sen de yat uyu”.

Benim fiĢ torbamdakilerde meselâ “Ali yat uyu, Kaya sen de yat uyu” vardı...

Aşağıdaki tâlimâta da hele bir bakınız!
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Temel amaç, insanları Ġslâm‟dan ve ahlâktan uzaklaĢtırarak, kendilerine benzetip
dünyâlaĢtırmak, sonra da bütün zenginliklerimizi sömürmektir.

Tabiatıyla, meselâ câmi olduğu gibi durdukça Müslümanları
Ġslâm‟dan ve ahlâktan uzaklaĢtırmak, pek kolay olmaz değil mi?
O zaman işin kolayı var... Nedir o? Çoğu câmileri depo veya ahır
haline sokmak, örneğin...
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Çoğu camiler depo ahır haline sokulmuĢtu.
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Bu yeni yetmelerin hüneleri daha çok Ġslâm düĢmanlığında, Kültürel, sosyal
ve ahlâki alanlardaki Tahrifat Ve Tahribatlar baĢta olmak üzere, Halkımız‟ın
periĢanlığında ve fakir düĢürülmesinde, aĢağılanmasında yoğunluk kazanmıĢtır. Bu
Zihniyet kendilerini dev aynasında görüyorlar... Fakat bunlar yalnızca Yeni
Türkiye‟nin asıl gerici ve yobazlarının bilimsel açıdan kendileri olduğunun farkında
bile değiller...

Yeni Türkiye‟nin Gerici Ve Yobazları
http://mtemiz.com/bilim/YENĠ%20TÜRKĠYE'NĠN%20GERĠCĠ%20
VE%20YOBAZLARI.pdf
21. Yüzyılda Asıl Gerici Kim?
http://mtemiz.com/bilim/21.%20YÜZYILDA%20ASIL%20GERĠCĠ
%20KĠM.pdf

Aşağıdaki belgeler Halkımıza yapılan zulümler hakkında
bir fikir vermiyor mu?
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Asılıp terk-i dünyâ etmek de bu zulümler arasındaydı, meselâ....
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Evet, evet! Asılıp terk-i dünyâ etmek de bu zulümler arasındaydı.

Halka hizmet konusunda idârî mekanizma tamâmen felç
olmuş, ne yapılıyorsa emperyualistler için yapılıyordu. Bunun bir
örneğini aşağıda görünüz!
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Bürokratlar tarafından ne yapılıyorsa emperyualistler için yapılıyordu...

Yukarıda değinildiği gibi Atatürk kapattıktan sonra İnönü
tarafından Mason Derneği‟ne tanınan yeniden açılma imtiyazı o
zaman Türkocağı‟na tanınmamıştı. Nasıl tanınsın ki baĢta Ġslâm
ve Türk DüĢmanı‟nın olduğu bir dönemden hayır mı gelir? İşte
aşağıdaki örnek “Boraltan Köprüsü Vakası”:
1944 yılında, “Milli Şef” döneminde Azerbaycan‟dan
kaçarak Türkiye‟ye sığınan 146 Azerbaycan Türk aydının Stalin‟e
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geri verilmesi ve kurşunlanarak öldürülmeleri târihe “Boraltan
Köprüsü Vakası” olarak geçmiĢtir.

DemiĢtik ya gâvur-inançsız da olsa, çoğu insanda vicdan vardır. Ama Ġnönü de aslâ!
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146 Azerbaycan Türk aydının Stalin‟e geri verilmesi ve kurĢunlanarak öldürülmeleri
https://www.youtube.com/watch?v=8kgDuiI6wws
https://belgelerlegercektarih.com/2012/09/15/boraltan-katliami-belgelerleismet-inonu-azeri-kardeslerimizi-ruslara-teslim-etti/

“Boraltan Köprüsü Vakası”
https://www.turkishnews.com/tr/content/2013/03/10/boraltan-koprusu-olayi/
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Demek o zaman bu zulmü “eden Zihniyet”, Ģimdi yaptıklarının karĢılığını
“bulmaya” hazırlanıyor…
“Etme-Bulma Dünyâsı” ya… Ne demiĢ atalarımız, “Etme komĢuna gelir baĢına!”
Bütün bunları neden söylüyorum? ġunun için:
“Benim içlerinden geldiğim, hâlâ Ġnönü Zihniyeti içinde bulunan, aslında pırlanta
sayılabilecek çok arkadaĢım var… O zamanlar hepimize uygulanan, bir tırpanla,
bizleri âdetâ cellatlarına tapacak Ģekle sokmuĢlardı… Allah (CC) beni o bataklıktan
kurtardı, hamdolsun ama aklım hep o bataklıkta, hâlâ katillerine tapar durumdaki,
arkadaĢlarımda… Bütün gayretim, onların mankurtlaĢmıĢ akıllarının tekrar
çözülerek, kendi durumlarını Ģöyle bir gözden geçirmeleri…
Allah (CC) da böyle istiyor: “Ben kurduğum Ģu doğal düzenden geri dönmem…
Ama bir insanın uyanmasına sebep olmayı, bütün insanların kurtuluĢu gibi, değerli
buluyorum… Allah (CC) “BoĢ durmayın bu yönde gayret sarf edin! Onlara da
karınca kararınca gerçekleri haber verin!”
görevini de bizlere yüklemiĢ bulunuyor. ĠĢte hem bu görevi yerine getirmek ve hem
de görmüĢ olduğum bu gerçek yolu, arkadaĢlarıma da duyurmak istiyorum. Bütün
çabalarım bu niyetle sürmektedir. Çünkü bir de aĢağıdaki hadisler de var:
“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!”


1) Ayıplardan, âfetten sâlim oluş. Selâmet, emniyet. Sulh. Asâyiş. Bütün
korktuklarından emin olma. 2) Allah'ın (CC) rızâsına erişmek için mü'minlerin birbirlerine
yaptığı duâ. Mü'minler birbirleriyle karşılaştıklarında büyük küçüğe; yürüyen durana; azlık
çokluğa; hayvan veyâ vâsıta üzerinde olan yerde yürüyene; yüksekteki aşağıdakine "Selâmün
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“Sizden biriniz, kendisi için arzû edip istediği Ģeyi, din kardeĢi için de arzû edip
istemedikçe, gerçek anlamda îman etmiĢ olmaz.”
http://hadiskosku.blogspot.com.tr/2013/06/sizden-biriniz-kendisi-icin-arzuedip.html
Yoksa ben de bugünkü Ġnönü Zihniyeti ya da dünyâlaĢmıĢlar gibi düĢünsem,
bunlarla neden uğraĢayım ki, Ģu hasta hâlimde… Ġnanınız o zaman bana bir
Civata
http://mtemiz.com/bilim/CIVATA. pdf
Modern Mankurtlarımız
http://mtemiz.com/bilim/MODERN%20MANKURTLARIMIZ.pdf

Söz Ġslâmî ve Kültürel câhilliği tasvir etmektedir Değerlendirmesi Ġslâmî ve Kültürel
Ġstikâmet referans alınırsa, güzel ve isâbetli de...

Bu nedenle, aĢağıdaki resimde de görüldüğü gibi,
Türkocağı‟nda faal olan Nihal Atsız 1950 yılından öncesini yok
saymaktadır.

aleyküm" der. Selâmı alan "Ve Aleykümüsselâm ve Rahmetullâhi ve Berekâtühu" diyerek
cevap verir. Evvelâ selâm veren daha çok sevap kazanır. Selâm vermek sünnet, almak ise
farzdır. İki cemaat birbiri ile karşılaşırsa; onlardan birisinin selâm vermesi sünnet-i kifâye,
selâm alacak taraftan birisinin selâm alması farz-ı kifâyedir.
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Görüyorsunuz, Mason Derneği‟ne tanınan, bu yeniden açılma imtiyazı Türkocağı‟na
tanınmadığı için, Türkocağı‟nda faal olan Nihal Atsız 1950 yılından öcesini yok
saymaktadır.

Ana başlıkları yukarıda görülen bu Tahrifat Ve Tahribat
faaliyetleri ve hazırlıkları, Menderes‟in iĢ baĢına geldiği, 1950
yılına kadar sürmüĢtür.

MüĢfika Hanım ve Menderes
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1950 yılından sonra da yıkım faaliyetleri, yeni yetiĢenlerle
devam etmiĢtir; bu gün de ediyor... 1950 yılına kadar geçen süre
zarfında çeşitli ara kademelerde aynı Tahrifat Ve Tahribat
doğrultusunda, yeni yeni yetiĢenler ve geliĢmeler de artık birbirini
tâkip etmeye baĢlamıĢtır. Bunların ilk meşhur işleri, demokrasiye
içtenlikle inanmıĢ olan, Menderes‟i ipe göndermek olmuştur.

Resimde, demokrasiye içtenlikle inamıĢ olan, Menderes de görülüyor...
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İlk başlangıç kadrosundan sonra yeni yetişenler hünelerini,
Menderes‟in dönemini tâkip eden, yakın geçmişteki dönemlerde
kendi açılarından başarılı bir şekilde sergilemeye adamışlardır.
Meselâ adı geçen bu dönemde, İslâmî değerlerimize saygısızlıkta
ve
PKK‟lıları
affetmede
öne
çıkan
aşağıdaki
Cumhurbaşkanımız‟ın olduğunu da hatırlasınız!

Ah, bu CumhurbaĢkanımız‟ın “kırmızı ıĢıkta durmasından ve teröristleri
affetmesinden” baĢka bir hüneri daha varmıĢ... Vay be!
Resimdeki bu ânı ben de hatırlıyorum, Ramazan ayında idik... Zamânın
CumhurbaĢkanı Anıtkabir de yapılan bir törende ulu orta açıkta suyunu içmiĢti.
Bunda ne var oruç tutmak zorunda ‟â‟â
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İnönü Zihniyeti‟nin yetiştirdiği bu yeni yetmelerin 1950
yılından sonraki yıllarda, artık hünerlerini bir bir uyguladıklarını
görüyoruz... Bu hüneleri, yukarıdaki resimde de görüldüğü gibi
daha çok, İslâm düşmanlığında, Kültürel, sosyal ve ahlâki
alanlardaki Tahrifat Ve Tahribatlar baĢta olmak üzere,
Halkımız‟ın
perişanlığında
ve
fakir
düşürülmesinde,
aşağılanmasında yoğunluk kazanmıştır. Bu Zihniyet‟in idâri
alandaki en büyük Tahrifat Ve Tahribatları ise 1960 İhtilali ile 28
Şubat Süreci‟nde olmuştur.
1950 Yılından Sonraki Tahrifat Ve Tahribatlara Giriş
Bu Zihniyet‟in idâri alandaki en büyük Tahrifat Ve
Tahribatlarından olan 1960 İhtilali ile Menderes‟i kaybettikten
sonra, kayda değer ve hâinliklerle dolu olan, diğer bir dönem de,
28 ġubat Süreci olmuĢtur. Bu süreç, Ġnönü ve hempalarının
fikirleri doğrultusunda yetiĢmiĢ olan, bir neslin 1950 sonrası
faaliyetleri içindedir.
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28 ġubat Süreci mîmarlarından birisi de buydu...

Aziz Milletimizi yanıltmak için îtinâ ile hazırlanmıĢ 28 ġubat Süreci figüranları...47

47

https://www.medyafaresi.com/foto-galeri/28-subat-surecinin-en-cok-konusulanismi-fadime-sahinin-simdiki-hali/860474 YA DA https://www.birgun.net/haber/28-subat-infiguranlari-geldi-haniiiiim-206138
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Bu adam da 28 ġubat Süreci‟nde Ġstanbul Ünivesitesi‟nde Müslümanlara
neler çektirmedi ki!

28 ġubat Sürecini hazırlayanlardan diğer bir zihniyet... Özellikle fikirlerine bakınız!
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Sonunda olanlar, Halkın ve Memleketimiz‟in maddî ve
mânevî periĢanlığıyla, sonuçlanıyordu... Bu yıkımlara katılmayan
ve tasvip etmeyen insanlarımıza ise her türlü zulüm yapılıyordu...
Asılıp terk-i dünyâ etmek de bu zulümler arasındaydı,
biliyorsunuz!

Bu ödül neyin ödülüydü, hiç düĢündünüz mü? Sömürgeci emperyalist
Batılılara bağlılığın ve hizmet etmenin gülücüklerden yansımalarına dikkat ediniz!
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Memleketimiz‟in ekonomisi ise südü ya da geçmişi
bozuklara âdetâ teslim edilmişti. Hele Ģu aĢağıdaki âile yok mu?
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Memleketimiz‟in ekonomisi südü ya da geçmiĢi bozuklara âdetâ teslim edilmiĢti.
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Geçmişleri bozuklar ne diyorsa, İnönü Hükümeti tarafından
hemen yerine getiriliyordu. Bu işlere ilkin, palalel bir çalıĢma
olarak bir taraftan da, Kürtleri İslâm‟dan uzaklaştırmayla
başlamak gerekiyordu… PKK‟nın asıl kurulmasının amacı da
buydu…

Terörist BaĢı, BoĢuna “Ben Yarı Tanrı Oldum” demiyor…
PKK iĢte bu aĢamalarla kurulmuĢtu...
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Ġsmet Ġnönü‟nün MÂNEVÎ TAHRĠBATI olmasaydı da Ġslâmî enerji ile kazanılan ve
kurulan Cumhûriyetimiz süresince, Ġslâmî Ġsikâmet‟te hizmet yapılmıĢ olsaydı,
Türkiyemiz‟de, aslında mükemmel donanımlı olan, sağcı-solcu, ilerici-gerici
PKK‟cı-sucubucu kutuplaĢtırılması nedeniyle katledilen, bu kurbanlardan, kim bilir,
Ģimdiye kadar yüzlerce-binlerce ne devlet adamlarımız gelebilecekti, bir düĢününüz,
bunları!
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Bu resimlere bakmak bile ne kadar çetin olmasına rağmen, bu tercihlerin bunların
her birinin özgür irâdesi ile tercih edildiğini hatırlayınca, insan daha da dehĢete
düĢüyor! Ġnönü‟nün MÂNEVÎ TAHRĠBATI, iĢte bu çocukların özgür irâdelerini
zehirlemiĢ, mânevî pusulalarını bozmuĢtur. O zaman için eylem yapanların alayı
riyakâr, çünkü…
http://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/mehtap-yilmaz/zaman-icin-eylem-yapanlarinalayi-riyakar-cunku-14146.html

Ilımlı Ġslâm çalıĢmalarına, palalel bir çalıĢma olarak bir taraftan da, Kürtleri
Ġslâm‟dan uzaklaĢtırma çalıĢmalarına da baĢlamak gerekiyordu… PKK‟nın asıl
kurulmasının amacı da buydu…

Aşağıdaki resmin mesajından da anlaşıldığı gibi teröristler,
inançsız vatan hâinleri ve fetöcüler gibi, İslâm‟sız inançsız bir
Türkiye özlemcilerinin de tam bir himâyesi altındaydı...
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Ġnançsızlar da hiç boĢ durmuyorlardı

Dikkat ediyor musunuz, sırf bir zümreye olan kini ve nefreti kuvvetlendirmek için,
iftirâlar nasıl ve ne biçimde iĢkemeden üretiliyor?
Doğruluktan ayrılıp yalancılığa saptıkları için bakın Ģimdi gerçekler o iftira ve
yalancıları nasıl tökezletecek? Ben de Ģimdi diyorum ki:
“Demek ki, „Köylü Milletin efendisidir!‟ sözü de ORTALIKTA KALDI, haa, ne
dersiniz?
http://www.turksolu.com.tr/32/arkasayfa32.html
Son 100 yıllık Târihimiz meğer ne yalanlara, tezatlara, samîmiyetsizliklere, ne
tahrifatlara gebe imiĢ, öyle ya...
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Bunlar da gösteriyor ki, çok geçmeden çok çatırdılar, tezatlar, samîmiyetsizlikler
daha göreceğiz!
Resimdeki (Emekli kiĢinin verdiği) bilgiye göre “Köylü Milletin efendisidir!” diyen
Kemal PaĢa‟nın ileri görüĢlülüğü, Ģimdilere kadar TUTMAMIġ oluyor ki, onun en
sevmediği köylüler ortaya çıkmıĢ bulunuyor…
ġimdi HADĠ AYIKLA PĠRĠNCĠN TAġINI, ayıklayabiliyorsan, Ey PaĢa!
Yakında çok daha karıĢık pirinç çuvalları ile karĢılaĢacağımızı tahmin edemiyor
musunuz, Ģimdi? Neden mi? Nedeni gâyet basit, canım!
GeçmiĢte birçok temeller, öyle ya, GERÇEKDIġILIKLAR üzerine atılmıĢ OLMALI
KĠ, içinde bulunduğumuz zaman, GERÇEKLERĠN ortaya çıkması için ayrılmıĢ
demek, Yüce Adâlet Düzeni‟nin Kurucusu tarafından!
Bizde, özellikle son yaklaĢık 100 yıllık târihimiz için, en doğru bilgilerin askerlerde
olduğu inancı çokça hâkimdi… ġahsen ben henüz bu etkiden tam anlamıyla
kurtulmuĢ da değilim…
Eğer Ģimdi de öyleyse, bu resimdeki bilgi, daha çok Ģeyler söylüyor gibi, o zaman:
GeçmiĢte herkes, kendi kurnazlığını GERÇEK olarak iĢlemiĢ, örmüĢ, sonunda bir
çorap ortaya çıkmıĢ…
Ama bu durumda çorabın örülüĢünde hiç sağlamlık yok gibi… Öyleyse, örülen
çorabın bir ilmeği kopunca çorap söküğü oradan ilerleyecek demektir, bu…
AKP‟yi KARALAMAK veyâ ÎTĠBARSIZLAġTIRMAK için (Ben partici değilim haa,
dikkat!), yapılan bir karalama kurnazlığı, baĢka kurnazlıkların sökülmesini de
ateĢlemiĢ olmuyor mu, böylece? Bütün bunlardan çıkan sonuç Ģu:
Bence; SEN, SEN OL DA, ne kadar önemli bir kiĢi olsan bile;
BÂTIL‟dan (yanlıĢtan, yalancılıktan, kurnazlıktan, gerçekdıĢılıktan),
ĠSTĠKÂMETSĠZLĠK‟ten KAÇ DA; HAK‟tan Allah‟tan), haktan (doğruluktan,
gerçeklerden) AYRILMA, ĠSTĠKÂMETĠNĠ GÜZEL seç!
100 sene de geçse, “HAK GELĠNCE”, iĢte böylece,
“BÂTIL ZÂĠL OLUR” âyeti tecellî ederek GERÇEKDIġILIKLAR çorap söküğü gibi
sökülüp çözülmeye baĢlar, yok olmaya mahkûmdur, görüyorsunuz!
Aklıma bunlar geldi… Haksız mıyım, canım! Haa!
ġunu da eklesem iyi olacak…
BaĢörtüsü, Ġlim, Bilim ve „Filim‟
http://mtemiz.com/bilim/baĢörtüsü%20Ġlim,%20bilim%20ve%20filim.doc
Ġlmin sonucuna ve / veyâ gerçekliğine iliĢkin bir âyet:
“Gökleri yedi kat üzerine YARATAN O‟dur. RAHMAN‟ın bu yaratmasında bir
DÜZENSĠZLĠK bulamazsın! Gözünü bir çevir bak, bir ÇATLAK GÖREBĠLĠR
MĠSĠN?- Mülk Sûresi, Âyet 3”
ġimdi akılları ile övünenlere soruyorum:
Sizler, ĠLĠM‟den ve / veyâ gerçekliklikten yana mısınız, yoksa yalan, yalancılık ya da
„FĠLĠM‟den yana mı?
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Evet, bu da fetö sapığı! Sapıklar da gayret içindeydiler...

Evet, Evet! Bu da fetö sapığı! Sapıklar da gayret içindeydiler...

125
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

Doğru söze baĢka ne denir!
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Evet! Doğru söze baĢka ne denir!

Tabiatıyla bütün Tahrifat Ve Tahribatlar dış güşler ve
empealistler tarafından noksansız destekleniyordu...
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Bütün Tahrifat Ve Tahribatlar dıĢ güĢler ve empealistler tarafından noksansız
destekleniyordu...

Ġçinde Vatan sevgisi olanlar bu kötü gidiĢi tabiatıyla görmüyor da değillerdi...

Sonunda Türkiyemiz, bir kısmı aĢağıdaki resimlerde de
görebileceğiniz, kalitesiz, etkisiz, pısırk yöneticilerimizin dış
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ülkelere teslimiyetçi tutumlarıyla, 2000‟li yıllarda, her şey
göstermelik ola ola, kelimenin tam anlamıyla, dibe vurmuştu...

Evet. evet! Türkiyemiz 2000‟li yıllarda, kalitesiz, etkisiz, pısırk
yöneticilerimizin dıĢ ülkelere teslimiyetçi tutumlarıyla, dibe vurmuĢtu…

Ama o “pısırıklar” kendi vatandaĢlarına özellikle de Nüslümanlara karĢı
canavar gibiydiler... Ecevit‟in TBMM‟de milletvekili Merve Kavakçı‟ya hakâret
ettiği an, kadıncağız neye uğradığını bilememiĢti. Bu yüzden ĢaĢkın ĢaĢkın bakıyor...

Kendisini Tescil Eden Politikacı
http://mtemiz.com/bilim/HĠÇ%20UTANMIYOR%20MUSUN%20SEN.pdf
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15 Temmuz 2016 Ġhtilâl KalkıĢması Ve Madalyonun Ġki Yüzü, Îman Farkı
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20ĠHTĠLÂL%20KALKIġMA
SI%20VE%20MADALYONUN%20ĠKĠ%20YÜZÜ,%20ÎMAN%20FARKI.pdf
15 Temmuz 2016 Münâsebetiyle Ġslâm‟ın Değerlerini Ġstismar Ederken Îtikâdını
Bozmaya ÇalıĢanlar,
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20MÜNASEBETĠYLE%20Ġ
SLÂM‟IN%20DEĞERLERĠNĠ%20ĠSTĠSMAR%20EDERKEN%20ÎTĠKÂDINI%
20BOZMAYA%20ÇALIġANLAR.pdf
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Bu niyetlerini yüzlerinden ve sözlerinden de anlıyordum ama “zandan sakınınız”
âyeti nedeniyle belki hatâya düĢerim endiĢesi vardı… ġimdi kendileri bizzat
söylediklerine göre, artık bu taraflarını da açıktan söyleyebiliriz…
Gıybet‟ten Daha Önemlisi Toplumun Geleceği
http://mtemiz.com/bilim/GIYBET‟TEN%20DAHA%20ÖNEMLĠSĠ%20TOPLUM
UN%20GELECEĞĠ.pdf
Türkiye Cumhuriyeti‟nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‟ın
Sözündeki “İnönü” Kelimesinin Düşündürdükleri III: Eski Türkiye‟de Dinimiz
Ġslâm‟a Yapılan Saygısızlık Ve AĢağılamalar Ve Günümüz Ġnsanlarına Etkileri
http://mtemiz.com/bilim/ESKĠ%20TÜRKĠYE‟DE%20DĠNĠMĠZ%20ĠSLÂM‟A%20
YAPILAN%20SAYGISIZLIK%20VE%20AġAĞILAMALAR%20VE%20GÜNÜM
ÜZ%20ĠNSANLARINA%20ETKĠLERĠ.pdf
Halkımızın AĢağılanması, Ġsyankâr Ve Bedbaht Bir Tortu Nesil
http://mtemiz.com/bilim/HALKIMIZIN%20AġAĞILANMASI.pdf
Yalanı, yalanbazlı algıları, tembelliği ve hayattan yalnızca kâm almayı rehber
edinenler, elbetteki gerçekçiliklerin ve gerçeklerin üstün olduğunu kendi gözleriyle
de görecekler... Sonunda kendi elleriyle ümitsizliğe düĢtüklerini hiç Allah (CC)
onlara daha dünyâda iken göstermemezlik eder mi?
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Emperyalistler bu duruma ĢaĢırmıĢlardı. KarĢılarında Vatan Ve Milletini seven
özgülükçü Erdoğan‟ı görünce yağcılıktan ve onun sâyesinde îtibar devĢirmekten de
geri durmuyorlardı, doğrusu....
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Evet! Evet! Emperyalistler Vatan Ve Milletini seven özgülükçü Erdoğan‟ı görünce
yağcılıktan ve onun sâyesinde îtibar devĢirmekten de geri durmuyorlar...
Bu resimlere bakarak belki liderlik mukâyeseleri daha kolay olabilir...

Türkiye‟yi kuşatma plânı tıkır tıkır işliyordu. Bütün
bürokrasimiz de, aĢağıda bir örneği de görüldüğü gibi, artık
emperyalistlerin emrinde çalışıyordu.
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Mü'min Müslümanların hedeflerinin insanlık olmasına karĢı, emperyalistlerin
her Ģeyi insanların telef edilmeleri üzerine...
Bu oyuna gelen içimizdeki „salaklara‟ ne demeli.

Kanıma dokunan resimlerden birisi iĢte bu!
Bu resim o kadar kanıma dokunuyor ki, buna fırsat veren Ecevit‟e
bu yüzden öfkeliyim de..
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Türkiyemiz, kalitesiz, etkisiz, korkal veya pısırk yöneticilerimizin dıĢ ülkelere
teslimiyetçi tutumlarıyla, 2000‟li yıllarda, her Ģey göstermelik ola ola, dibe
vurmuĢtu…

Ordumuz ise, görünürde PKK ile uğraşıyordu ama hiçbir
bir baĢarı elde edilemiyordu…
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Güyâ bu hâinler Vatan Ve Milletimizi korumak için görev yapıorlardı.
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ġehitlik böyle...
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Hıh! Türk ordusu‟nun bu pilotları güyâ Vatan Ve Milletimizi korumak için görev
yapıorlardı.

Diğer taraftan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref
Bitlis gibi kıymetli generallerimiz uçak kazâlarında48, Kıymetli
ArkadaĢım49 Adnan Kahveci gibi, Devlet adamlarımız, trafik
kazâlarında Ģehit ediliyorlardı...

48

Târihte bugün, EĢref Bitlis'in uçağı düĢtü, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.dunyabulteni.net/haberler/247618/tarihte-bugun-esref-bitlisin-ucagi-dustu, En
Son Erişim Târihi: 03.04.2016.
49
Temiz, M., Bir Hayat Da Böyle Geçti (BHBG), Alındığı İnternet Elektronik
Adresi, http://mtemiz.com/, En Son Erişim Târihi: 23.03.2015.
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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral EĢref Bitlis...

Bu Milletin ekmeğini yemenin bir Ģükrü olmalıydı... Mantığa da uyuyor, değil
mi?
Ama adamlar bu Milletin ekmeğini yemiĢler içmiĢler, kudurmuĢlar...
15 Temmuz 2016‟da Allah‟ın (CC) tövbe için tanıdığı müddet dolunca,
Ġbrâhim Sûresi‟nin:
“ġükrederseniz nîmetimi artırırım. Ama nankörlere karĢı azâbım çok
Ģiddetlidir…” mealindeki 7. Âyeti yalnızca Allah‟ın (CC) OL! Emri ile tecellî
etmiĢtir…
15 Temmuz 2016 Ġhtilâl KalkıĢması Ve Madalyonun Ġki Yüzü, Îman Farkı,
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20ĠHTĠLÂL%20KA
LKIġMASI%20VE%20MADALYONUN%20ĠKĠ%20YÜZÜ,%20ÎMAN%20FARK
I.pdf
15 Temmuz 2016 Münâsebetiyle Ġslâm‟ın Değerlerini Ġstismar Ederken Îtikâdını
Bozmaya ÇalıĢanlar
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20MÜNASEBETĠYL
E%20ĠSLÂM‟IN%20DEĞERLERĠNĠ%20ĠSTĠSMAR%20EDERKEN%20ÎTĠKÂ
DINI%20BOZMAYA%20ÇALIġANLAR.pdf
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Adnan Kahveci

Diğer taraftan içimizdeki PKK sevicileri de, aĢağıdaki
örneğinde gördüğünüz gibi, ayrı birer dert olmuşlardı.
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Böyle sınav sorusu mu olur, Allah aĢkına?
Anadolu Halkımız, bakınız bunlar için ne diyor: “Bunlar meğer zıvanadan
tam çıkmıĢlar!”
Ben de ancak “Vayy canınaa!” diyebildim… Buradan alınacak olan
ders(ler) ne?
Bu haberden alınan en önemli ders nedir, Ģimdi?
1- Evren‟de her Ģey gerçeklere göre iĢler, algılara göre değil... Hâlbuki bugün akıllı
olduklarını sananlar hep algı peĢinde koĢuyorlar...
Konuya iliĢkin olarak buradaki “gerçekten” kast edilen Ģey, “Hak yerini eninde
sonunda bulur” demektir.
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2- “Kimsenin yaptığı yanında kâr kalmaz”
Çünkü, “Adâlet” de büyük bir gerçektir ki bu, Allah‟ın (CC) “El-Adl “ sıfat
isminin bir tecellîsidir.
Bütün bunları atalarımız bir sosyal formülle Ģöyle formülleĢtirmiĢlerdir: “Bir
atlarsın çekirge, iki atlarsın çekirge, üçüncüde mutlaka yakalanırsın!”
Bu olay da tıpkı bir Ġnönü uygulaması değil mi?
Bunları Hâlâ Anlayamıyor muyuz?
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.pdf
Ah! Ġnönü‟nün Ġslâmî Zulmü Olmasaydı Hiç Böyle mi Olurduk?
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ‟NÜN%20ĠSLÂMÎ%20ZULMÜ%20HĠÇ%20OL
MASAYDI%20HĠÇ%20BÖYLE%20MĠ%20OLRDUK.pdf

Halka hizmet konusunda hiçbir gelişme olmazken ilk
yapılan fabrikanın, kokteyl ve dans salonlarında çokça aranan işki
ihtiyâcınınn giderilmesi için, ilk yapılan fabrikanın 1925 yılında
bira fabrikasının olması anlamlı değil mi?

1925 yılında kurulan bira fabrikası
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Memleketimiz‟in savunulması konusunda fedâkâr ve
çalışkan insanlarımız tarafından ne yapılıyorsa, hemen iptal edilip
baltalanıyor ya da ortadan kaldırılıyordu. Bu işin en etkilileri
İnönü zamânında yapılmıştı.

Memleketimiz‟in savunulması konusunda fedâkâr ve çalıĢkan insanlarımız
tarafından ne yapılıyorsa, hemen iptal edilip baltalanıyor ya da ortadan
kaldırılıyordu.
Yapılan bu uçaklardan 76 tâne de Hollanda‟ya satılmıĢtı.
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Evet! Evet! Memleketimiz‟in savunulması konusunda fedâkâr ve çalıĢkan
insanlarımız tarafından ne yapılıyorsa, hemen iptal edilip baltalanıyor ya da
ortadan kaldırılıyordu.

İnönü Zihniyetli yönetimlerin en başarılı olduğu alanlar,
Halkımız‟ın aĢağılanmasının yanında, heykeller yaparak, Halkın
vergilerini israf etme konusuyla “hayattan kâm alma konusuydu.”
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Bu Zihniyet olmasaydı inanınız bir süper güç olacak olan Milletimiz sâyesinde bu
gün dünyâda huzurdan geçilmeyecekti. Buna inanınız!

Boşuna ölçü demiyoruz! Kim olursa olsun Ġslâmî ölçüler
yoksa, bütün şer kapıları açıktır. Nitekim şimdi bu Zihniyet‟in
hangi bir sözüne güveneceğiz?
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Dün dündür, bugün bugün!

Görüyorsunuz ya, yukarıdaki yalancının dünyâdan da haberi yok!
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Bu da yukarıdaki yalancının tayfasından iĢte böyle biri...

Bu gün Yeni Türkiye‟de bile Vatan Ve Milletimiz‟in Tahrip
Ve Tahrif olması için ne gerekiyorsa İnönü Zihniyetli siyâsi
partimiz, hepsini üstlenmiĢ gibi davranıyor...
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Vatan Ve Milletimiz‟in bekâsı ve insanlık adına hiçbir Ģey görebiliyor musunuz?

Bu siyâsi partiye gönül verenlere baktığınızda görüyorsunuz
ki bunların çoğu, değiĢime inanmıyorlar; aşağıdaki resimde de
görüldüğü gibi her fırsatı doğduğunda, 1950‟den öncesi için yanıp
yanıp tutuĢuyorlar. Benim de aklım buna hiç yatmıyor, doğrusu...

149
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

Öyle ki değiĢime inanmayan bu zihniyettekilerin hep 1950‟den önceyi özledikleri
görülüyor...
https://www.google.com.tr/search?q=1930%E2%80%99lar%C4%B1n+ad
%C4%B1nl%C4%B1k+t%C3%BCrkiyesini+ar%C4%B1yorum&tbm=isch&ved=2
ahUKEwiAwOjy1Z3tAhUO1IUKHRtZDJQQ2cCegQIABAA&oq=1930%E2%80%99lar%C4%B1n+ad%C4%B1nl%C4%B1k+t%
C3%BCrkiyesini+ar%C4%B1yorum&gs_lcp=CgNpbWcQAzoFCAAQsQM6AggAO
gQIABBDOgQIABATULb1nQNYosSrA2DFzasDaABwAHgAgAHUAogB_DCSAQg
wLjQ3LjEuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=okqX4DnLo6olwSbsrGgCQ#imgrc=BzZZItW7c8L5bM
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Heykel Aşkı Ve Ahlâk Bozukluğu
Ayrıca bu Zihniyet‟te, aĢağıdaki resimlerde de
izlenebileceği gibi, öyle bir heykel aşkı var ki, bu aĢırılıkları
yüzünden, bu zihniyetin hiç biri, Halkın paralarının car-cur
edilmesini hiç görmüyor...
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Bizim Anadolu Halkımız bunları görse, ilkin hemen “çüĢ...” der, değil mi?
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Görüyorsunuz ya, bu Zihniyet insanın en gizli kalması gereken yerlerini açığa
çıkarmaya sanât diyor... Bunların sanât anlayıĢlarıyla Mimar Sinan‟ın sanât
anlayıĢı arasındaki farkı Ģimdi mukayese edin bakalım! Ne görüyorsunuz!
Halkımız‟ın bu tür sanât anlayıĢına “ahlâksızlık” dediğini biliyorsunuzdur,
zannediyorum... Buradan çıkan asıl sonuç nedir? Bu Zihniyet, Üstün Ġslâmî Ve Altın
Kültürel Ölçülerimizde ne kadar millî ve ahlâkî değerlerimize iliĢkin kavamlarımız
varsa, onların hepsini birer birer bozmak, yeni tâbirle dejenere etmek, yozlaĢtırmak
yâni esas ana amaç olarak Halkımız‟ın gözünden düĢürmek ya da îtibârsız bir
duruma getirmek için de görevlendirilmiĢtir.

Bu da ahlâk kavramını yok etmek içindir.
“ĠĢte ODTÜ'de ilk karıĢık eylem!
Yemin ederim resmi paylasmaya utandım! Allah islah etsin sizin gibi zihniyeti!VatandaĢ”
O zamanki tepkim:
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“Hayvanlar gibi yaĢamak isteyen ODTÜ'lileri barınaklara alalım. ġimdi çok merak
ediyorum: Bakalım bu rezâlete Ġnönü Zihniyeti ne diyecek?
Bir de Hükümet yetkililerinin ve YÖK‟ün ne yapacağını da merak ediyorum, bu
rezâlet karĢısında! Bunlar benim iĢin önemli hususlar… Derhal rektör azledilmeli,
bu tür öğrencilerin kayıtları silinmeli, tuvâlet adâbını öğrenmeleri için evlerine
gönderilmeli!” Ģeklindeydi...
Rahmet Ve Zulmetin Bilimsel Açıklaması Ve Sonuçları, Rahmet Ve Âfet Bulutları
http://mtemiz.com/bilim/RAHMET%20VE%20ZULMETĠN%20BĠLĠMSEL%20A
ÇIKLAMASI%20VE%20SONUÇLARI.pdf
ĠĢte BatılılaĢmanın sonucu bu!
Ey, Ġnönü Zihniyeti! Ġslâmî değerlerimizi reddetmekle sizin arzûladığınız nesil bu
muydu?
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Meselâ Ģu yukarıda bahsedilen Ġnönü Zihniyeti yukarıdaki bu resimlerde görülen
Allah‟ın (CC) sanâtı ile hiç ilgilenmez. Çünkü ona verilen görev, bu resimlerdeki
sanâtın Yatıcısı ile iliĢkiyi kesmektir...

Bu Zihniyetin çok önemli bir özelliği de, kim olursa olsun,
onu istismar etmesidir.
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hain

Deniz GezmiĢ‟in idam kararına Erbakan hayır derken,137 Tâne Ġnönü Zihniyetli
milletvekili evet demiĢti. ġimdi Deniz GezmiĢ‟i kimler anıyor? Tabi ki îdam
edenler...
Onların görevi emperyalistlerin taĢeronluğu... “TavĢana kaç, tazıya tut” da bu
görevin içinde…
Gördünüz mü? Kim olursa olsun, asıl olan onlara göre istismardır.

Tahrifat Ve Tahribatı kutsal bir görev sayan İnönü
Zihniyeti, bu batısal yeni sistemin oturtulması ve Halkımız‟ın
ahlâkının dejenere edilmesi için her çâreyi denemişlerdir. Meselâ
aĢağıdaki resimde de görüldüğü gibi, acâyip insan değiş-dokuşu
bile yapılmıştır. Bu durumun ilk farkına vardığım günden beri, o
sıralarda yazılarıyla takdir ettiğim, gerçek Adnan Oktara şimdi o
kadar acıyorum ki!
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Bu durumun ilk farkına vardığım günden beri, o sıralarda yazılarıyla takdir ettiğim,
gerçek Adnan Oktar‟a Ģimdi o kadar acıyorum ki!

Değerli İnsanların Harcanmaları
Bu kadar mı? Hayır! Yukarıda anlatıldığı gibi nice devlet
adamlarımız ve generallerimiz meselâ , kıymetli akadaşım Adnan
Kahveci‟yi ve siyâsetçi Muhsin Yazıcıoğlu‟nu, Devletimize
katkılarını keĢfettikleri, onlarca mühendislerimizi bile suikastlarla
susturmuşlardır!
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Siyâsetçi Muhsin Yazıcıoğlu

Ayrıca bu Zihniyet İstiklal Marşı Yazarımız Mehmet Akif
Ersoy‟u, irtica-906 kodu adı altında, yıllarca tâkip etmişler ve
izlemişler, öldüğünde cenâzesine ilgisiz kalmışlar, mezalıkta
gömülecek yer bile tahsis etmemiĢlerdir.

https://www.idefix.com/Kitap/Kod-Adi-Irtica-906-Mehmet-Akif-Ersoy/MuharremCoskun/Arastirma-Tarih/Tarihi-Kisiler/urunno=0000000638590
https://www.yeniakit.com.tr/haber/milli-sair-mehmet-akif-ersoya-cenaze-torenibile-cok-gorulmustu-250220.html
https://www.kitapyurdu.com/kitap/kod-adi-irtica-906-mehmet-akifersoy/363828.html
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dede
Yalnızca bu kadar mı? Çocuklarına da sâhip çıkılmamıĢtır:
Bu Kara Bahta GözyaĢı mı Dayanır? „Kim kime dum duma!
http://mtemiz.com/bilim/BU%20KARA%20BAHTA%20GÖZ%20YAġI%20MI%2
0DAYANIR.pdf
Mehmet Akif Ersoy‟a cenaze töreni bile çok görülmüĢtü
http://www.dunyabulteni.net/tarih-dosyasi/240568/mehmet-akif-ersoya-cenazetoreni-bile-cok-gorulmustu

Mehmet Akif Ersoy‟un oğlunu perişanlıklar içinde
yaşatmışlardır. Oğlunun ölüsü en sonunda “BeĢiktaĢ‟taki çöp
bidonlarından birinde bulunmuĢtur!”
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Ġstiklal MarĢı Yazarımız Mehmet Akif Ersoy ve oğlu...

Yetti mi? Ne yetmesi! Halk düşmanlığında ne yeter
ki! Devlet, Memleket ve Halkımız, nereden baksan, bir
perişanlık içindeydi.
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“Üzerinde Tesbih bulundu”
Buyurun dünün Türkiye‟sinden manzaralar. Neye evet demeniz gerektiğini anladınız
mı?
Sapık ve zâlimlere ölüm ansızın gelir:
”…hiç farkında olmadıkları bir sırada ansızın yakaladık-A‟raf Sûresi, Âyet 95.”
Adamcağızın çok da iĢi vardı:
http://www.yeniakit.com.tr/haber/abdli-yahudi-bankaci-rockefellerden-yuzyilinitirafi-iste-turkiye-uzerinde-oynanan-kirli-oyunlar-247109.html
Tek bu mu?
Bu devede kulak!
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Gödünüz değil mi Ģimdi Ġslâm ve Millet düĢmanlığını da...

Bir kısmını yukarıda gördünüz! Halkımız‟ın çoğunun ahlâkî
seviyesi ise, aĢağıda da izleyeceğiniz gibi, alarm veriyordu...
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MankurtlaĢmıĢ bir beyin...
Ahmet Hamdi Tanpınar demiĢ ki:
“Câhilsin, okur, öğrenirsin. Gerisini ilerlersin… Adam yok, yetiĢtirirsin, günün
birinde meydana çıkıverir… Paran yok, kazanırsın… HerĢeyin bir çâresi vardır.
Fakat insan bozuldu mu, bunun çâresi yoktur.”
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MankurtlaĢmıĢ bir beyinden, kopyacı, sloganik ve taĢeronik ya da hazırcı bir
beyin anlaĢılmalıdır.
Ġnönü ve hempalarının tutum, tavır ve davranıĢlarını, genel olarak, ideoloji
diyerek geçiĢtiriyoruz... Ama aslında burada bir yuvarlatma yapıyoruz. Ġnsaflıca
düĢünülürse, ideoloji ile uğraĢanların asıl hedefierinde de, kendi düĢünce ve fikir
sistemleri için, kendi çaplarında bir düĢünce enerjisi harcayarak, dünyâsal
sistemlerinin, kendileri açısından, daha da verimli olma çabası vardır.
Bir fikir enerjisi harcadıkları için de onlarda da, tam bir bunama ya da ,
tam bir aklın dumura uğraması diye, bir zâfiyete uğranılması, genel olarak,
düĢünülemez. Ġdeoloji teorisini geliĢtirmek için, örneğin, Marx, Gramsci, Lukacs
gibi düĢünürlerin, genel adlarından da düĢündükleri belli olduğu gibi, büyük
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düĢünce enerjisi sarfederek, beyinlerinin düĢünme foksiyonlarını geliĢtirdikleri
açıktır.
Ġnönü ve hempaları ve onların bugünkü temsilcilerinin fikrî beyin fonksiyonlarına
gelince, bunların beyin yapıları, yukarıda kısaca değinildiği gibi, ideoloji üzerine
düĢünerek, kafa patlatanlarınkinden çok farklıdır… Bu zevâtın beyin yapıları,
düĢünme, düĢünerek yeni alternatifler bulma, geliĢtirme üzerine değil, baĢkaları
tarafından düĢünülmüĢ plânların kopya edilerek, bunları birilerine uygulayıp
dayatıp, onları dönüĢtürme iĢleri üzerine kuruludur.
Bugün, bilimsel olarak da bilindiği gibi, Ġslâm‟da düĢünmek, çok kutsal bir
kavram ve aynı zamanda makbul bir ibâdettir de:
“Bir anlık tefekkür (düĢünme) bir yıllık (nâfile) ibâdetten hayırlıdır.” ya da
“Bir anlık tefekkür (düĢünme) yetmiĢ yıllık (nâfile) ibâdetten hayırlıdır” veyâ”Bir
anlık tefekkür (düĢünme) bin yıllık (nâfile) ibâdetten hayırlıdır.” gibi söylenmiĢ
temel üç hadis, insanlardaki fikrî düzeylere göre, Ġslâm‟da düĢünmenin ne demek
olduğunu, zâten açık olarak ortaya koymaktadır.
Zikir Ve Tefekkür‟ün Dereceleri
http://mtemiz.com
/bilim/ZĠKĠR%20VE%20TEFEKKÜR‟ÜN%20%20DERECELERĠ%20.pdf
Bilinen bilimsel sonuçlara göre, insanların beyinlerindeki nöron hücreleri,
düĢündükçe, dandirit adı verilen, uzantılarla etrâfa dallanmakta ve diğer nöron
hücreleri ile iliĢki ve iĢ birliği yapmakta / kurmaktadır. Böylece, bir beyinde
bulunan, 100 milyar nöron hücresi, 100 trilyon bağlantı kurabilmektedir. Bir
hücrenin dandirit uzantı sayısı, düĢünmeyle orantılı olarak artmaktadır. Bu demektir
ki, düĢünmeyen, insanların beyinlerinin nöron hücrelerinin her biri, yalnız baĢına
kalmıĢ, “uyu uyu yat uyu” kuralına göre, uyuyan, hiçbir Ģeyden haberi olmayan,
hücrelerden ibârettir.
Biz Ġnsan mıyız? 1 Beyin, 100 Milyar Nöron, 100 Trilyon Bağlantı
http://bizinsanmiyiz.iksv.org/sergi/1-beyin-100-milyar-noron-100-trilyonbaglanti/
Örneğin, Montaj Sanâyisi ile ilgilenmek demek, kafayı çalıĢtırıp, beyindeki
nöron hücrelerini seferber ederek, düĢünmeye dalıp bir Ģeyler bulmak, yeni yeni
îcatlar ortaya çıkarmak için, bir beyin enerjisi harcamak yerine, nöron hücrelerinin
her birinin, yatıp yatıp uyumaları, bunun yerine, beynin kapya yapma bölümünün,
kopyalama faaliyeti yapması demektir…
Bir insan beyninin kopya bölümünü devreye sokup, düĢünme fonksiyonlarını
devre dıĢı bırakmasının en önemli sonuçlarından birisi, o kiĢinin düĢünme
kabiliyetinin günden güne azalması ama kopyacılığının, yâni bir baĢkasına benzeme
kaabiliyetinin, gün geçtikçe artması sonunda, kendisinin, baĢkalarıyla, her hususta
paralel hareket eden, bir benliğe kavuĢması, en basit deyimiyle, mankurtlaĢmasıdır.
Modern Mankurtlarımız
http://mtemiz.com/bilim/MODERN%20MANKURTLARIMIZ.pdf

178
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

Gençlik yıllarımdaki öğrenci olaylarının en Ģiddetli olduğu 1960‟lı yıllarda,
boykotçu öğrenciler tarafından seslendirilen bir baĢka husus da, “Montay Sanâyiine
hayır!” sloganıydı… ġimdi anlaĢılıyor ki, sırf bu slogan bile, bu olayların belli dıĢ
merkezler tarafından plânlanıp uygulandığının bâriz bir iĢâretiydi.
Sırf 1960‟lı Yıllardaki Öğrenci Olaylarını DüĢünsek, O Da Yeterli Ama…
http://mtemiz.com/bilim/SIRF%201960‟LI%20YILLARDAKĠ%20ÖĞREN
CĠ%20OLAYLARINI%20DÜġÜNSEK%20O%20DA%20YETERLĠ%20AMA….p
df
O sıralarda, ne olur ne olmaz belki tutar endiĢesiyle, Erbakan gibi kiĢiler
tarafından seslendirilen, sanâyileĢme hareketlerinin de baltalanması gerekiyordu.
Bunun için üretilecek olan bir iddia, etkisiz kalmamalıydı. Sonuçta Türkiye‟nin, öyle
ya da böyle, sırf tüketen bir toplum olmaktan çıkmaması sağlanmalıydı. ĠĢte bu
slogan, emperyalist güç merkezlerinin gençlerimize aĢıladıkları, “Montay Sanâyiine
hayır!” sloganı idi…
Türkiye düĢmanları, montajın düĢünmeyi körleĢtirdiğine sebep olacağı
iddiasına dayanarak, hazırlanan bu sloganla, Türkiye‟nin sanâyileĢmesinin önünü
almak istiyorlardı…
Evet, montajla uğraĢmak, elbetteki îcat etmek gibi, beyni pek geliĢtirmiyordu.
Bilimsel olarak yanlıĢ değildi… Ama Montay Sanâyii, geri kalmıĢ ülkeler için bir
geçiĢi oluĢturuyordu… Toplu iğneyi bile yapamayan böyle ülkeler için,
sanâyileĢmenin, tabiatıyla altyapı nedenlerinden dolayı, hemen birden, araĢtırma ve
geliĢtirmeye geçiĢle, mümkün olamayacağı, dolayısıyla geri kalmıĢ ülkeler için,
ilkin, baĢka teknolojileri getirip, onlarla baĢlamaktan baĢka bir yolun olmayacağı
açıktı.
ĠĢte dikkat ediniz! Türkiye düĢmanlarının, gençlerin kafalarını, çeldikleri noktayı,
yânî kopyacılığın mahzurlarını dile getirmeleri, sizce de mânidar değil midir?
Slogan, gençleri inandırma açısından doğruydu. Ama bu, sanâyileĢmesi zorunlu
olan, Türkiye‟nin böyle bir geçiĢe ihtiyâcı açısından, doğru değildi…
Sonucun tekrar özetlenmesi gerekirse, gerek Ġnönü ve hempalarının taĢeronluk
görevlerinde, gerekse onlar tarafından mankurtlatırılmıĢ insan ve gençlerimizin
beyinlerinin temel iĢleyiĢ düzenlerinde hâkim olan husus, etkin fonksiyonel özellik
olarak, yalnızca baĢkalarının hayat, yaĢayıĢ ve âdetlerinin kopya edilmesine,
onlarla, maddî ve mânevî her hususta, bütünleĢme fikrine dayanmıĢ olmasıdır. Bu
doğrultudaki kurbanlarda, bilimsel açıdan, orijinalleĢme ya da özgürlükleĢme
kavramlarının sıfır olduğunu söylemek mümkündür. Ama onlar, beğenmedikleri
kendi kimliklerine kıyasla, kendi cellâtlarına bağlılığın özgün (orijinal) olduğuna
kendilerini candan inandırmıĢlardı. Burada kendi kimliklerine duydukları nefretin
kendilerine vermiĢ olduğu nefsî hazları, özgünlük tanımındaki hatâlarını,
mankurtluk düzeylerindeki oranla orantılı olarak, kamufle ediyordu. O
mankurtlaĢmıĢ kafalar mı, artık bundan sonra, düĢünüp taĢınıp da, yalıĢ iliklenen ilk
düğmeyi bulabilecekti?
Ġncelerseniz görürsünüz, ne yazık ki yazılarım, hep bu tipteki insanları
muhatap olarak geniĢlemiĢ bulunuyor. Bu da olsa olsa, bence, en önemlisi olan,
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Türkiye Gemimiz‟in, her ne sûrette olursa olsun, su almaması endiĢesiyle Ģekillenen,
bir fikrî yönlenmeme dayanmıĢ olmasından ileri gelmektedir…

Tembellik Ve Sapıklık Örnekleri
Aynı zamanda bozuk İnönü Zihniyetli belediyeler de
çalışmıyor, Halka hizmet yapılmıyordu...

Sizin burnunuzun direği de kırıldı mı, yoksa?
Sene 1993. Ġnönü Zihniyeti‟nin elindeki Ġstanbul iĢte bu hâldeydi.
Hatırlayanınız var mı?
Civata
http://mtemiz.com/bilim/CIVATA.pdf
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MankurtlaĢmıĢ kafaların durumu Ģu resimdeki öküzün durumuna benziyor mu, bir
değerlendiriniz!

Bu perişanlık içinde bir takım yöneticilerimiz ise hayattan
kâm alma yarışı içinde emperyalistlerin gözüne girmeye
çalışmaktaydılar...
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Bâzı yüksek dereceli yöneticilerimiz tarafından50 da,
Memleket ve Vatan düĢmanları el üstü tutulup, bunların Devlet
yetkililerinden görülmedik biçimde himâye görmesi de ayrı bir
hâinlik konusuydu…
Cumhurbaşkanı Sezer tarafından affedilip himâye gören
kişiler arasında polisimizi şehit eden kişiler de vardı… BoĢuna bu
örgütler bu iĢleri sürdürmüyorlar, Ģimdilerde de... Affedilenlerin
bir kısmını da sayfa sonundaki referansta görebilirsiniz51.
50

Haber 7.com, Ahmet Necdet Sezer'in affettiği DHKP-C'li teröristler, Alındığı İnternet
Elektronik Adresi,
http://www.haber7.com/guncel/haber/986355-ahmet-necdet-sezerin-affettigi-dhkp-cliteroristler, En Son Erişim Târihi: 03.04.2016.
51
Haber 7, Sezer'in affettiği teröristler kimler? , Alındığı İnternet Elektronik
Adresi,http://www.haber7.com/siyaset/haber/233378-sezerin-affettigi-teroristler-kimler, En
Son Erişim Târihi: 03.04.2016. VEYA http://www.malatyasonhaber.com/haber/2818-dhkp-cnin-kodlari-ve-bizim-gunahlarimiz
VEYA
Turkish-Media.com,
http://www.turkishmedia.com/forum/topic/95224-sezerin-aflar%C4%B1/
İlhan Demirel (Yasadışı örgüt), Yaşar Demircan (Devsol), Ramazan Çiçek
(Anayasal Düzeni yıkmak), Metin Günay (TİKB/GK), Atilla Selçuk (Anayasal Düzeni
yıkmak), Barış Kaya, Suat karabulut (Dev-Sol), Ümit Kanlı, Gülseven Öztürk (DHKP-C),
Fatma Güzel, Ergün Bütüner (TKP-ML), Barış Yıldırım (DHKP-C), Hakkı Şeker (DHKPC), Nuray Gezici (Dev-Sol), Tamer Çadırcı, Ulaş Göktaş (DHKP-C), Mesut Avcı, Madımak
Özen (DHKP-C), Ayten Eren (DHKP-C), Özgül Dede (DHKP-C), Yüksel Doğan (PKK),
Murat Candar (TİKB/GK), Mustafa Genç, Ayla Özcan, İbrahim Tekin, Semra Askeri,
Mehmet Şahin (DHKP-C),Gülperi Özen (DHKP-C), Haydar Baran (TKİP-Ekim) M.Erkan
Çetin (Dev-Sol), Hatun An, Hakan Baran, Yılmaz Babatümgöz (MLKP), Resul Ayaz
(MLKP/K), Zeynel Yıldız, Nazan yılmaz (DHKP-C), Hasan Çebe (TİKB) Ertuğral Kaya
(DHKP-C), Mete Yalçın (TİKB), Barış Gönülşen (TİKB), Esmehan Ekinci (TİKB), Mehmet
Acettin (MLKP), Mehmet Leylek (MLKP), Erol Altıokka (TİKB) Ercan Uçuk (TKP/MLTİKKO), Ali Şahmo (TKP/ML-TİKKO), Gürban Hızmay (DHKP-C), Sadık Yılmaz
(MLKP/K), Aydan Odabaş (DHKP-C), Petek Türkkmen (TİKB), Haydar Özbilgin (MLKP),
Muharrem Kurşun (MLKP), Leyla Alp (DHKP-C), Sedat Felek (TKP/ML-TİKKO),
Şudaman Kamancı (Ekim), Ali Haydar Geckin (TKP/ML-TİKKO), Gamze Bayram (DHKPC), Sibel Horasan (Dev-Sol), Hüseyin Ali Günay (TKP/ML), Erdal Arıkan, Suzan Baran
(TKP/ML-TİKKO), Namık Kemal Bektaş (MLKP), Nuray Özçelik (TİKB), Hülya Türüç
(TİKB), Mammut Yücel (TKP/ML-TİKKO), Ömer Ünal (TİKB), İsmet Sınağ (DHKP-C),
Makbule Akdeniz (TİKB), Cem Şahin(DHKP-C), İnayet Günenç (TİKB)
2003'TE 123 AF:
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer 2003 yılında bu alanda kendisinin rekorunu egale etti..
Sezer; tam 123 mahkumu sağlık gerekçesiyle affetti.. Bunlardan 38'i DHKP-C ve Dev-Sol
örgütü mensubu, 18'i ise TKP-ML TİKKO örgütü üyesi olmaktan cezaevindeydi..Diğer örğüt
üyeleri dığımılı ise şöyle; TİKB(14), THKP)4) TKİH(1)DHP(1) PKK (3) TKEP (2)
TDKP(2) BELİRSİZ (10) Sezer 2004 yılında TKP-ML üyesi Semiral Yılmaz ve Hüseyin
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Bâzı üst düzey yöneticiler de, Devletin ve Milletin
hizmetinden ziyâde, şahsî zevk, eğlence, kumar düşkünüydüler...
Devletin bütün resmî kurumları hep zarar ediyordu…

Kumar düĢkünü geçmiĢ baĢbakanlardan Mesut Yılmaz52 Ģahsî zevk, eğlencesi
uğruna Bulgaristan‟da ayıca okkalı bir de dayak yemiĢ, bunu da kırılmıĢtı...

Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 9 mahkumu yine aynı gerekçeyle sağlık sağlık
gerekçesiyle affetti..2005'te ise affettiği 5 mahkumdan sadece biri İbrahim Ayhan Özgül;
yasadışı Dev-Sol örgütü üyesiydi..Sezer'in 2006'da affettiği son mahkum ise Eşini öldüren ve
sürekli kocama hali olan Mustafa Albaş oldu.
52
Gazete 5, Mesut Yılmaz kumar masasında görüntülendi, Alındığı İnternet
Elektronik Adresi,
http://www.gazete5.com/haber/mesut-yilmaz-kumar-masasinda-goruntulendi-376516, En
Son Erişim Târihi: 03.04.2016.
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Bâzı yöneticilerimiz de baĢörtülüler Arabistan‟a gitsinler diyordu...

Örneğin Her yıl sonu zarar eden Devlet Hava Yolları‟nda
uçaklar boş kalkıyor, boĢ iniyordu... Bunlardan yalnızca, birkaç
yüksek düzeyli memurlar, masonlar faydalanıyordu. Şehirler
yukarıda da gördüğünüz gibi, birer mezbelelik hâlinde olup,
pislikten geçilmiyordu.
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Ġnönü Zihniyeti, eğitim yolumuzu kestiği için böyle Kültürel hikmetleri yeni
öğreniyoruz, buna da Ģükür de ama öğrenemeyip câhillik kurbanı olan yüzbinlerce
kardeĢimizin kurban ediliĢlerine hiç dayanamıyorum...
Böyle bir eğitim yolu kesilmeseydi Ģu terörist dediklerimizin arasında büyük
büyük devlet adamlarımızın çıkmayacağını iddia edebilir miydiniz?
Ġlk baĢta, Türk ve Türkçe kelimelerle „Allah‟ kelimesini yasaklayarak, “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.” fermanı ile Ġslâm‟ı tahrip eden zihniyeti unutamayız.
Cumhûriyet Döneminde Nerden Nereye, Bu Aziz Millet “Allah”
kelimesinin Yasaklandığı Dönemleri bile YaĢamıĢtır
http://mtemiz.com/bilim/CUMÛRĠYET%20DÖNEMĠNDE%20%20NERD
EN%20NEREYE...pdf
Gazetelerinizin son günlerdeki neĢriyatı arasında dinden bahis bâzı 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. Başvekâlet - Matbuat
Umum Müdürlüğü, İç 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
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vücuda getirilmesine taraftar değiliz.” (T.C. Dâhiliye Vekâleti-Matbuat Umum
Müdürlüğü Sayı:658 17.Mayıs.l942 ) (KAYNAK. Eşref EDİP-KARA KİTAP.”
Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://reddulmuhtar.com/index.php/160-ilahiyat-fakultelerinde-yetisenbelamlar.html
Bu Ģekilde günümüzdeki her olumsuzluğun alt yapısını kurararak,
Memleketimiz‟de, uzun yıllar, bir mâneviyat ve kimlik boĢluğu meydana getiren,
“Kimse iĢitmesin, Millet düĢ-manınzdır” parolasıyla, Milletimizi devletiyle karĢı
karĢıya getiren, “Gâyemiz, Kürtler‟in ve Kürtçülüğün kafasının ebedîyen
ezilmesidir. Hâkim arkadaĢlarınla anlaĢ... Gözlerinden öpe-rim.” sembolik
sözleriyle, bugünkü Kürt düĢmanlığının ilk kez temellerini atan, Ġsmet Ġnönü ve
hempalarıyla, onların bugünkü uzantıları olarak, bütün Ģer odakları ile açıktan
açığa, yekvücut olmuĢ, sağ ve solda bulunan günümüzdeki bütün Ġnönü Zihniyeti iĢte
böyle bir zihniyettir…
Cumhûriyet Döneminde Nerden Nereye, Bu Aziz Millet “Allah”
kelimesinin Yasaklandığı Dönemleri bile YaĢamıĢtır
http://mtemiz.com/bilim/CUMÛRĠYET%20DÖNEMĠNDE%20%20NERD
EN%20NEREYE...pdf
Ġsmet Ġnönü: Kimse iĢitmesin, millet düĢmanınızdır
http://dunyagerceklerim.blogspot.com.tr/2013/09/ismet-inonu-kimseisitmesin-millet.html
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BU tür haberler, geçmiĢ düzenciler için tüfeğin geri teptiğinin birer belirtisi
sayılabilir.
Tüfekler geri tepmeye baĢladı demek, öyle ya… Ondan sonra sıranın, kurĢunun
hedefe ulaĢma zamânına geldiğini, söylemeye gerek var mı?
Âyetlerle Allâhü Teâlâ‟nın Adâleti Ve de Reisicumhurumuz Erdoğan
http://mtemiz.com/bilim/TÜFEKLER%20GERĠ%20TEPMEYE%20BAġLADI%2
0BĠLE….pdf
Tüfekler Geri Tepmeye BaĢladı Bile… Âyetlerle Allâhü Teâlâ‟nın Adâleti Ve de
Reisicumhurumuz Erdoğan
http://mtemiz.com/bilim/TÜFEKLER%20GERĠ%20TEPMEYE%20BAġLADI%2
0BĠLE….pdf
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Masonların kendilerine has ortak iĢâretleri vardır. Onlar da bu iĢâretleriyle gurur
duymaktadırlar... Halbuki bunların, Siyonistler‟in kendileri hakkındaki “goyimöküz” benzetmesinden, haberleri yok!
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İslâm Karşıtlığı‟nın uzandığı
Canavarlık, Perişanlık Ve Hikmet Kırıntılarından Bâzı Somut
Deliller

Şimd burada, meselâ aĢağıdaki bir kaç mazlumu
gördüğümüz ve durumlarını hissttiğimiz hâlde, bunlardan yine
sözle bahsetmeye gerek var mı? Çünkü halleri durumlarını açık
olarak gösteriyor...
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Ġnsanlık bunun neresinde!

Bu gözyalarının her bir damlası inançsızlar, hâinler ve münâfıklar için, “Allah‟ın
Adâleti” tecellî ettiğinde birer atom bombası olmayacak mı?
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Bu gözyalarının her bir damlası inançsızlar, hâinler ve münâfıklar için, “Allah‟ın
Adâleti” tecellî ettiğinde birer atom bombası olmayacak mı?
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“Açın hâlinden tok anlamaz” diyorlardı. Ne kadar duyarsızlık, değil mi?
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Vah garibim, vah! Seni görünce irkilmeyenler de var mı? Güyâ modernciler”
“empati” kavramını geveliyorlar... Ama kim bilir hangi sinsi amaçlar için!

Evet! “Açın hâlinden tok anlamaz” diyorlardı. Vah garibim, vah! Seni görünce
irkilmeyenler de var mı? Güyâ modernciler” “empati” kavramını geveliyorlar...
Ama kim bilir hangi sinsi amaçlar için!
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Evet! Evet1 Vah garibim, vah! Seni görünce irkilmeyenler de var mı? Güyâ
modernciler” “duygudaĢlık” kavramını geveliyorlar... Ama kim bilir hangi sinsi
amaçlar için!
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Ġnsanlık bunun neresinde!
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Meselâ Aylan bebeği tanımayanız var mı?
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ġimdi bu zulmü yapanları tasvir edecek kelimeyi bulabiliyor muyuz? Ben
bulamadım! Sen Ģimdi Allah‟tan (CC) rahmet ve bereket bekle!
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Bu da Siyonist Ġsrail zulmünden bir sahne
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Hele tek bu resim bile, canavarlaĢmıĢ olan Batılıların insanlıktan nasipsiz
olduklarının bir delili değil midir?
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Ġnsanlara zulüm yaparak zevk alan canavarlaĢmıĢ bir Siyonist zihniyet ve
dünyâlaĢmıĢ Batılıların bulunduğu 21. Yüzyıl‟dayız…
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Evet! Bu da Siyonist Ġsrail zulmünden bir sahne...
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Hâlâ, insanlığımızı unutarak, Batılıların keyfi ve petrol iĢtahları için, canavarca
böyle birbirimizle mi uğraĢacağız?
Yâni, Churchill‟in “Bir damla petrol, bir damla kan” prensibini yaĢatmaktan
utanmayacak mıyız da önce insanlığı ön plâna çıkaran Devlet Yetkililerimizi, Ġnönü
Zihniyetiyle, Ģusuyla busuyla, her Allah‟ın günü törpülemeye çalıĢacağız!?
Utanma, sıkılma yok da sizde hiç zerre kadar bir acıma duygusu da mı yok, ey
törpüleyiciler!
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Bu da Ġnönü tarafından Kürtlere yapılan zulümden bir perde...
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Ey Batılı zâlimler!
Sizde insanlık vicdânının zerresine bile rastlamak mümkün mü?

Hani nerede, modernimsi bir empati kavamınız vardı?
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Bu da Batılı zihniyetin güncel zulümlerinden bir örnek…
“Bu çocukların suçları mı var?” diye hâlâ düĢünmeden edemiyorum!
Hee, ya Hani nerede, o modernimsi empati kavamınız?

53

Batılıların târihî zulümlerinden…

53

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=822008851213140&set=a.265693233511374.63
322.100002120976055&type=1&theater
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Batılı zihniyetlerin güncel zulümlerinden…

Arakanlı bu çocukların suçu yalnızca Müslüman çocuğu olmak…
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ABD Ve Kızılderili Mektubu
http://mtemiz.com/bilim/ABD Ve Kızılderili Mektubu.pdf

Batılılar medenî değildirler ama insanlığı istismar etmede ustalarıdırlar!
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Hitlerin soy kırımından…

Batıdan zulüm örnekleri…
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Batıdan zulüm örnekleri…

Bu da Ġsrail zulmünden!
Bu resim içimi çok acıtıyor. O sopa kalbimi parçalıyor! O çocuğun çektiği acıyı
düĢünemiyorum! ALLAH‟ım bu azaptan sen kurtar, Ümmeti Muhammede yardım et,
sonumuzu hayır eyle, âmin!
Sâhi bu „empati‟niz nerde kaldı?

222
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

ABD‟den zulüm örnekleri…

ABD‟den zulüm örnekleri…

ABD‟den zulüm örnekleri…
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Ġnönü Ve hempaları tarafından yapılan Ģapka zulmünden görüntüler…
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BaĢörtülü olarak oğlunun yemîn törenine gelen baĢörtülü bir nineyi görevliler
oturduğu yerden kaldırarak kapı dıĢarı ederlerken… Ne rezil bir Zihniyet, ne rezil
bir uygulama! ĠĢte bu davranıĢ bir hastalık belirtisidir! Her tarafa da negatif dalga
takviyesi, değil mi?

Ġnönü Zihniyeti hep vatandaĢa hattâ öğrencilere bile zulüm etmekle uğraĢır!
Hee, ya! Her tarafa da negatif dalga takviyesi…
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ġimdi soruyorum, insanlarımıza bu zülmü yapan Ġnönü Zihniyeti‟ni hiç dile
getiremeyecek miyiz? Getirildiğinde, getirilmesini kapatmak isteyenleri Milletimize
tanıtmayacak mıyız? Bu zulümleri kapatmak isteyenleri de gelecek nesillere
tanıtmayacak mıyız?

Biz mü‟minler korona iptilâsından korunmak için Kur‟an okuyarak Allah‟a
(CC) yalvarıyoruz. ġimdi merak ediyorum bu bayan, acabâ nasıl duâ ediyor?
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“20. ve 21. Yüzyıl‟da Medeniyet diye gevelenen Ģey, “Tek diĢi kalmıĢ canavar…”,
değil mi?

Arakan‟da Müslüman olduğu için bu mâsum yavrucuklar, asılarak katledildiler…
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Mazlum dahî davranıĢı ile “rahmet” katkısı sağlıyor…
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DıĢarıda bırakana hayvanlık mertebesi çok çok bile, hayvancağız donduktan sonra!
“Siz yerdekilere merhâmet etmezseniz, göktekiler de sizlere merhâmet etmez, Hadis”

Bu çocuk, Diyarbakır‟daki patlamada yanarak Ģehit olan polisimizin 5 aylık çocuğu!
Buna can mı dayanır! Ey Bildirici „Akademikçiler‟ bu çocuk için de sözünüzbildiriniz var mı?
Yoktur ya, ama ben sorayım:
Devletten koruma istediğinize göre herhâlde yaĢamak hakkı içindi değil mi?
Peki, bu çocuğun yaĢama hakkı yok muyudu?
(NOR: “Akademikçiler‟den sakın Ģerefli Akademisyenleri anlamayınız!”
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Teröristler Kürt vatandaĢın evini ne hâle getirmiĢler! Yazık ki, çok yazık
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Evet, evet! Hayvalar, “inadına insanlaĢtılar mı, yoksa!” Sahte gazetecilik
yapan birisinin, “Haydi, inadına mini-etek!” demesi54 gibi…
“Yeni doğmuĢ bir bebek göbek bağı bile kesilmeden çöpün kenârına
bırakıldı. Fakat bu bebeği gören köpek ağlamasına dayamayarak bebeği ağzına
alarak çarĢıya kadar

54

https://www.haberler.com/inadina-mini-etek-inadina-dekolte-inadina-kizli6914761-haberi/
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Sâhi, nerede kaldı, Ģu bizim Ġnönü Zihiyetlilerin iĢlerine geldiği yer ve durumlarda,
ağızlarından hiç düĢürmedikleri modernimsi “empati”, hani, nerede!
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“Öpmeye kıyılmayacak yanağı, paramparça eden Esed ve Rus iĢbirliği... Buna
sonuna kadar arka çıkan Ġran...
Ve de; bu zâlimleri savunan içimizdeki ‟hâ nler‟
Biz mü'minler, ne diyeceğimizi ĢaĢırdık, artık! Allah (CC) “Ya hayır söyle, ya da
sus!” düsturunu bize bildirdiği için bu noktada ancak Allah'a (CC) havâle etmek
aklımıza geliyor!
Birliğimizi bozarak bu zâlimlere psikolojik destek verenleri de aynen Allah'a (CC)
havâle ediyoruz…
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Siyonist Yahûdiler, bilinçli olarak, insan soykırımı yapıyorlar, görüyorsunuz!
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Bizler veyâ bizden daha da ileri dünyâlaĢanlar, îman ya da
dünyâlaĢma derecelerine göre, hep iĢin dıĢ yüzünü görmekteyiz; madalyonun
arka yüzünden haberimiz yok… Yine kazananlar Ģehitlerdir, aslında…
Neden?

Peygamberimiz (SAV )‟in kumandanlarından, savaĢlardaki
kahramanlıklarıyla Seyfullah ünvanı ile meĢhur olmuĢ, Halid bin Velid
(RA¥)‟ın, tek arzûsu Ģehit olmaktı ama olamamıĢtır. Bu bir nasip meselesidir.
Kıyâmet gününde denecek ki, „Kim bir daha Dünyâ‟ya dönüp tekrar
tekrar ölmek ister?”
ġehitlere gösterilen karĢılama ve iltifatların eĢsizliği ve bunları tekrar
tekrar yaĢama zevkinden dolayı, bu teklife Ģehitlerden baĢka, istekli olan
çıkmayacaktır…
ĠĢte, aklın varsa, buradan da bir sonuç sen çıkarıver!
Benden Söylemesi, Gerisini Siz Bilirsiniz,
http://mtemiz.com/bilim/BENDEN%20SÖYLEMESĠ%20GERĠSĠNĠ%20SĠ
Z%20BĠLĠRSĠNĠZ.pdf
ġehitlik çok büyük bir kazançtır…
Bizler veyâ bizden daha da ileri dünyâlaĢanlar, îman ya da dünyâlaĢma
derecelerine göre, hep iĢin dıĢ yüzünü görmekteyiz; madalyonun arka yüzünden
haberimiz yok…
Yine kazananlar Ģehitlerdir, aslında…
Neden?

Peygamberimiz (SAV )‟in kumandanlarından, savaĢlardaki
kahramanlıklarıyla Sey-fullah ünvanı ile meĢhur olmuĢ, Halid bin Velid (RA¥)‟ın, tek
arzûsu Ģehit olmaktı ama olamamıĢtır.
Bu bir nasip meselesidir.
Kıyâmet gününde denecek ki, „Kim bir daha Dünyâ‟ya dönüp tekrar tekrar
ölmek ister?”
ġehitlere gösterilen karĢılama ve iltifatların eĢsizliği ve bunları tekrar tekrar
yaĢama zevkinden dolayı, bu teklife Ģehitlerden baĢka, istekli olan çıkmayacaktır…
ĠĢte, aklın varsa, buradan da bir sonuç sen çıkarıver!
Benden Söylemesi, Gerisini Siz Bilirsiniz,
http://mtemiz.com/bilim/BENDEN%20SÖYLEMESĠ%20GERĠSĠNĠ%20SĠZ%20BĠLĠ
RSĠNĠZ.pdfüüüü



SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O‟na salât etsin.” demektir.
RA kısaltması, “Radiyallâhü Anh-Allah ondan râzı olsun.” demektir.

SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O‟na salât etsin.” demektir.
¥
RA kısaltması, “Radiyallâhü Anh-Allah ondan râzı olsun.” demektir.
¥
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Bu deliller Ģimdi, “geri ödemenin” virüs destekli bilimsel tetkleyicileri oluyor…

ĠĢte hâlâ bâzı insanlarınızın Batı Batı diye yanıp tutuĢtuğu insanların insanlık dıĢı
bir canavarlıkları! Hâlâ daha ders çıkaramayacak mıyız? Bırak dersini, bu
sıralarda örneğin Hans‟a birini duymadınız mı?
Çok Zoruma Gitti Be
Dün öğrendim.
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2001‟de samîmi dostum dediği Alman Sansolye Hans Smidith‟den maaĢ
dagıtabilmek için para istemeye giden BaĢbakan Ecevit iyi bir nasihat alıp Ģutlanır.
Hükümet zavallı bir hâlde, borç aramaktadır o arada.
Avrupa‟nın en küçük devletciklerinden Lüksemburg 750 bin dolar verebileceğini
söyler...
ĠĢte bizim Batı batı diye yanıp tutuĢtuğumuz insanlar! Hâlâ daha ders
çıkaramayacak mıyız?
Hiç Zâlimler Âbâd Olabilirler mi?
http://mtemiz.com/bilim/HĠÇ%20ZÂLĠMLER%20ÂBÂD%20OLABĠLĠRLER%20
MĠ.pdf
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Suriye‟de salin gazı dramı…
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Suriye‟de salin gazı dramı… Suriye‟de insanlık katledildi...
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“Bunlar kim diye soran olursa Arakan‟lı Sahipsiz Müslüman çocuklar dersiniz...”
Ey DünyâlaĢmıĢlar!
Gözleriniz, yanlıĢlıkla da olsa, hiç bunlara takılıp da bir sâniye olsun, sırf insanlık
adına, bir Ģeyler düĢünebiliyor musunuz?
Hiç Zâlimler Âbâd Olabilirler mi?
http://mtemiz.com/bilim/HĠÇ%20ZÂLĠMLER%20ÂBÂD%20OLABĠLĠRLER%20
MĠ.pdf
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DünyâlaĢmıĢ Batılıların” tanımları” iĢte bu!

Canavar bir zihniyet
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Ben inanıyorum ki, bu resimdeki zulümlere kimsenin vicdanı onay veremez!
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Bu kare korku film sahnesinden değil… Musul‟da Bombardıman‟da ağır yaralanan
çocuklardan yanlızca biri...
Yine aklıma geldi o meĢhur batısal “empatı”

Bu da aç bir çocuğun hali...
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Düşünsenize Türkiye Osmanlı gibi süper bir devlet olsaydı,
yukarıda gördüğünüz gibi, hiç bu zulümler sapıklıklar olur mudu?

Doğru söze baĢka ne denir?

Hikmetler
Allah (CC) çok merhâmetli ve sabırlıdır. Akletsinler diye
kullarına hikmetli her şeyi de göstermektedir.
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Allah‟ı (CC) inkâr edenlere şaşıyorum
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Bedir harbinde yardıma gelen mânevî askerleri hatılatmıyor mu?
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Allah‟ın (CC) gücünü hatılatmıyor mu?
Görünmeyen virüsleri ortaya döken güç, düĢünesiniz, değerlendirme yapasınız diye,
baĢka nerelere gücü yetmiyor ki! Allah (CC) görünüĢle de uyandırmaya çalıĢıyor…

Rahmet ve bereketi artıran sevginin gücünü hatılatmıyor mu?
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Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimize göre namaz kılmayanlar, ne kadar
büyük maddî ve mânevî rahmet ve berektten mahrum kalıyorlar, bilseniz!

Hee, ya! Bernard Shaw bile namazın rahmet ve bereketini, bilimsel olarak da olsa
gerek maddî ve mânevî rahmetini ve berektini görebilmiĢ, demek ki…
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“Sabah namazından sonra uyuyan kiĢilerde, zamanla kararsızlık ve iletiĢim
problemi ortaya çıkmaya baĢlıyor. Tiroid bezi enerjisiz hâle geliyor.”
Öğle namazının v
http://sifahane.org/beden-sagligi-icin-duzenli-egzersiz-yani-namaz/
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Evet, evet! Bu hayvan dahî namazın rahmet ve bereketini keĢfettikten sonra, gerisini
sen düĢün!
Öyle de ya aklı yoksa ya da var gibi görünse bile gerçekte dumura uğramıĢsa?

Bundaki hikmeti anladınız mı?
Bitkiler bile Ģahâdetten haberli iken…
Ġnsanların çoğu gerçekleri unutunca, Allah (CC) rahmeti ile onları uyarmak için,
hayvan ve bitkilerle onlara ilham ve ibretler gösteriyor.
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Bu da eğitim ve terbiyenin önemine vurgu yapmıyor mu?
“Bâzen birine hakâret etmek için “hayvan” diyorsun ya DEME. VatandaĢ”
ahlak
Bugünkü Ģu dünyâya bak medeniyet neymiĢ bir öğren!
IĢık Medeniyetine Doğru-I
http://mtemiz.com/bilim/IĢık%20medeniyetine%20doğru%20-1.doc
IĢık Medeniyetine Doğru-II, Mutlu olmak için Teknolojideki GeliĢmeler Yeterli
mi? Eğitimin Önemi
http://mtemiz.com/bilim/iĢık%20medeniyetine%20doğru%20ii.doc
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“Bil ki, bir mezar taĢıdır insandan yarına kalan.
Ve unutma, onu da baĢkası yaptırır, gerisi yalan.”
Mehmet Akif Ersoy
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Geliniz! Her Ģeyi reset edip sıfırlayalım da hep birlikte, bir arada uyum içinde
yaĢamayı yeniden bu hayvanlardan öğrenelim… Var mısınız buna?
Osmanlı‟da 624 yılda 36 Sultan
Amerika‟da 240 yılda 44 BaĢkan
Türkiye‟de 90 yılda 65 Hükümet
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Zemzem Suyunun MuhteĢem Sırrı
Japon ve Alman bilim adamlarının Zemzem suyu hakkında yaptıkları araĢtırmalar
sonucu hayrete düĢürdü. Topladıkları bilgile
Bu incelemeler, bilimsel sonuçlar... islâm‟a karĢı olan bir kısım yobazlar, ilme değil
de bilime inanıyorlardı. ġimdi iĢin kötü tarafı Ģu ki, adamcağızlar Ģimdi bilime de
inanmazlarsa ne olacak?

Ders almak için Prof.dr.Ramazan Balcı'nın son yazdığı acı
gerçekten de burada hahsetmekten fayda vardır. Covide yakalanıp
bir kaç gün önce vefat eden Prof.dr.Ramazan Balcı'nın son yazdığı
acı şu:
"ġimdilik alabildiğim nefes ile, oturduğum yerde ancak
farzları kılabiliyorum.”
“Aman Allah'ım! Onca nefesi ne kadar değersiz iĢlerin
peĢinde harcamıĢım!”
“Ġnsanın aklı baĢında olsa en kıymetli varlığı olan nefesi,
sadece Allah yolunda sarf ederdi. Ne yazık ki insan okuyup
yazmakla bu hakikatı anlayamıyor. Gaflet insanı yeniyor.
“Evet herkes piĢman olacak. Ya ölünce ya da benim gibi
olunca, nefesini boĢa harcadığını anlayacak...”
260
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“Ġnsanın en değerli varlığı nefestir. BoĢ iĢlere harcamayın.
Son piĢmanlık fayda vermez!"
“Ġnsan bir kaç damla kan, bir kaç nefes...”
“Çağırırım mevlam, hu mevlam hu!”
“Gökten emir gelir açılır kafes...”
Affet Allah'ım aciz kulun iĢte bu!”
“Felek baĢıma çok belalar çevirdi”
Dönmedim yüzümü baĢkasına ilahî”
DüĢtüğüm Ģu kuyudan Yusuf misali...”
Kurtar kulunu tut elimden ilâhi!”
Beni bir güle sarın öldüğümde...”
Bir gül, gül suyu döksün üstüme...”
Bir gülün kalbine kazın kabrimi”
Bir gül haber versin Gül Elçisi'ne.”
Prof. Dr. Ramazan Balcı55

55

https://m.facebook.com/permalink.php?id=101078068510055&story_fbid=11690012026118
3,
https://m.facebook.com/AdanaInfakDernegi2016/photos/a.581179762071562/152687306416
8889/?type=3&source=57
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Prof.dr.Ramazan Balcı
https://seydisehirhaber.com/haber-seydisehirli-yazar-ramazan-balci-hayatinikaybetti-30823.html

Ahlâk Bozukluğu Deyip Geçmemeli
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İçteki yöneticilerle emperyalistlerin işbirliği sonucunda, en
yara alan değerlerimizden birisi de ahlâk kavramımız idi. Bâzı
yönetici durumunda olanların ahlâklarının yanında, bir takım
insalarımızın ve hoca geçinenlerin de ahlâkları ve îtikatları son
derece yara almıştı.

Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimize göre, namaz sırasında bayanlar arka
safta yer alır. Ama maksat Ġslâmî ölçüleri bozup yozlaĢtırmak olunca iĢ değiĢiyor...
Bu namaz kılmak olmuyor, tabiatıyla...
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YaĢar Nuri Öztürk Bey Deist mi OlmuĢ? Bu Bir Ruh Hastalığı Gibi Bir ġey
Olabilir mi?
http://mtemiz.com/bilim/YAġAR%20NURĠ%20ÖZTÜRK%20BEY%20DEĠST%20
MĠ%20%20OLMUġ.pdf

Aşağıdaki adamın dediği, Ġslâm‟ın yozlaĢtırılmasına bir
örnek teĢkil etmiyor mu, yâni?
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Sen nesin ki, böyle “iĢkembeden” konuĢuyorsun? Sen nesin ki, böyle saçmalıkları
ilim olarak sunabiliyorsun!
Eğer geçekten bu sözü etmiĢsen, bu sözünle ne ilimden ne de bilimden bir haberin
olmadığı anlaĢılmıĢtır… Her uyduruğu ve kanaati ilim sanmıĢsın, o kadar!
Protokol dediğin ne ki senin! Bunun Allah‟a (CC) olan saygı ve tâzimle ne alâkası
var? Sonra nefsinin isteklerini mi din bilgisi zannediyorsun, sen?
Sana hoca diyenlere yazıklar olsun! Bir insan için babası bile, “Bizim oğlan
sapıttı…” derse, sen önce buradan bir ders çıkarmalıydın!
http://www.zehirli.org/mustafa-islamoglu/mustafa-islamoglu-nun-ic-yuzu.html
http://www.ihvanlar.net/2011/08/12/mustafa-islamoglunun-babasi-benim-oglansapitti/
http://www.irangercegi.com/detay.asp?haberID=94
Ama asıl mânevî câniler, sizlerden daha önce gelip geçtiler, siz de gelip
geçeceksiniz.
https://malumat.wordpress.com/2007/04/18/hz-muhammed-hakkinda-yabancibilim-ve-ilim-adamlarinin-sozleri/
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Abdllah Gül beyin, görüyorsunuz, hiç yalpaları bitmiyor...
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Görüyorsunuz, bu Zihniyet böyle, iĢte...
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Adamın nefsi o kadar tavan yapmıĢ ki duyduğu kin yüzünden, Vatan Ve Millet
sevgisi sıfır seviyesine düĢmüĢ...
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Türkiye böyle bir zihniyetin eline geçerse iĢte o zaman gel gör, neler olur! Çünkü kin
ve öfke hiç bir zaman, Türkiye Gemisi‟nin batmasından iyi değildir! Bu zihniyet, o
zaman bu günleri de aratır, insana!
https://www.sabah.com.tr/aktuel/2014/12/31/ak-partiden-kurtulmanin-yolu-silahlimucadele
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/videogaleri/aysenur-arslan-dan-skandal-sozlerak-parti-den-kurtulmanin-yolu-silahli-mucadele--1475.aspx?/videogaleri/aysenurarslan-dan-skandal-sozler-ak-parti-den-kurtulmanin-yolu-silahli-mucadele-1475.aspx&
https://www.haksozhaber.net/akpden-kurtulmanin-yolu-silahli-mucadeledir-video55752h.htm
http://www.tevhidhaber.com/ak-partiden-kurtulmanin-yolu-silahli-mucadele107494h.htm
https://www.yeniakit.com.tr/haber/iyice-haddini-asti-ak-partiye-karsi-silahlimucadele-yapmaliyiz-430984.html
https://haberyolda.web.tv/video/ak-partiden-kurtulmanin-yolu-silahlimucadele__ym40lrorf3a
https://www.youtube.com/watch?v=YEQhvCvIZGU
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Bu bayan hakkında daha bir Ģey söylemeye gerek var mı, en çok tanıdıklarınızdan
birisi...
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Hele hele, bu adamı tanımayan yok gibi...
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Adamın câhilliği o dereceye varmıĢ ki, en iyi câhilin kendisi olduğundan bile
habersiz... Meselâ Halkımıza hakâreti câhillik saymıyor da, empealist ve hâinlerin
gözüne gimek için, onu bir mahâret saymıyor...
Câhillik, Yalan Ve Yalancılık,
http://mtemiz.com/bilim/CÂHĠLLĠK,%20YALAN%20VE%20YALANCILI
K.pdf
Diplomalı Câhillerin UyanıĢ Farkındalığına GiriĢ
http://mtemiz.com/bilim/UYANIS.pdf
Halkımızı AĢağı, Câhil Görenler Ve Türkiye‟yi Tekrar Kukla Olarak
Görmek Ġsteyenler,
http://mtemiz.com/HALKIMIZI%20AġAĞI,%20CÂHĠL%20GÖRENLER
%20VE%20DIġ%20BASKILAR.pdf
Câhillik Hastalığı
http://mtemiz.com/bilim/Câhillik%20Hastalığı.pdf
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Bu İnönü Zihniyeti teröristleri kendilerinden saymakta o
kadar becerikli oldular ki!
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Necip Fazıl da gerçeği dile getirmiyor mu, Ģimdi?

Başörtüsü Dramından Kesitler
Başörtüsü dramı, 28 Şubat 1997 sürecinin en insanlıkdışı
projesidir.
28 Şubat süreci, Necmettin Erbakan'ın Başbakan, Tansu
Çiller'in Başbakan Yardımcısı olduğu 28 Şubat 1997'de
olağanüstü toplanan Millî Güvenlik Kurulu toplantısı sonucu
açıklanan kararlarla başlayan ve irticâya karşı, ordu ve bürokrasi
merkezli bir süreçtir.[1]
İrticâdan kast edilenin Müslüman Halkımız'ın Üstün İslâmî
Ve Altın Kültürel Ölçülerimizi hayatlarına uygulamaları anlamına
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geldiğini herhalde biliyorsunzdur. 28 Şubat Süreci, Türkiye siyâsi
târihine geçen kararlar ve bu kararların uygulanması sırasında
Türkiye'de siyâsi, idâri, hukûki ve toplumsal alanlarda yaşanan
değişimlere neden olan bir süreçtir.
Bu süreçte yaşananlar, post-modern darbe olarak da
adlandırılmıĢtır[1][2.] "Ġrticâyla mücâdele eylem plânı" ile anılan
bu süreçte verilen kararların ve yaptırımların uygulanıp
uygulanmadığını denetlemek için, Çevik Bir öncülüğünde, Batı
Çalışma Grubu kurulmuş, 28 Şubat sürecinin masum
vatadaşlarımızı yargılamaları, ilk kez Ergenekon davâları ile
baĢlamıĢtır56. Türkiye‟nin uyutulduğu uykusundan uyanmaması
için, Batılılar her türlü tedbiri düĢünmüĢlerdi.

Ah! Korkmayın ama bu daha baĢlangıç...

Burada bir düşünsenize, “Batı ÇalıĢma Grubu” adı size,
“Biz Batılıların emrinde onların tâlimatlarını uyguluyoruz”
anlamını imâ etmiyor mu?
Bu nedenle Eski Türkiye‟de yakın geçmişte Türkiye‟deki
üniversitelerde
okumak
isteyen
başörtülü
kızlarımızın
üniversitelere girmemeleri için, baĢörtüsü karĢıtlarının yaptıkları
manevraların bir curcunaya dönüĢtüğü, o günleri, çok Ģükür ki,
56

https://tr.wikipedia.org/wiki/28_%C5%9Eubat_s%C3%BCreci
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geçmişte bıraktık. Bıraktık ama başörtülü kızlarımız sâyesinde bu
Zihiyeti de daha yakından tanımış olduk...

Aşağıdaki resimlerde, bozuk moralleriyle üniversite
kapılarında bekletilen ve / veyâ içeriye girmek için çabalarken,
başörtüleri, polisler tarafından baĢından alınan, öğrencileri
görüyorsunuz.
Bendeniz, o zamanlar, bu manzaraları defâlarca TV‟de
seyretmiştim. Resimleri Ģimdi karĢımda tekrar görünce,
öğrencilerin o eski çığlıklarını, sanki aynen, ürpererek tekrar
duyuyor gibi oluyorum…
O zamanlar da diyordum, kendi kendime, şimdi yine aynen
tekrar ediyorum:
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28 ġubat‟ta baĢörtüsü zulmünden baĢka bir görünüĢ... Üniversiteye sokulmayan bir
baĢörtüsü mağdurunun sesli tepkisini önlemek için bayan polis, öğrencinin ağzını
kapatmaya çalıĢıyor…

1 Mart 1997 târihli Cumhuriyet gazetesinin manĢeti
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Evet, evet! 28 ġubat‟ta BaĢörtüsü zulmü hortlamıĢtı
Üniversiteye sokulmayan, BaĢörtüsü Mağdurları, önlerine set çekilmiĢ
durumdayken, binbir moral bozukluğu içinde üniversitenin kapısında
beklemektedirler.

“Bu fotoğraf, 28 ġubat‟ın en simgesel, daha doğrusu „en acı‟ fotoğraflarından
birisiydi... Acının çok acısı bir durumdu, bu manzara… O ânı hâlâ aynen hatırlıyor,
içimde aynı üpertiyi tekrar duyuyor gibiyim, Ģu anda dahî… Her baĢörtüsü konu
olduğunda, ilk önce bu son fotoğraf aklıma geliyor... Aklıma gelen ikinci manzara
olarak da Ecevit tarafından baĢörtülü bir milletvekiline sarfedilen sözlerin geçtiği
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TBMM... Allah (CC) bu Milleti, bu alçakların alçakça davranıĢlarıyla bir daha
karĢılaĢtırmasın! Lânet okumaktan kaçınıyoruz ama yeri geldiğinde duâya devam!

Yukarıdaki resme hele bir bakınız! Devletimiz‟in hiç mi
kadın polisi yoktu, yâni? Bu sorumun ilhâmını aşağıdaki resimde,
gazeteci Fatih Altaylı‟nın vicdan penceresinden bakarak, yapmış
olduğu açıklamasından da sezebilirsiniz:
Fatih Altaylı, açıklamasında böyle durumlarda, bilinçli
olarak, kadın polislerin kullanılmadıklarına, onların yerlerine,
erkek kolluk güçlerinin kullanıldıklarına, işârete etmektedir.
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O dramlı günleri geçmişte bıraktık da ancak, o günlerin
ellerimizdeki acı hâtıraları hâlindeki, resimlerine baktıkça, bugün
dahî, içimiz cız ediyor:
Şu yukarıdaki resimlere tekar tekar bakınız! Meselâ pankart
taĢıdığı suçlamasıyla vurulan kelepçeden baĢka, burada bir de
“aşağılama” var!
“Bu çocuklar, ne bahtsız öğrencilermiĢ…” Gerçekten de bu
bahtsız öğrencilerimizin dramlarını bu gün dahî hayretlerle
karşılamadan geçiştiremiyorum… Bu yılmaz mücâdeleleri
nedeniyledir ki bu gün Allâhü Teâlâ, onların davâlarının
haklılığının karĢılığını vermiĢ bulunuyor…
Başörtüsü
karşıtlığının
hortlaması
nedeniyle
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrunnisa Gül de, türbanlı
olduğu için, 1997'de Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü‟ne kayıt yaptıramamıştı. O dönem
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Fazilet Partisi milletvekili olan eşi Abdullah Gül, avukatı ve
noterle birlikte üniversite kapısından geri dönmüĢtü57.
Bendeniz başörtülülerimizin bugünkü zaferlerini onların
gerçekten, İslâmî yaşam isteklerindeki samîmiyetlerine
bağlıyorum; her ne kadar bugün baĢörtülüler arasında modaya ve
/ veya fetö hâinliğine kaçan ruhsuzların da olmasına rağmen…
Nitekim Allâhü Teâlâ bizi bu gün, ilk baĢörtülü
kaymakamımızı bile görme lüfuna kavuĢturmuĢ bulunuyor,
Elhamdülillah! ġükretmeli ki, O da nîmetlerini artırsın!

Ġlk baĢörtülü kaymakamımız58
http://img.haberler.com/haber/745/saricakaya-ilcesi-ne-basortulukaymakam-8250745_x_o.jpg

57

https://www.ntv.com.tr/turkiye/hayrunnisa-gulun-turbanmucadelesi,iKGuxbzPgU-dSoPQegI__Q
58
Milliyet.com.tr, Türkiye'nin ilk baĢörtülü kaymakamı, Alındığı İnternet
Elektronik Adresi,
http://www.milliyet.com.tr/turkiye-nin-ilk-basortulukaymakami/siyaset/detay/2208422/default.htm, En Son Erişim Târihi: 03.04.2016
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Ġlk baĢörtülü kaymakamımız
http://img1.aksam.com.tr/imgsdisk/2016/03/11/110320161848102648556.jpg
http://www.kirikhanolay.com.tr/images/haberler/baskan-gulerden-ilkbasortulu-kaymakam-kisaya-hayirli-olsun-ziyareti.jpg
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Hayırlı olsun!

O Günlerden Bir Anım
O günlerde hiçbir önemli kurumda başörtülüye rastlamak
pek mümkün değildi. O sıralarda 29 Ağustos 2004 günü saat
22.20‟yi gösteriyordu. Yunanistan‟da Olimpiyat Oyunları‟nın
2004 yılının kapanış merâsimleri yapılıyordu.
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Ben bilgisayarımın başında yazılarla meşgul olurken,
TV‟den Olimpiyat‟ın kapanış merâsimini izleyen eşim heyecanla,
bir yandan kendi kendine, „Lâikler görmesin! Lâikler görmesin!‟
derken, bir yandan da, „Gel, gel bak! Merâsimde bir başörtülü
bayan var!‟ diyordu.
İlkin önemsemedim ama eĢimin heyecanlı çağırıĢları
tekrarlanınca ister istemez, az sonra yerimden kalkarak TV‟yi ben
de izlemeye başladım.
Gerçekten, kapanış konuşmalarını yapanların hemen
arkasında „Olimpiyat Komitesi‟ içinde, tam tesettürlü ve baĢörtülü
bir de bayan vardı. Tesettür ve başörtüsünün bütün ciddiyet ve
ağırbaşlılığı üzerinde hissediliyordu, bayanın…
O anda hemen aklıma çok karmaşık hâtıralar gelmişti. Bu
manzara, o gün için çok, ilgi çekici bir hadiseyi meydana
getiriyordu. Çünkü bizim baĢörtüsü karĢıtlarına göre, bu olacak
şey değildi! Hanıma dedim ki:
“Bak! KonuĢmacılarla birlikte, baĢörtüsü karĢıtları,
çatlasalar da patlasalar da, saç ve baĢlarını yolsalar da, Ģu
bayanın tesettür ve baĢörtüsünü, bütün ağırbaĢlılığı ile birlikte,
bütün dünyâ seyrediyor... Trilyonlarını harcasalar bile, tesettür ve
baĢörtülüler de, bütün dünyâya bu yaĢam biçimlerini, böyle bir
Ģekilde duyuramazlardı. ġüphesiz bu, Allah‟ın (CC) bir lütfudur!”
Bundan sonra aklıma zincirleme olarak çok şeyler gelmedi
değil:
Öğrenci olduğum 1960‟lı yıllarda, Türkiye‟de 19. ve 20. yüz
yıllarından gelen, bozuk fikir akımlarının etkisi hâlâ devam
ediyordu. Bu arada, özellikle İslâm Dini‟nin bilimle çatıştığı ve
ilerlemeyi engellediği üzerinde çok duruluyordu....
Bu atmosfer içinde dünyânın en meşhur boksörü Amerikalı
Clay, Muhammed Ali adını alarak, Müslüman olmuş; bu olay,
Ġslâm‟ın toplumları gerilettiğini söyleyen, binlerce insan üzerinde
büyük bir şok etkisi yapmıştı.
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Muhammed Ali ve Erbakan

Ardından dünyâca tanınmış şarkıcı Cat Stevens‟ın, Yusuf
Ġslâm adını alarak, Müslüman olması, Müslümanların moral ve
îmanlarını bir kat daha artırırken, İslâm karşıtlarını deliye
çeviriyor ve daha da hayal kırıklığına sürüklüyordu.
Derken, bilimde de yeni gelişmeler pepeşe geliyordu...
Tek tanrılığı savunanlar tarafından, Big Bang (Büyük
Patlama) Teorisi‟nin ispat edilmesini müteakip, uzayda
Karadelikler keşfedilmişti. Bilim adamları, Kara deliklerin
Kur‟an‟da rastlanılan ilgili âyetleri üzerine, İslâm‟ı tartışmaya
başlamışlardı.
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Bilim adamları, Kara deliklerin Kur‟an‟da rastlanılan ilgili âyetleri üzerine,
Ġslâm‟ı tartıĢmaya baĢlamıĢlardı.

286
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

Resimde Yusuf Ġslâm, eĢi ve çocuklarıyla birlikte görülüyor

Gelişen bütün bu olaylar, Ġslâm‟dan nasibi olmayanların,
kin, kibir ve telaşlarının daha da katmerleşmesine sebep olurken
bu durum tabiatıyla gerçeği arayan art niyetsiz, samîmi insanların
da meselâ aĢağıda göüldüğü gibi, Müslüman olmalarına bir kapı
aralıyordu...
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Mike Tyson'a atıfla “Lady Tyson” olarak bilinen Hollandalı kadın boksör Ruby
Jesiah Mesu, Ġslamiyet'i seçti.
https://www.furkanhaber.net/kadin-boksor-ruby-jesiah-mesu-muslumanoldu.html
https://www.superhaber.tv/boks-sampiyonu-islami-secti-galeri-312049
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http://www.yeniakit.com.tr/haber/lindsay-lohandan-trumpa-turkiye-cagrisi280005.html

289
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

290
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

MÜ‟MĠN CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip
Erdoğan mü‟min bir müslümandır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan‟ı neden istemiyorlar? Mü‟min bir Müslüman oluşundan
dolayı istemiyorlar... İnsanlığı ve mazlumları savunup korumaya
çalıştığından dolayı istemiyorlar... Vatan Ve Milletimiz‟in bekâsı
için bağımsızca çok çalıştığından dolayı istemiyorlar. Sömüücü
empealistlein ellerini ve ayaklarını öpecek decede şahsiyetsiz
olmadığı için istemiyorlar...
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Bunun için çok neden sayılabilir. Ama her bir nedenin
indirgendiği tek bir neden var. On söylemek aslında her bir nedeni
söylemek demektir. Tek neden, hayat, yaĢam ve uygulamalarında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‟ın Üstün İslâmî Ve Altın
Kültürel Ölçülerimizi esas almasıdır. Bu seçimin içinde, esas
olarak insan haklarına sayğıdan dolayı, mazlumlara sâhip
çıkmak; Milletimize değer vermek, bunun için, tembellikten kaçıp
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çalışıp çabalamak; Vatan Ve Milletimiz‟in bekâsını her Ģeyin
üstünde tutmak; özgürlüğü, özgür davramayı prensip edinmek ve
her hususta aşırılıktan kaçınıp orta bir yol izlemek de vardır. Bu
sayılanlar, kısaca, Kur‟an Ve Sünnet‟ten ayrılmamak demektir.
Kur‟an Ve Sünnet‟ten ayrılmamak ise, 1000 yıllık geçmiĢine sâdık
kalmak demektir. Halkımız‟ın dili ile özetlemek gerekirse bu da,
Halk çocuğu olmak demektir.

Milletimize değer vermek, bunun için, tembellikten kaçıp çalıĢıp çabalamak, öyle
değil mi?
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Günümüzde mazlumların hâmisi Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğandır.

Mazlum

Mazlum
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Mazlum

Hâlâ, insanlığımızı unutarak, Batılıların keyfi ve petrol iĢtahları için,
canavarca böyle birbirimizle mi uğraĢacağız?
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Yâni, Churchill‟in “Bir damla petrol, bir damla kan” prensibini yaĢatmaktan
utanmayacak mıyız da, önce insanlığı ön plâna çıkaran Devlet Yetkililerimizi,
Ġnönü Zihniyetiyle, Ģusuyla busuyla, her an günü törpülemeye çalıĢacağız,
öyle mi?
Utanma, sıkılma yok da, ey zâlimler, sizde hiç zerre kadar bir acıma duygusu
da mı yok, Ey Törpüleyiciler!
Nesine inanayım yalan dünyânın,
Yalanlar söyleyip yüzden gülüyor…
Giydirdiler bize ecel donunu
Vakit gelip bir gün tamâm oluyor…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‟ın Üstün İslâmî Ve
Altın Kültürel Ölçülerimizi esas alması sebebiyle olsa gerek ki,
tam 10-15 yıl açığı aranmıştır, hâlâ da arıyorlar.... Onun Allah
(CC) tarafından korunduğu gözlerden pek kaçmıyor.
Okuduğu bir Ģiiri açığa dönüĢtürdüler, bu yüzden hapse de
atıllar, biliyorsunuz. Bunda da Allah‟ın (CC) bir hikmeti olmalı ki,
o şimdi bütün deneyim ve tecrübeleri kazanmış bulunuyor...
Bütün bu bunalımların temelindeki amaç, içteki hâinlerle
dıĢtaki düĢmanların hem fikir oldukları, gerçek İslâm‟ı etkisiz
bırakmaktı. Bunun için ilk plânda, Yeni Dünyâ Düzeni
çerçevesinde, Ilımlı Ġslâm59 adını verdikleri, yozlaştırılmış ve
göstermelik bir dini yerleştirmek gerekiyordu
.

59

Turhan, K., Açık İstihbarat, Amerikancı KuĢatmada Protestan Ilımlı Ġslam
Mimarları, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.acikistihbarat.com/yazardetay.aspx?id=1046&authorID=19, En Son Erişim
Târihi: 03.04.2016. YA DA https://www.facebook.com/notes/t%C3%BCrksanat/il%C4%B1ml%C4%B1-islam-diyerek-ger%C3%A7ek-islama-sald%C4%B1ran%C5%9Fu-dinsiz-m%C3%BCnaf%C4%B1klar/10150357928401256/
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Bâzılarının sırf mantık açısından bu tecrübeleri olsun düĢünecek kafaları yok! Ama
bâzı kimselerde ideolojinin meydana getirdiği R-Kompleks hastalığı nedeniyle,
kafalarının çalıĢmadığını da kabul etmek gerek…
Ġdeolojik Belirtiler Ve R-Kompleks Rahatsızlığı
http://mtemiz.com/bilim/ĠDEOLOJĠK%20BELĠRTĠLER%20VE%20RKOMPLEKS%20%20RAHATSIZLIĞI.pdf
Çünkü bu hastalığı meydana getiren asıl neden, Charles Caleb Colton‟un:
“Gerçeğin en büyük dostu zaman, en büyük düĢmanı tarafgirlik ve en sâdık arkadaĢı
da alçak gönüllülüktür” Ģeklinde dediği gibi, tarafgirlik ve ideoloji kurbanı
olmaktır.
Ġnsan, ideolojik ve tarafgirliği oranında noksandır. Sydney 3. Harris‟in diliyle
söylemek gerekirse:
“Kötümser yalnız tüneli görür, iyimser tünelin sonundaki ıĢığı görür, gerçekçi,
tünelle birlikte, ıĢığı hem de gelecek treni görür”

Halkımızın „fakr-u zarûret içine düĢürülerek‟ etkisiz
duruma getirilmesinin sebebi Üstün İslâmî Ve Altın Kültürel
Ölçülerimiz tarafını tutmasıydı. Bu ise, “Kimse iĢitmesin, sizin
düĢmanınız Millettir” sözüyle prensip hâline getirilmiş İnönü‟nün
sözüne dayanıyordu60. Az itiraz edenler çıkarsa hemen
asılıyorlardı.
60

Web hatt, ĠĢte Millet düĢmanınızdır belgesinin aslı!, Alındığı İnternet Elektronik
Adresi, http://www.webhatti.net/forum/konu/iste-millet-dusmaninizdir-belgesininasli.316095/, En Son Erişim Târihi: 03.04.2016.
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Neden bu Erdoğan düĢmanlığı? Yukarıdaki yazıda bu açıklanıyor...
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Evet! Esas meselelerden biri tembellikten kaçıp çalıĢıp çabalamaktır.
“Yiğit ölür kalır eseri, eĢek ölür kalır semeri…” sözünün sonuç îtibârıyla anlamı
nedir?
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Bâzıları yalan ve istismarı ile bâzıları da eserleri ile ortaya çıkmaktadır ki, bu iki
tarafa göre gerçeklere (hakka) yönelenlerin belgeleri ile gerçedıĢılıklara (bâtıla)
yönelenlerin belgeleri, kendi elleri dosyalansın...
Kıyâmet günü bu dosyalar üzerinden Allah‟ın (CC) adâleti tahakkuk edecektir.
“Hak gelince bâtıl zâil olur” âyetine göre, Hak tarafı gâlip gelecektir... Kim bu iki
taraftan birini severse, kendini o tarafta sayarsa, “Kimin sayısını artırırsanız,
onlarla haĢrolursunuz” hadîsine göre, insanlar da bu iki taraftan biri ile birleĢip
bütünleĢeceklerdir.
Böylece herkes ektiğini biçmiĢ olacak!

Bizde emirlerinize uyacak çok insan var, özellikle dünyâlaĢmayı mârifet
zannedenler olarak...
Ama biz Müslüman olduğumuz için Allah (CC) da bize yardım ediyor, yeni tuzak ve
düzenler kuruyor dünyâlaĢanların bundan ne haberi olacak ki?
“Hani bir vakitler, o kâfirler, seni tutup bağlamak veyâ öldürmek veyâ sürüp
çıkarmak için sana tuzak kuruyorlardı da, onlar tuzak kurarken, Allah da
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karĢılığında tuzak kuruyordu. Öyle ya, Allah tuzakların en hayırlısını kurar, Enfal
Sûresi, âyet 30”
Bizler, sabırla belediğimiz gibi, sizler de sonucu bekleyiniz, göreceksiniz muhakkak!
“Ey Îman Edenler! Sabır ve namaz ile yardım isteyin. Muhakkak ki Allah
sabredenlerle berâberdir, Bakara Sûresi, Âyet 153”

Ama onların plânlarından başka, bir de yukarıdaki âyette de
görüldüğü gibi, Allâhü Teâlâ‟nın da plânı vardı. Onlar inançsız
olduklarından, elbette bu Ģıkı dikkate almalarının ihtimâli hiç
yoktu. Aslında onların bu durumları, örneğin, gerçek olan,
yerçekimini hesâba katmadan, uçuĢ plânları, hava savaĢları
organizasyonuna benziyordu…
İşte İslâm, kimsenin tekelinde değildi; „Onu biz indirdik, biz
koruyacağız61‟ diyen, onun sâhibi olan, Allah‟ın (CC) koruması
altındaydı.
Diğer taraftan, „Allah‟tan sabır ve namazla yardım
isteyiniz62‟ âyetinin sırrına dayalı olarak, başörtüsü ve benzeri
konularda vukubulan, olaylarlarla ilgili genç kızlarımızın ve
onların annelerinin, babalarının, yakınlarının ve ihlâslı
insanlarımızın çektikleri sıkınıtılara sabretmelerinin hikmetleri
çok büyüktü. Onların İslâmî istikâmette gösterdikleri, namaz gibi
ibâdetlerdeki
samîmiyelerinin
yüzüsuyu
hürmetine
ve
Milletimizin, yöneticilerinin tutum davranıĢlarından çıkardıkları
dersler nedeniyle, İslâmî istikâmetine sâhip çıkmasından dolayı
Allâhü Teâlâ şimdi, Türkiyemiz‟in önünü açmıĢ ve Dünyâ
liderliğine doğru istikâmetini çizmiĢ bulunuyor / bulunmaktadır…

61

Hıcr Sûresi, âyet 9: “Hiç Ģüphe yok ki, Kur‟an‟ı biz indirdik, elbette onu biz
koruyacağız.”

CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O‟nun Ģânı çok yücedir.” demektir.
62
Bakara Sûresi, âyet 153.
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Bizim dünyâlaĢmıĢ solcu, ilerici ve de sağ ve soldaki Ġnönü Zihniyetli kıt
akıllılarımıza bu gibi Ģeyler, masal gibi geliyor…
Gittikçe DünyâlaĢan Neslimiz
http://mtemiz.com/bilim/GĠTTĠKÇE%20DÜNYÂLAġAN%20NESLĠMĠZ.pdf
Ama bâzı aklı baĢında olanlar, CĠHAT‟ın ne anlama geldiğini belki bu resimden
daha kolay anlayabilirler, belli olmaz bu… ĠĢte bu gün bu ihlâsı da kabetmiĢ
durumdayız!

İşte O Allah (CC), bir taraftan bu geliĢmeleri yaratarak,
nasipsizleri hayal kırıklığına uğratırken, bir taraftan da, nasibi
olanların böylece İslâm nîmeti ile buluşmalarını da sağlamaktadır.
Aşağıdaki resimleri inceleyiniz, ne ve neler göreceksiniz!
GeçmiĢteki baĢörtüsü ve Ġslâm KarĢıtı olan, genel kurmaylar
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nerede, bir baĢörtülü ninemizi kucaklayıp ona iltifatlar sunan,
günümüz (Ģimdiki) Genel Kurmay‟mız nerede?
Ġslâm KarĢıtlığı
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.pdf

Aşağıdaki resimde zulme uğrayan Vatan Ve Millet
sevdalılarından bâzıları görülüyor...

Bu liderlerin her biri çeĢitli zulümlere mâruz kalmıĢlardır.
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Cumhurbaşkanımız‟ın tuttuğu yol artık biliniyor. Bu yol
Allah (CC) yoludur. Nedir Allah (CC) yolu? ĠĢte Allah (CC)
yolunu, aĢağıdaki resimde görüver! Hiç Batılı insan
canavarlarının tuttukları yola benziyor mu, iyyice incele?
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ĠĢte gör Allah (CC) yolunu, yukarıdaki resimde...

Fetö kalkışması sırf Cumhurbaşkanımızı al aşağı edip
Türkiye‟yi emperyalistlere tam tamına bağlamak için yapılmıştı.
ama CumhurbaĢkanımız‟ın dürüstlüğünün sebebi olarak, Vatan
Ve Milletimizi Allah (CC) bir kere daha korumuş bulunuyor...
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Bu yerlerdeki kırmızılar boya değil Ģehitlerin kanı. O kahraman fedakâr insanları
eğer unutursak bizden daha nankörü olmaz!

307
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

Örneğin, çok yakın bir geçmişte, garnizonlarda baĢarılı
Türk askerlerine madalya ve benzeri törenleri yapılırken, tören
alanına sokulmayan, töreni garnizonun dıĢından, tel örgülerin
arkasından tâkip eden, onların başörtülü anne ve yakınları aklıma
geldi, şimdi...

Genel Kurmay BaĢkanımız Orgeneral Hulusi AKAR63

GeçmiĢteki baĢörtüsü ve Ġslâm KarĢıtı olan dinsiz subaylar, Genel
Kurmaylar nerede, bir baĢörtülü ninemizi kucaklayıp ona iltifatlar sunan, günümüz
(Ģimdiki) Genel Kurmay‟mız nerede?

63

Yankı 24, Hulusi Akar farkı, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.yanki24.com/haber/1560/hulusi-akar-farki.html, En Son Erişim Târihi:
03.04.2016.
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Allah (CC) senden râzı olsun!
Bu bir Îlâhî bir tecellîdir. KiĢilerin yapabileceği iĢ değil ama kiĢiler yalnızca
sebeptir. Sebep olmak için de Ġslâmî Ġstikâmet gereklidir. Ġslâmî Ġstikâmette ise iyi
niyet Ģarttır. Bunları duyurmak da herkes için görevdir. Neden mi?
“Hepinizden Davâcı Olacağım!”
http://mtemiz.com/bilim/”%20HEPĠNĠZDEN%20DAVÂCI%20OLACAĞIM”.pdf
Cumhûriyet Döneminde Nerden Nereye, Bu Aziz Millet “Allah” kelimesinin
Yasaklandığı Dönemleri bile YaĢamıĢtır
http://mtemiz.com/bilim/CUMÛRĠYET%20DÖNEMĠNDE%20%20NERDEN%20
NEREYE...pdf
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Resimde 28 ġubat Süreci subaylarından birisi tarafından baĢ örtülü bir bayanın
oturduğu yerden kalırılıkenki anı görüyorsunuz
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Ne demiĢler?
“Büyük lokma ye de büyük söz söyleme” dememiĢler mi?
Bildiğim kadarıyla onlarda bu sözü anlayacak kafa bile kalmamıĢtır. Çünkü,
kafalar mankurtlaĢmıĢ bulunuyor…
Modern Mankurtlarımız
http://mtemiz.com/bilim/MODERN%20MANKURTLARIMIZ.pdf
Yeni Türkiye‟ye Doğru Zihnî Ve Fikrî DönüĢümler, Eski Ve Yeni Türkiye‟de Sırasıyla
Ġlkesiz Ve Ġlkeli DüĢünceler,
http://mtemiz.com/bilim/YENĠ%20TÜRKĠYE‟YE%20DOĞRU%20ZĠHNÎ%20VE%20FĠK
RÎ%20DÖNÜġÜMLER.pdf
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Ölüm Gerçeğinin Soğuk ġokları
http://mtemiz.com/bilim/ÖLÜM%20GERÇEĞĠNĠN%20SOĞUK%20ġOKLARI.pdf
Bu zihniyet, saf mü‟min Müslümanları ne kadar aĢağılamıĢlardı ki, aĢağılıyorlar ki!
Bunun mutlaka bir karĢılığı olmalıdır, çünkü…
Ġnönü Zihniyeti‟nin mü‟min Müslümanlara yakıĢtırdıkları kötü sözlerin belki en iyisi
gerici ve yobaz sözleriydi… Bugün de böyle ya... ġimdi burada diğer zulüm ve
iĢkenceleri saymıyorum…
Ecünnü Veyâ Ġrticâ, Pasta kavgası
http://mtemiz.com/bilim/ec%C3%BCnn%C3%BC%20vey%C3%A2%20%C4%B0rt
%C4%B0c%C3%A2.pdf
Allâhü Teâlân‟ın adâleti gereği, iĢte günümüzün en gerici ve yobazca fikirleri bugün
bu zihniyette toplanmıĢ bulunuyor:
Örneğin bugün aklı baĢında olan kimseler, Ģu 21. Yüzyıl‟da bile, hâlâ tâ 1930‟lu1940‟lı yılları sayıklayan bu zihniyeti gericiliğin temsileri olarak, slogan atmaktan
baĢka, yalanbazlı çeĢitli algılar meydana getirmek için, muhtelif ifritlikleri
düĢünmenin dıĢında, en iĢ beceremez yobaz zümre olarak, onları görmüyorlar mı?
Kimse onları bir iĢ becerecek kaabiliyette görüyor mu, Ģimdi?
“Ona hayır, buna hayır-istemezük” demekten baĢka neleri ile tanınıyorlar Ģimdi
söyler misiniz?
Onlardan bugün emperyalistler ve hâinler, “yalnızca, iyi düzen bozuyorlar, yalan
söylemede, fitne ve fesat çıkarmada iyi iĢe yarıyorlar” diye faydalanmıyorlar mı?
Bu maharetlerini örneğin “iyi salladık…” gibi, sloganik sözlerle kendileri îtiraf
etmiyorlar mı?
http://www.ahaber.com.tr/gundem/2015/06/15/bilderberg-koalisyonu-1434332548
https://www.youtube.com/watch?v=u1BlzSGIoSA
Hattâ bunlar, bugün iyi iĢe yarayalım diye Atatürkçülüğü dahî bırakıp PKK
seviciliğini tercih etmiyorlar mı?
http://www.ajanstarih.com/kamalist-ataturkcu-chp-pkk-ve-apo-cu-hdp-elele-vatanaihanet/1037/
ĠĢte bütün bunlar, inanmadıkları Ġslâm‟ın Peygamberi‟nin, “Birini aĢağılayan birisi,
aĢağılanmadıkça canı alınmaz.” hadîsinin uygulamalarındandır, aslında…
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Onlar ne kadar GüneĢ yok deseler, hep karanlıkları tercih etseler, her gördüklerinde
GüneĢi balçıkla sıvasalar bile, hiç GüneĢ gerçeğiyle baĢ edebilirler mi? Yerçekimi
yok demekle, „yerçekimi‟ etkisiz hâle gelmiyor ki!
Allâhü Teâlâ o kadar yücedir ki, onların en çok gerici, yobaz, istemezük dediklerini,
en çok nefret ettiklerini seçip, onlara yeni yeni cevaplar vermektedir, iĢte bu
günlerde de…
Meselâ en çok nefret ettikleri ve dillerine doladıklarından birisi imam hatiplilerdi,
değil mi?
En çok aĢağıladıkları da, baĢörtülülerdi, değil mi? Bakınız Allâhü Teâlâ‟nın cevâbı
nasıl oldu?
Bir imam hatipliyi önce BaĢbakan sonra CumhurbaĢkanı yapmadı mı? Türkiye‟nin
son iki „firstleydi‟sini, iki tâne baĢörtülüden seçmedi mi?
Ey V a a h (!).. Bir Ġmam Hatipli Türkiye Cumhûriyeti‟nin BaĢbakanı, Ardından
Bir BaĢörtülü Mazlum Türkiye Cumhûriyeti‟nin First Lady‟si Olm u u Ģ!..
http://mtemiz.com/bilim/EY%20VAH!...pdf
ġimdi soruyorum:
Sizin akıllarınız ne iĢe yarıyor, bunları düĢünüp ders(ler) çıkaramıyorsa?
Hiç Allâhü Teâlâ ile baĢ mı edilir?
En son 15 Temmuz KalkıĢması dâhil, bütün dünyâ bir imam hatipli insanı
halledemedi? Neden?
Neden? Çünkü Ģimdilik, O‟nun dilediği bir ana kadar, arkasında bizzat Allâhü
Teâlâ‟nın kendisi var da ondan…
Nasıl var?
Bak Tekvir Sûresi, ÂYET 29:
“Âlemlerin Rab‟bi olan Allah dilemeyince, siz dileyemezsiniz”
Bakınız burada söylüyorum:
Türkiye, Allah‟ın (CC) Ġpine tutunmasını yeniden öğrendi ya… Bu tutumunu en
azından değiĢtirmediği sürece, bundan sonra onunla kim uğraĢırsa, o, her seferinde,
hep kaybedeceği gibi, Türkiye‟nin bu Ġstikâmetini beğenmeyerek, ister fiilî olsun,
ister kalbî olsun, kim de muhalefet ederse, yalnızca kendine yazık etmiĢ olacaktır.
Bütün bu açıklamaları, çoğu insan, arkadaĢ ve kardeĢlerimizi, bir görev olarak,
uyarmakla üzüntümü biraz hafifletmek için söylüyorum!
Kimse içi boĢ uyduruk, geçersiz iĢlerle uğraĢarak, kendine tahsis edilmiĢ bu kıymetli
zamanlarını boĢa harcamasın! Son piĢmanlık iĢe yaramaz.
Aksi hâlde, azap ve ümitsizlik ne kadar kötü bir Ģey!
ġimdi bu Zihniyet için yaptıkları zulümlerin îlâhî geri ödemesi henüz baĢlamıĢ
bulunuyor… Burası, saltanat yeri değil ki. Ancak etme-bulma yeri, o kadar…
Bu zâlimlere tek çıkar yol var:
Dayanamayarak onu haber vermeyi bir insanlık sayıyorum… Çünkü kendilerine
kalsa, bu hâlde, buna sittin sene akıl erdiremezler de:
Bunlar ve bu Zihniyet, Müslüman olup tövbe isiğfar edip Allah‟tan (CC) af
dilesinler! Böyle yaparlarsa, göreceksiniz kısa bir zaman sonra huysuzlukları
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gidecek, haklarına râzı olan normal birer insana döneceklerdir. Bu Allah‟ın vâdidir,
yalnızca haber vermesi, bana âit…

Bugün hamdolsun ki Türkiyemiz, Yeryüzü‟nün sayılı
liderlerinden, bir Cumhurbaşkanı‟na sâhip bulunuyor:
Ġsmi, Recep Tayyip ERDOĞAN…
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN, Ġslâmî
Ġtikâtı‟nin sağlamlığı nedeniyle, Allâhü Teâlâ‟nın yardımı
sâyesinde, on-onbeĢ küsür yıl içinde, Türkiyemiz kalkınmada, 8090 yıllık bir geçmiĢteki düzeye göre, yaklaşık beşe katlanmış bir
duruma geldi, aynı zamanda… Anlayacağınız o ki, aynı zamanda
tembel ve pısırık olmadığı gibi, Türkiyemizi, özgür kararlar
alabilecek bir düzeye de, getirmiş bulunuyor… Ġmâm-ı ġafii
gerçek lideri ne güzel de tanımlamıĢ!

Ġmamı ġafii, çok doğru bir formül önermiĢ... Formülün yüzde yüz doğru olduğunu
bugün bilimsel olarak da görüyoruz...
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Liderliğin somut ve bilimsel sonucu da buradan belli değil mi?
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Yer; Mescid‟i Nebevi
Genel Kurmay BaĢkanı Hulusi Akar ve Reis berâber namaza duruyor...
Ne kutlu bir nesiliz ki ya Rab‟bi bizlere bu günleri gösterdin!
Bir zamanların CumhurbaĢkanı Kenan Even, “Hıhh! Ben Cuma KıldıracakmıĢım,
Öyle mi” sözü ile namazı aĢağılamıĢtı…
Neden acabâ, gerçeklere karĢı bu alerjinin sebebi ne?
Bunun sebebi, kiĢinin, ruhî ve ilmî cephelerinin sükûtu sonucunda, tamâmen
nefislerinin kontrolü altına girmesidir… Asıl diktatör iĢte bu nefislerdir. Bak, kiĢiyi
gerçeği kabul etmesine hiç yaklaĢtırıyor mu?
Bu söylediklerimden alınma olmamalıdır! Tamâmen bilimsel sonuçlardır bu
söylediklerim, çünkü! Atalarımız da “KiĢi bilmediğinin düĢmanıdır” demekle bunu
dile getirmiĢlerdir.
Ama bu söylediklerimden de bir Ģey anlaĢılacağını zannetmiyorum… Çünkü bu
bilgisiz zihniyette depolanmıĢ sloganik ideolojiden baĢka tepki verebilecek hiçbir
değerin kalmadığını da ne yazık ki, bilimsel gözlemlerimle görmüĢ bulunuyorum…
Onun için insan kendisinin noksan olduğunu zor kabul eder...
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Nitekim Yahûdi Disreali, “Ġnsanın bilgisiz olduğunu bilmesi, ilme doğru attığı
mühim bir adımdır” diyor…
ġimdi soru Ģu:
Mühimlik nereden geliyor?
Nefsin elinden kurtulup da bu Ģuura varmak zor da onun için… Adam, elifi görse
câhillikten “mertek zannediyor” ama gel gör ki, en çok bilgi ve îtina gösterilmesi
gereken Ġslâm konusu açılınca, hiç tereddüt etmeden “Kanaatime göre…” diyerek
„çamları devire devire‟ baĢlıyor konuĢmaya… Artık en kolay ve rahat olarak
afedesiniz “iĢkembeden” neler çıkarsa…
Biraz önce bir manzarayla karĢılaĢtım:
Orta öğretimde, Ģu anda Vali yardımcılığından, emekli, çalıĢkan bir arkadaĢım
vardı… Ölen bir arkadaĢı için, Face Book‟ta gördüm, “toprağın bol olsun!” diyor…
Bu söz biz Müslümanlar için söylenmez, gayrımüslimler için kullanılır…
Müslümanlar için bu söz büyük bir hakarettir, en azından, bilmeyenler için…
Hakâret için de söylenmediği ortada olduğuna göre, iĢte Ģimdi siz Ģu vehâmetin
nerelere kadar uzandığını görünüz! Bu arkadaĢımız, ayrıca Müslüman bir topluma
hizmet için yüksek dereceli bir bürokrat… Elbette ki Îlâhî Cenahta bunlar karĢılıksız
kalmıyor, kalmayacak da, çünkü Allah (CC) çok adâletlidir. Bu zihniyete de
karĢılığını hem dünyâda ve hem da öte tarafta verecektir:
ġimdilik dünyâda olup bitenlere bir bakalım:
“Bu Ġnönü Zihniyeti‟nin bu günkü îtibarsızlık günâhı nereden geliyor?” diye
düĢünüyorum da en son bulduğum cevap Ģu oluyor:
Yıllarca yaptığım incelemelerim sonunda gördüm ki, bu Zihniyet‟in, saf mü‟min
Müslümanlara yapmadıkları kalmamıĢtır… Hâlâ da Ģu Yeryüzü‟nde, yüzüsuyu
hürmetine nemalanmakta oldukları, o mü‟minlere karĢı, her türlü kötülüğü yapma
gayreti içinde bulunuyorlar…
CHP‟li TaĢdelen: Bizim SavaĢımız Ġslâm‟la
http://www.ulkehaber.com/chpli-tasdelen-bizim-savasimiz-islamla_23568.html
Ama iĢ yalnızca onların zannettikleri gibi değil, tabiatıyla… Allâhü Teâlâ âdildir:
Peygamber Efendimiz‟in diliyle bildirmiĢtir ki:
“Birini aĢağılayan birisi, aĢağılanmadıkça canı alınmaz”
Kınadığınız Durumu Mutlaka YaĢarsınız!
http://mtemiz.com/bilim/KINADIĞINIZI%20MUTLAKA%20YAġARSINI
Z.pdf
Temel ve püf nokta burası, iĢte!
Bu Zihniyet, saf mü‟min Müslümanları ne kadar aĢağılamıĢlardı ki / aĢağılıyorlar
ki! Bunun mutlaka bir karĢılığı olmalıdır, çünkü…
Ġnönü Zihniyeti‟nin mü‟min Müslümanlara yakıĢtırdıkları kötü sözlerin belki en iyisi
gerici ve yobaz sözleriydi… Bugün de böyle ya... ġimdi burada diğer zulüm ve
iĢkenceleri saymıyorum…
Ecünnü Veyâ Ġrticâ, Pasta kavgası
http://mtemiz.com/bilim/ec%C3%BCnn%C3%BC%20vey%C3%A2%20%C4%B0r
t%C4%B0c%C3%A2.pdf
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Allâhü Teâlân‟ın âdaleti gereği, iĢte günümüzün en gerici ve yobazca fikirleri bugün
bu Zihniyet‟te toplanmıĢ bulunuyor:
Örneğin aklı baĢında olan kimseler, Ģu 21. Yüzyıl‟da bile, hâlâ tâ 1930‟lu-1940‟lı
yılları sayıklayan bu Zihniyeti gericiliğin temsileri olarak, slogan atmaktan,
yalanbazlı çeĢitli algılar meydana getirmek için, muhtelif ifritlikleri düĢünmenin
dıĢında, en iĢ beceremez yobaz zümre olarak, onları görmüyorlar mı?
Kimse onları bir iĢ becerecek kaabiliyette görüyor mu, Ģimdi?
“Ona hayır, buna hayır, istemezük” demekten baĢka neleri ile tanınıyorlar söyler
misiniz?
Onlardan bugün emperyalistler ve hâinler, “yalnızca, iyi düzen bozuyorlar, yalan
söylemede, fitne ve fesat çıkarmada iyi iĢe yarıyorlar” diye faydalanmıyorlar mı?
Bu maharetlerini örneğin “Ġyi Salladık…” gibi, sloganik sözlerle kendileri îtiraf
etmiyorlar mı?
http://www.ahaber.com.tr/gundem/2015/06/15/bilderberg-koalisyonu-1434332548
https://www.youtube.com/watch?v=u1BlzSGIoSA
Hattâ bunlar,
bugün iyi iĢe yarayalım diye Atatürkçülüğü dahî bırakıp PKK seviciliğini tercih
etmiyorlar mı?
http://www.ajanstarih.com/kamalist-ataturkcu-chp-pkk-ve-apo-cu-hdp-elelevatana-ihanet/1037/
ĠĢte bütün bunlar,
inanmadıkları Ġslâm‟ın, “Birini aĢağılayan birisi, aĢağılanmadıkça canı alınmaz.”
esâsının uygulamalarındandır, aslında…
Onlar ne kadar “GüneĢ yok” deseler, hep karanlıkları tercih etseler, her
gördüklerinde GüneĢi balçıkla sıvasalar bile, hiç güneĢ gerçeğiyle baĢ edebilirler
mi? Yerçekimi yok demekle, „yerçekimi‟ etkisiz hâle gelmiyor ki!
Allâhü Teâlâ o kadar yücedir ki, onların en çok gerici, yobaz, istemezük dediklerini,
en çok nefret ettiklerini seçip, onlara yeni yeni cevaplar vermektedir:
Meselâ en çok nefret ettikleri ve dillerine doladıklarından birisi imam hatiplilerdi,
değil mi?
En çok aĢağıladıkları da, baĢörtülülerdi, değil mi?
Bakınız Allâhü Teâlâ‟nın cevâbı nasıl oldu?
Bir imam hatipliyi önce BaĢbakan sonra CumhurbaĢkanı yapmadı mı?
Türkiye‟nin son iki „Firstleydi‟sini, iki tâne baĢörtülüden seçmedi mi?
Ey V a a h (!).. Bir Ġmam Hatipli Türkiye Cumhûriyeti‟nin BaĢbakanı, Ardından
Bir BaĢörtülü Mazlum Türkiye
Cumhûriyeti‟nin First Lady‟si Olm u u Ģ!..
http://mtemiz.com/bilim/EY%20VAH!...pdf
ġimdi soruyorum:
Sizin akıllarınız ne iĢe yarıyor, bunları düĢünüp ders çıkaramıyorsa?
Hiç Allâhü Teâlâ ile baĢ mı edilir?
En son 15 Temmuz KalkıĢması dâhil, bütün dünyâ bir imam hatipli insanı
halledemedi?
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Neden?
Çünkü Ģimdilik, O‟nun dilediği bir ana kadar, arkasında Allâhü Teâlâ var da
ondan…
Nasıl var?
Bak Tekvir Sûresi, âyet 29:
“Âlemlerin Rab‟bi olan Allah dilemeyince, siz dileyemezsiniz”
Bakınız burada söylüyorum:
Türkiye, Allah‟ın (CC) Ġpi‟ne tutunmasını yeniden öğrendi ya… Bu tutumunu en
azından değiĢtirmediği sürece, bundan sonra onunla kim uğraĢırsa her seferinde
hep kaybedeceği gibi, Türkiye‟nin bu Ġstikâmetini beğenmeyerek, ister fiilî olsun,
ister kalbî olsun, kim muhalefet ederse, yalnızca kendine yazık etmiĢ olacaktır.
Bütün bu açıklamaları, çoğu insan, arkadaĢ ve kardeĢlerimizi, bir görev olarak,
uyarmakla üzüntümü biraz hafifletmek için söylüyorum!
Kimse içi boĢ uyduruk, geçersiz iĢlerle uğraĢarak, kendine tahsis edilmiĢ bu kıymetli
zamanlarını boĢa harcamasın! Son piĢmanlık iĢe yaramaz.
Aksi hâlde, azap ve ümitsizlik ne kadar kötü bir Ģey!

Bravo!

Âferin be! Bir akademisyen tespiti gibi bir Ģey olmuĢ bu!
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Ve de Halk çocuğu olduğu da buradan belli değil mi?
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Evet, evet! Halk çocuğu olduğu da buradan belli, zâten! Bir mü‟mine düĢen görev,
metihten ziyâde, “Allah (CC) güzel istikâmetini bozmasın!” duâsıdır.
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CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN, Kur‟an‟ın da hâdimi…

“Allah (CC) güzel istikâmetini bozmasın!”
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Bu durumlardan îmanlı kimseler hiç korkmuyorlar. Ama îmansız ve münâfıklar o
kadar çok korkuyorlar ki!
Bununla bile insan, kendisinin hak ya da bâtıl sayfasında olup olmadığını kontrol
edebilir...
Hele Ģu dünyâdan kâm almak için her Ģeyi göze alan Ģu hâin ruhlular var ya…
Onlar, böyle durumlarda öyle ümitsizliğe düĢüyorlar ki! Çünkü Allâhü Teâlâ,
ümitsizliği bunlar için ayırmıĢtır...
Bunlar da ne yapıyorlar, biliyor musunuz? Gereğine göre, kinlerinden kurtulup
gerçeklere teslim olacakları yerde, ümitsizlik girdâbından kurtulup, anlık huzurları
bulmak için, kin ve nefretlerini daha körükleyip, sarhoĢluğu tercih etmektedirler.
Bu metot, bu sıralarda bunların uyguladıkları en çok geçerli usullerden birisidir.
Onlara o kadar çok acıyorum ki! Onlara yine sesleniyorum:
Geliniz, güzel ve ebedî mutluğa açılan taraf varken, bu inatlarınızdan vazgeçerek
Ġslâm‟a teslim olunuz! Maurice Bejart kadar da mı yoksunuz?
Müzik Bilimini Kur‟an‟da Gören Maurice Béjart
http://mtemiz.com/bilim/MÜZĠK%20BĠLĠMĠNĠ%20KUR‟ANDA%20GÖREN%20
MAURĠCE%20BÉJART.pdf
Ölüm Gerçeğinin Soğuk ġokları
http://mtemiz.com/bilim/ÖLÜM%20GERÇEĞĠNĠN%20SOĞUK%20ġOKLARI.pd
f
Ama bütün bu durumlarınız hep, karanlıkları tercih etmenizin bir sonucudur. Onun
için önce ruhlarınızı aydınlatmanız gerekiyor:
Göz Ve IĢık
http://mtemiz.com/bilim/GÖZ%20VE%20IġIK.pdf
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CumhurbaĢkanımız ABD‟de…

Türkiyemiz‟in Yeni Türkiye‟deki gelişmişliğini, aĢağıda
resimlerde görülen, dünyânın samîmi insanlarının dilinden de
izleyebilirsiniz…
326
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

Yeni Türkiye‟nin ve Eski Türkiye‟nin bağımsızlık yansımaları... Eski Türkiye‟nin
yöneticilerinin Türk Milletini temsil edemedikleri nasıl belli oluyor...
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Sözümün özü şudur:
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Evrenlerde (Âlemlerde) cereyan eden her bir olayda elbette,
Allah‟ın (CC) da bir murâdı vardı. İslâmî Liderliğin doğum
sancıları sonucunda işte o da tecellî ediyordu… Allâhü Teâlâ ne
diyordu, Hıcr Sûresi‟nin 9. Âyeti‟nde:
“Hiç Ģüphe yok ki, Kur‟an‟ı biz indirdik, elbette onu biz
koruyacağız.” demiyor muydu?
Türkiyemiz Süper Güç yolunda ilerlerken şimdi insana,
„nereden nereye‟ dedirten, böyle hem çalışkan, hem de hayâtı
normelleştiren idârecilerimize binlerce teşekkürler…

Nerede e e n Nereye?
http://mtemiz.com/bilim/NEREDE%20E%20E%20N%20NEREYE.
pdf

Kin, kibir ve nefretleriyle nankörlerin64, hınçlarından kalp
krizlerinin arttığını bilmeyen kalmadı65. Bunların her birinin çok
64

Temiz, M,. Allah‟a (CC) TeĢekkür Etmek Ve Nankörlük, Alındığı İnternet
Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟A%20(CC)%20TEġEKKÜR%20ETMEK%20VE%20NA
NKÖRLÜK.pdf YA DA
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korktuğu, ölümün soğuk yüzüyle karĢıkarĢıya gelecekleri âna
(zamâna), az birer süre kalmasının verdiği sitresle, kımıldayamaz
derecede kuşatılmış (kavranılmış) durumları içinde, bu nankörler,
bu geliĢmeleri ĢaĢkın ĢaĢkın seyredelerken, hâlâ insafa gelip de,
Allâhü Teâlâ‟nın bu nîmetlerinin hikmetlerini, daha derinlemesine
inerek, hiç düşünmeyecekler mi?
Bence düşünseler, Tövbe Kapısı Ģu anda açık olduğuna
göre, buradan hareketle, kendi yaratıĢılıĢ sebeplerini
anlamalarına ve bu nedenle kimbilir, Allâhü Teâlâ‟nın rızâsına
da kavuĢabilirler, Türkiyemiz, bir yandan Süper Devlet olma
yolunda hızla ilerlerken!

Teknolojik geliĢmelere iliĢkin...

http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟A%20(CC)%20TEġEKKÜR%20ETMEK%20VE%20NA
NKÖRLÜK.docx, En Son Erişim Târihi: 02.07.2014,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
65
Temiz, M., Ölüm Gerçeğinin Soğuk ġokları, Alındığı İnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ÖLÜM%20GERÇEĞĠNĠN%20SOĞUK%20ġOKLARI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ÖLÜM%20GERÇEĞĠNĠN%20SOĞUK%20ġOKLARI.docx,
En Son Erişim Târihi: 02.07.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Teknolojik geliĢmelere iliĢkin...
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Teknolojik geliĢmelere iliĢkin...
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Öyle bir dönem yaşıyoruz ki yukarıdaki resimlerde de
gödüğünüz gibi bugün, Yeni Türkiye‟de yapılan teknolojik
geliĢmelerden her birinin ne yazık ki, kin, kibir ve nefretleriyle
nankörlerin ve emperyalist taşeronların her birine birer inme gibi
etki ettiğini artık bilimsel gözlemlerimizle de biliyoruz.
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http://www.ahaber.com.tr/dunya/2017/07/15/turkiye-dunyada-mansetlere-oturdu
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“Allah‟ın (CC) rahmeti çoğunluk tarafındadır-Hadis”
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http://www.yeniakit.com.tr/haber/15-temmuz-gecesi-erdoganin-kizdigi-an356122.html
“Benim Orada Ne ĠĢim Var”
„Yazıcı, “Çevreyi iyi bildiğim için CumhurbaĢkanımız bana „Serkan deniz yoluyla
en yakın nereye gidebiliriz?‟ diye sordu. Dalaman‟a gidebileceğimizi ancak Aksaz
Askeri Deniz Üssü‟nün önünden geçmek gerektiğini belirttim. „O olmaz, baĢka
nereye gidebiliriz?‟ Çok yakında Yunan adaları olduğunu söyleyip „Ben sizi
götürürüm‟ dedim. O ana kadar sakin olan Erdoğan ilk kez sakinliğini kaybetti
ve„Benim Yunan adalarında ne iĢim var kardeĢim! Ben sana Ġstanbul‟a nasıl
gidebileceğimizi soruyorum‟ diye kızdı” Ģeklinde konuĢtu.‟
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Sapıtanlara, hâinlere ve / veya canavalaşmış emperalistlere
Milletin içinden gönderdiği bir liderle, Allah‟ın (CC) nasıl bir
ders verdiğini ve / veya daha da vereceğini yine de görüp
düşünemiyor muyuz, yoksa?
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Sapıtanlara, hâinlere ve / veya canavalaĢmıĢ emperalistlere Milletin içinden
gönderdiği bir liderle, Allah‟ın (CC) nasıl bir ders verdiğini ve / veya daha da
vereceğini yine de görüp düĢünemiyor muyuz, yoksa?
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“Siz zannediyor musunuz bu, kiĢisel bir baĢarıdır?
Bu baĢarıda, Mü‟minlerin yıllarca horlanmalarına karĢı, onların sabırla Allâhü
Teâlâ‟ya dayanıp hamdetmelerinin derin sırları vardır.
Bu baĢarı, Allâhü Teâlâ‟nın Tekvir Sûresi‟nin,
”Âlemlerin Rab‟bi olan Allah dilemeyince, siz dileyemezsiniz.”
mealindeki 29. Âyeti‟nin,
Ġslâmî Ġstikâmeti güzel olanları koruyup gözetmesine iliĢkin olan, bir tecellîsinin
sonucudur.
Bu durumu beğenen ve devam etmesini isteyen mü‟minlerin, Ġbrahim sûresi‟nin,
”Eğer Ģükrederseniz, nîmetimi artırırım. Ama nankörlere karĢı azâbım Ģiddetlidir”
mealindeki 7. âyeti gereğince, nîmetin devam etmesi için, gevĢemeden kulluk
görevlerini her zaman yerine getirmeleri gerekiyor.
Asıl Ģükür bu olmakla berâber, böyle karĢılaĢıldığı anlarda bile, büyük-küçük her
bir nîmete karĢı da hamdimizi, kısaca her an, “Elhamdülillah!” diyerek yapmamız
gerekiyor.
Bilimsel olarak da bugün bilinmektedir ki kısaca her bir “Elhamdülillah!” sözüne
iliĢkin pozitif dalgalar, Evren‟de yerini alarak, belgeler hâlinde saklanmakla
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birlikte, bundan memnun olan Allâhü Teâlâ da, verdiği nîmeti bu sefer en az ikiye
katlamaktadır.
Namaz, bir çadıra benzetilen Ġslâm‟ın orta direği gibidir. Namazların her bir
rekâtında okunan Fatiha‟nın “Elhamdülillahi Rabbil Âlemîn-hamdolsun âlemlerin
Rab‟bine diye baĢladığını, hiç görmüyor musunuz?
Dikkat ediniz ki, “Eğer Ģükrederseniz, nîmetimi artırırım. Ama nankörlere karĢı
azâbım Ģiddetlidir!”
âyetinin ikinci cümlesinde belirtilen, nankörlerin hâlleri ne olacak?
ĠĢte Ģimdi, asıl meselemiz, birer nankör olmaktan sakınmak olmuyor mu?
Evet, nankör olmaktan sakınmalıyız ki, Allâhü Teâlâ Müslümanları Ģükürsüzlükleri
yüzünden bir daha cezâlandırmasın!

Evren‟nin selâmeti için ihtiyaç duyulan rahmet ve bereket nedeniyle, bir mü‟min için
namazdan kurtuluĢun olmamasının sırrını Ģimdi biraz anlayabiliyor muyuz?
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ġimdi bu hizmetleri görmeyelim mi, takdir etmeyelim mi?
2000‟li yıllarda, ben de Elektik- Elektronik Bölüm BaĢkanı iken bile, örneğin, bir
ilâcı bir gün içinde yazdıramadığım için, meĢgûliyetimin çokluğundan dolayı zaman
ayıramadığımdan, gerekli ilâçları hep paramla alıyordum… Yıllar geçti, iktidar
değiĢti…
Bu durum, yine de hep böyledir zannıyla, iĢlerimin çokluğundan dolayı, ilâçlarımı
cebimden harcayarak almaya devam ediyordum…
Bu süre zarfında Türkiye‟de sağlık ocakları kurulmuĢtu. Ben yine eski ilgisizlik ve
zorlukların olabileceğini düĢünerek, eski usule aynen devam ediyordum ama
çevremden iĢlerin çok kolaylaĢtığını da duymuyor da değildim…
Bir gün Okula gitmek üzere, tam evden çıkacağım sırada, hanım, “Benim ilâcım
bitti” deyince o zaman, “Üstünü giy, berâber çıkalım” diyerek iki dakika bekledim.
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Maksadım, “Sağlık ocaklarında ilâç yazılabiliyormuĢ ya”, onu o anda ben de
denemek istiyordum. Bu maksatla ikimiz evden çıktık…
BeĢ dakika önce okula gitmek üzere niyetliyken, bu sefer arabaya binerek sağlık
ocağına doğru yöneldik… Evden ayrılırken, saate bizzat bakmıĢtım.
Sağlık olacağına vardık…
Hanımdan baĢka ayrıca ben de ilâç yazdırdım… Tam sağlık ocağının dıĢ kapısından
çıkıp, yakındaki eczâneye doğru yönlendiğimiz sırada, tekrar saate batım.
Evden ayrıldıktan îtibâren o zamana kadar tam 17 dakika geçmiĢ olduğunu hayretle
görünce, hanıma dönüp, Türkiye‟mizin tâ 1950‟lili yıllarından beri geçirdiği
süreçleri bilen bir kimse olarak,
”Yâ, bu bir devrim, bu bir devrim!” diye söylendiğimi hiç unutamıyorum; …
Bugün soruyorum,
baĢkaları hâlâ nankörlüklerini sürdürüyorlar diye, Ģimdi ben de mi nankör olayım?
Sanki Bir Devrim, Nankörlük
http://mtemiz.com/bilim/FACEBOOK%20NOTU%20VII%20–
%20SANKĠ%20DEVRĠM.pdf
Allah‟ın Dostları-Mü‟min Olmanın Huzûru, Gerisini Nankörler DüĢünsünler!
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟IN%20DOSTLARIMÜ‟MĠN%20OLMANIN%20HUZURU.pdf
Allah‟a (CC) TeĢekkür Etmek Ve Nankörlük
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟A%20(CC)%20TEġEKKÜR%20ETMEK%20VE%2
0NANKÖRLÜK.pdf

Batı‟da Ġnsanlık, Batıcılarımız‟la Birlikte, Batıyor mu? Bu Bilimsel Gerçeği
Biliyor muydunuz? Batıcı Zihniyetlerin Ġslâm DüĢmanlığının Bilimsel Sonucu...,
http://mtemiz.com/bilim/BATICILARIMIZ%20DA%20BATIYOR%20MU.
pdf
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Bravo

Bravo
Olayların gözlemlenip yorumlanması iĢte budur...
Bu da baĢkalarına hele hele emperyalistlere kiralanmıĢ akılla değil; ancak
özgür akıl ve irâde ile olur…
Kalbe Getirilen Özgür DüĢüncelerdeki Can Alıcı Püf Noktası
http://mtemiz.com/bilim/KALBE%20GETĠRĠLEN%20ÖZGÜR%20DÜġÜ
NCELERDEKĠ%20PÜF%20NOKTASI.pdf
Özgürlük Ha!
http://mtemiz.com/bilim/ÖZGÜRLÜK%20HA!.pdf
Sonsuz Özgürlük Ve Özentinin Kozak Ve Acı Meyveleri, Mânevî Bunalım
Ortamında Sağcı Ve Solcu KutuplaĢması,
http://mtemiz.com/bilim/SONSUZ%20ÖZGÜRLÜK%20VE%20ÖZENTĠNĠN%20
KOZAK%20VE%20ACI%20MEYVELERĠ.pdf
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“Küfür tek bir millettir”
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Akıl ve mantık açısından Ģimdi bilimsel bir yorum:
Siyonist, terörist ve PKK‟nın bulunduğu sayfanın bâtıl (Yalan-gerçekdıĢı) sayfası
olduğu bilimsel olarak da belli... Bu açıdan, “Biz her Ģeyi çift çift yarattık” âyetine
göre, Ģekildeki “evet” sayfasının hak (doğru-gerçek-doğruluk) sayfası olduğu da en
azından akıl ve mantık açısından ortaya çıkıyor…
„Çift Çift‟lerden Ġlmin Ġki Cephesi
http://mtemiz.com/bilim/‟ÇĠFT%20ÇĠFT‟LERDEN%20ĠLMĠN%20ĠKĠ%20CEPH
ESĠ.pdf
Çift Çift‟lerden Ruhsal Duygular (KardeĢlik Dalgaları)
http://mtemiz.com/bilim/ÇĠFT%20ÇĠFT‟LERDEN%20RUHSAL%20DUYGULAR.pd
f
Geriye ne kalıyor?
Özgür irâdesi elinde olan insanın bâtıl (yalan-gerçekdıĢı) ve hak (doğru-gerçekdoğruluk) sayfalarında bulunanlardan birini, tercih etmek kalmıyor mu?
Facebook Notlarından: Ġdeoloji, Hak Ya Da Gerçek
http://mtemiz.com/bilim/Facebook%20Notlarından%20Ġdeoloji,%20Hak%20Ya%
20Da%20Gerçek.pdf
Ġslâm‟da, hak (doğru-gerçek-doğruluk) sayfasının Cennet‟e, bâtıl (Yalan-gerçekdıĢı)
sayfasının ise Cehennem‟e açıldığını Allâhü Teâlâ, Peygamberleri ile bildirmiĢtir.
ġimdi bilgi var ya da yok, özgür irâde var; seçme ve değerlendirme yapmak için akıl
var… ġimdi iĢ neye kalıyor?
Nefsin ve rûhun bilek güreĢi yaptığı bir ortamda; bilginin, tecrübenin, kâr ve zarar
kavramlarının karĢılaĢtırılma beceresinin, Ģahsî menfaat ve çıkar hesaplarıyla, bir
de en önemlisi olarak, hayât boyunca o insanın kiĢiliğine yerleĢmiĢ bulunan Âidiyet
Kavramı‟nın Ģiddetiyle ilgili puanların, kiĢinin nefsin ve ruhûnun, bilek pazılarına
yerleĢtirdiği güç ve kuvvete kalıyor.
„En Son Versiyon‟-Âidiyet, Heybe Modeli, Nerede GörülmüĢ Bu Açıkgözlük!
http://mtemiz.com/bilim/‟EN%20SON%20VERSĠYONÂĠDĠYET,%20HEYBE%20MODELĠ,%20NEREDE%20GÖRÜLMÜġ%20BU%2
0AÇIKGÖZLÜK!.pdf
Son karar, anlaĢıldığına göre, nefsin ve rûhun yaptıkları Bilek GüreĢi sonunda belli
olacaktır.
Bilek güreĢi baĢayınca:
Sonucu, nefsin ve rûhun pazılarına yerleĢtirilmiĢ bulunan güç ve kuvvet
belirleyecektir.
Bilek güreĢini nefis kazanırsa, baĢta akıl ve irâde olmak üzere, organların kontrol ve
kumandası, sevk ve irâdesiyle birlikte, kiĢiye iliĢkin, Onay Ve Karar Mührü nefse
teslim edilir.
Bilek güreĢini ruh kazanırsa, yine baĢta akıl ve irâde olmak üzere, organların
kontrol ve kumandası, sevk ve irâdesiyle birlikte, kiĢiye iliĢkin Onay Ve Karar
Mührü rûha teslim edilir.
Ġnsan tarafından en süratli bir Ģekilde alınan her bir kararın çalıĢma düzeni aynıdır.
Ġnsan, vücut iktidarını kazanan nefsin ya da rûhun elindedir. Ġnsanı idâre eden nefis
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ya da ruh, iktidarda güçlü olabileceği gibi bâzen güçsüz de olabilir. O zaman kiĢide,
bâzen nefsin, bâzen de rûhun eline geçer…
Pazıya yerleĢtirilen, puanlar eĢit değildir. En büyük puanlar, dinî îtikat, istikâmet,
kimlik ve âidiyet puanlarıdır. En düĢük puanlardan biri de örneğin, her bir insanda
mutlaka bulunan vicdandır.
Dinî îtikat, istikâmet, kimlik ve âidiyet puanlarını, bu konulara iliĢkin ayrı ayrı
bilgilerin puanları tâkip eder… Bu demektir ki, câhillerde her bir konunun bilgi
puanı çok düĢüktür.
Bunlardan baĢka, ayrıca insanlık gereği olarak, yapılan günahların ya da
sevapların veyâ Allah‟a (CC) karĢı yapılan piĢmanlık ya da isiğfarların puanları da
vardır. Sapıklık, hırs, intikam ve ihtiras puanlarıya ile Allah‟a (CC) güven ve
teslîmiyet puanları da oldukça yüksektir.
Sonuç olarak vücûdumuzun idâresi, kabaca TBMM‟nin idâresi gibidir.
Milletvekillerinin vicdanî güneĢ gibi aydınlık ve gözleri de yeterince aydınlıksa,
kararlar da o nispette sağlıklı çıkar:
Göz Ve IĢık
http://mtemiz.com/bilim/GÖZ%20VE%20IġIK.pdf
Evet! “Küfür tek Bir Millettir”
Türk Milleti,
Ġstiklâl SavaĢı sırasındaki
gibi, güçsüzlük içinde
değildir bugün,
elhamdülallah… Ġsmet
Ġnönü tarafından câhil
bırakılmıĢ, Milletimiz‟in
câhilliği de gün geçtikçe
azalmaktadır, artık…
Görmüyor
musunuz, askerimiz,
saldırısını âyet okumadan
yapmıyor?
Görmüyor
musunuz, CumhurbaĢkanı,
besmele çekmeden hiçbir
iĢe baĢlamıyor?
Daha büyük
destanlar yazması, bu
yüzden, daha kolay
olacaktır Türk Milleti‟nin, bu yüzden, bugünlere…
Küffar (küfür topluluğu-bâtılda, yanlıĢta birleĢenler), yalnızca bu ve bunlara
benzeyen iĢlerin kazandırdığı, maddî disiplinden ürkmektedir…
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Küffarın „es‟ geçtiği bir husus, maddî disiplinli bu iĢlerin, îmanî
enerjisidir... Maddî disipline ek olan, bu mânevî güce Ģimdilik ne akıl
erdirebiliyorlar, onu ne anlayabiliyorlar, ne de pek çözebiliyorlar…
DünyâlaĢamakla, mânevi açıdan sükût etmiĢ gönülleri, fonksiyonsuz hâlleriyle devre
dıĢı kalmıĢ durumdadır… Onun için her türlü iĢlerinde, her türlü hile, entrika ve
temelsiz algıların bini beĢ paradan gidiyor… Bu demektir ki, battıkça batıyorlar /
batacaklar…
Öyle ki bu nedenle, onlar bugünlerde de, yine „kedinin eskisi gibi mama
yiceğini‟ bekliyorlar…
Ama büyük yanılgı içindedirler, „Dünyâ‟nın döndüğünden66 habersizler‟…
Ne demek istediğimi, ancak iki kanatlı olanlar, anlayabilirler… Zâten
mü‟minler içinde bir iĢ becerecek olanlar da, böyle iki kanatlı olan aydınlardır
(münevverlerdir)… Yoksa tortu nesil aydınımsılar67 (yarım aydınlar68) denilen
zavallılar, kendi nefislerinin taarruz alanında sıkıĢıp kalmıĢlardır, sarhoĢluktan
kendilerine bile faydaları yok…
Dünyâ üzerindeki Müslümanlar da nispeten uyanmıĢlar, Batının yıllarca
yaptığı sömürü ve aĢağılamalardan ders çıkarır duruma gelmiĢlerdir / geliyorlar
da… “Küfür tek bir millettir “... hadîsine bugün nispeten vâkıflar, Küfrün
karĢısında, “Mü‟minler bir ümmettir.” ġuûrundalar, artık…
Dünyâ Dönüyor…,
http://mtemiz.com/bilim/DÜNYÂ%20DÖNÜYOR.pdf
Halkımızın AĢağılanması, Ġsyankâr Ve Bedbaht Bir Tortu Nesil,
http://mtemiz.com/bilim/HALKIMIZIN%20AġAĞILANMASI.pdf
Yarım Aydınlarımız
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/YARIM%20AYDINLARIMIZ.pdf

66

Temiz, M., Dünyâ Dönüyor…, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/DÜNYÂ%20DÖNÜYOR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/DÜNYÂ%20DÖNÜYOR.docx, En Son Erişim Târihi: 19.05.2015
67
Temiz, M., Halkımızın AĢağılanması, Ġsyankâr Ve Bedbaht Bir Tortu Nesil,
Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HALKIMIZIN%20AġAĞILANMASI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/HALKIMIZIN%20AġAĞILANMASI.doc, En Son Erişim Târihi,
122.10.2014.
68
Temiz, M., Yarım Aydınlarımız, Alındığı İnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/YARIM%20AYDINLARIMIZ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/YENĠ%20TÜRKĠYE‟YE%20DOĞRU.doc, En Son Erişim Târihi:
02.07.2014.
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Değişim, dönüşüm ve hengâme almış başını gidiyor... Bu
anafora kimler yakalanmamıĢlar ki! Geçmişte “abi” dediğim,
örnek aldığım kimselere varıncaya kadar... İşte aşağıda görünüz!
Bunlara yalnızca acıyorum!
Görüyorsunuz ya, bâtıl ölçülere göre, Cumhubaşkanı o
kadar suç işlemiş ki!
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Batı TaĢeronlu‟ğunu gâye edinmiĢ, sırf kokuĢmuĢ mandacı zihniyet için, elbette ki
özgür kararları ile Vatan ve Milleti için gece-gündüz çalıĢanın dıĢtan görünüĢü
baĢka nasıl algılanır ki?
Enteresan olan Ģudur ki, bu “Batı TaĢeronu ve mandacılar da” doğru yolda
olduklarını sanmaktadırlar…
Öyleyse bunu Test Etmenin Yolunu arz edeyim, sizlere:
Benim Ģu ilk paragraftaki sözlerim, bu “Batı TaĢeronu ve mandacılara” iğne gibi
batar.
ġimdi kendinizi bir yoklayınız! AĢağıdaki sözlerim sizde bir iğne acısı meydana
getirdi mi?
”Batı TaĢeronluğunu gâye edinmiĢ, sırf kokuĢmuĢ mandacı zihniyete, elbette ki
özgür kararları ile Vatan ve Milleti için gece-gündüz çalıĢanlar, diktatör gibi
görünürler.”
Bu söz, size bir iğne acısı verdi mi, vermedi mi?
Bu sözlerimi okuyup da rahatsızlık duymayanları Ģimdi huzurlarınızda tebrik etmek
istiyorum. Demek ki, Bu kardeĢlerimiz bu Self Testi baĢarı ile atlatmıĢlardır.

Batı TaĢeronluğunu gâye edinmiĢ, sırf kokuĢmuĢ mandacı zihniyet için,
elbette ki özgür kararları ile Vatan ve Milleti için GECE-GÜNDÜZ çalıĢanın
dıĢtan görünüĢü baĢka nasıl algılanır ki?
Enteresan olan Ģudur ki, bu “Batı TaĢeronu ve mandacılar da” doğru yolda
olduklarını sanmaktadırlar… üüÖyleyse bunu Test Etmenin Yolunu arz
edeyim, sizlere:
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Benim Ģu ilk paragraftaki sözlerim, bu “Batı TaĢeronu ve mandacılara iğne
gibi batar. üüüġimdi kendinizi bir yoklayınız! AĢağıdaki sözlerim sizde bir
iğne acısı meydana getirdi mi?
“Batı TaĢeronluğunu gâye edinmiĢ, sırf kokuĢmuĢ mandacı zihniyete, elbette
ki özgür kararları ile Vatan ve Milleti için GECE-GÜNDÜZ çalıĢanlar,
DĠKTATÖR gibi görünürler.
Bu söz, size bir iğne acısı verdi mi, vermedi mi?
Bu sözlerimi okuyup da rahatsızlık duymayanları Ģimdi huzurlarınızda
TEBRĠK etmek istiyorum. Demek ki, Bu kardeĢlerimiz bu SELF TESTĠ baĢarı
ile atlatmıĢlardır
Hâinlerin Kulaklarına Kar Suyu! Vardır Bunda da bir Hikmet ya da
Hayır!,
http://mtemiz.com/bilim/HÂĠNLERĠN%20KULAKLARINA%20KAR%20S
UYU!.pdf

Batı TaĢeronları, Ģimdi geri ödeme dönemine girmiĢ bulunuyorlar…
DünyâlaĢarak Milletimizin öz insanlarını dıĢladıktan, onları kendi akıllarınca
dirilemeyecek derecede aĢağıladıktan sonra:
Tam da “içki, Ģarap, eğlence, dans sapıklıklarıyla, „Dünyâ‟dan kâm alacakları
sırada, bu geri ödeme faslının baĢlaması, da neyin nesi?
Buna derler Hak Teâlâ‟nın Adâleti?
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ġimdi bâzılarının, “Yâ, çalıĢmalarıyla ve tezleriyle, bilimsel önerileriyle, Bilim
Dünyâsı‟nda kendine haklı bir yer bulmuĢ bu Mustafa‟nın bu sözlere bu kadar vakit
ayırmasını bir türlü anlayamıyorum” Ģeklinde düĢündüklerini adım gibi biliyorum.
Ġsterseniz açıklayayım:
”Hayâtım boyunca, hep bilimsel gerçeklerle uğraĢa uğraĢa, gerçeklerin kökenine
öyle bir iniĢ ve dalıĢ yapmıĢ bulunuyorum ki, sonuçta, “Allah DüĢmanları” ile
gerçekler bazında böyle fikrî bir mücâdele etmenin bir Cihat Sevâbı olduğunu
gördüm…
”Zulüm Ġlelebet Payidar Olamaz- Bu bir kânundur”
Batılılar ne kadar övülürse övülsünler, değil mi ki onların, Ģu adı geçen Hollanda
meydanında, bir Türk‟e ve bir markette bir yabancıya, bizzat bile bile köpeğe
ısırttırılarak, yaptıkları insanlık dıĢı zülmü gözlerimle hayret bakıĢlarıyla gördüm!
Bilinen hayvan canavarlarının, bilirsiniz, yalnızca, içgüdüsel tabiî davranıĢlarından
doğan, bir yırtıcılıkları vardır. Örneğin zulüm yapmak için plân yapmazlar, meselâ
zulüm yapmak niyetiyle varlıları kovalamazlar, örneğin evin balkonuna tırmanıp
balkonda oturana saldırmazlar… Önüne rastlarsa, ancak o zaman, içgüdüsel
canavarlıklarını uygularlar / belki yine de uygulamazlar…
Bendeniz Ģimdiye kadar bu polis köpeklerinin, yalnızca suçlardan caydırıcılık ya da
sezicilik için kullanıldığını zannediyordum… Meğer ne kadar safmıĢım!
Ama Hollanda da bu “akıllı Batılı canavarların” sırf kan dondurucu zulüm‟lerini
gerçekleĢtirmek için, bizzat emek verip plân yaptıklarını hayretle görmüĢ
bulunuyorum… âdetâ “kanım dondu” desem yalan değil!
Artık, hâfızama yerleĢmiĢ bulunan, “Batılılar”, tam da “akıllı canavarlarmıĢ”
imajını kafamdan ne yaparsanız yapınız, bir türlü silemezsiniz!
Bu imajı, bir yanılgı eseri de olsa, silmek isteyen kardeĢlerimizin de kendilerine
yazık ettikleri inancımı da üzülerek belirtmek istiyorum:
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 ettiklerini
de gösteriyor, ayrıca…
Bendeniz buna ancak çılgınlık diyebiliyorum… Ġslâmî kaynakların ise, bu durumu
hiç de ES geçmemiĢ olduğunu; bu duruma bilimsel olarak “Azgınlık” adını
verdiğini görüyoruz…
ArkadaĢlar ne derseniz deyiniz, “Allah DüĢmanları‟nın maskeleri düĢtü kelleri hiç
kapanamayacak derecede göründü”, bir kere!
Evet! Batılıların ikiyüzlü maskeleri öyle bir düĢüp parçalandı ki... Ey, Batılıların
„insancıllıkları‟ için yanıp yanıp tutuĢanlarımız, ne diyorsunuz bu duruma? Ne
diyorsunuz “Ģu insan hakları evrensel beyannamesine?”
Demek ki bunlar bir tuzaktan ibâretmiĢ! Demek ki bunlar, sömürmek için birer
kılıfmıĢ!
Allah‟ın (CC) da bir “Adâleti” vardı, Ģüphesiz! Ama O, „Es-Sabur‟ ismi ile en çok
sabırlı olandır…
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‟Kullarının düĢünüp akılları baĢlarına gelsin‟ diye vermiĢ olduğu bir mühlet için
sabrediyordu, elbette O…
O kadar ki bugünlerde, bu mühletin dolduğuna Ģâhit oluyoruz, o kadar, değil mi?
Öyle ki:
Onların ikiyüzlü maskelerinin altında “insan hakları ve demokratik haklara” iliĢkin
can damarları, konsolosluğumuza 30 metre kala mesâfedeki meydanda öyle bir
patlayıp deĢildi ki, dökülen pislikler bütün dünyâyı baĢtanbaĢa kokutmaya yetti!
Yoksa hâlâ, “ama öyle deme canım (!) bir câhilliktir oldu iĢte (!)” demeye mi
cüretlisiniz yine de? Ama bu sefer bunu da diyemediler!
ĠĢin enteresan tarafı ne biliyor musunuz?
Bâzılarının hâlâ bunu diyecek kadar bile haysiyeti de kalmamıĢ da, iĢi yine her
kokuĢmuĢluklarında olduğu gibi, bunlar, daha ĢaĢkın bir Ģekilde yine yalnızca
“Naylon” ya da “Tiyatro” adıyla, daha da Ģiddetli koku yayan yalanbazlı algı
markalarını üreterek, Türkiye Cumhûriyeti‟nin gelmiĢ geçmiĢ
CumhurbaĢkanlarından, en Ġslâmî Îman Ve Ġstikâmetlisi‟nin üzerine yıkmaya
çalıĢıyorlar!
Ki bu da ayrıca, ruhlarının çâresizliğinin verdiği daha Ģiddetli kokuĢmuĢluklarının,
bilimsel bir deneylenmesinin ya da somutlaĢmasının reddedilemez târihsel bir
göstergesi olarak kayıtlara geçmektedir…
VermiĢ olduğum böyle gerçek Kültürel Âidiyetimize iliĢkin bir tepkinin nedenlerini
de açıklamamda, gerçeklerin ortaya çıkması açısından, Atatürkün de deyimiyle,
„gaflet ve dalâlet‟ uykusunda bulunan taĢeron durumuna düĢmüĢ kardeĢlerimiz için,
daha faydalı olabileceğine inanıyorum:
Malum 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, ebetteki, kendimi durmadan geliĢtirme yolunu
seçme istikâmetinde kullanmam kadar normal bir Ģey olamayacağı açıktır…
Bendeniz Gerçek Allah DüĢmanları‟nı yeni öğrenmiĢ bulunuyorum:
ġimdi,
önce Ġslâmî Kaynakları referans alarak ,”Allah DüĢmanı kim?” ya da “Allah
DüĢmanları kim?” sorusuna açıklık getirmem gerekiyor:
Tabiatıyla bendeniz karĢımdaki kardeĢlerimizin Müslüman olduklarını düĢündüğüm
için, Ģimdi önce aĢağıdaki âyetlere bir bakalım:
”Her kim Allah‟a, Allah‟ın meleklerine, peygamberlerine, Cebrâil ile Mîkâil‟e
düĢman olursa, iyi bilsin ki, Allah da o kâfirlerin düĢmanıdır-Bakara Sûresi, Âyet
98”
Demek ki, Bakara Sûresi‟nin, 98. Âyeti‟ne göre, bütün inançsızlar Allah
DüĢmanı‟dırlar…
Ateistlerden baĢka, Yahûdi Ve Hristiyanlar da bunun içindedirler:
”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, Yerin ve
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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 etmezMâide Sûresi Âyet 51” Sonuç olarak diyebiliriz ki:
Yahûdi ve Hristiyanları dost edinenler de-kâfir olurlar demeye dilim varamıyor,
zorlanıyorum ama diyorum ki- onların sıfatları ile sıfatlanmaktadırlar.
Onlar gibi olmak için ölüp ölüp dirilen bizim çok sayıda, „gaflet ve dalâlet‟ içindeki
„salaklarımız‟ var ya… Bu gerçekler karĢısında, onların bu durumlarını, yukarıda
da gördüğünüz gibi, bildiğim için, iĢin Ģakası olmadığından dolayı, o kadar
üzülüyorum ki! Hattâ bunlardan bir tânesi bugün, Atatürkçülüğünü bile unutup
Hans‟a dönüĢüp Almanların bir numaralısı olmadı mı?
AnlaĢılabilen bir dil ile kouĢmak geekise:
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 bahsettiğim gibi, mâlum olduğu üzere, bendeniz de,
gerçekleri araĢtırırken karĢılaĢtığım yeni yeni gerçeklerle kendimi 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 Ģerîfi‟nin de sırrından faydalanmak aklıma gelmiĢ bulunuyor.
Yâni, bu hadisten anlaĢılan Ģudur:
Bu hadis, birinci olarak, mü‟min olan Müslümanlara karĢı olgun bir mütevazılık
içinde çok nâzik ve kibar bir dil kullanmayı öğütlemektedir.
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Hadis, ikinci olarak da yakın geçmiĢte Hollandalılarda gördüğümüz gibi,
dünyâlaĢarak yalnızca canavarlaĢma özelliği kazanmıĢ olan tüm inançsız Allah
DüĢmanları‟na ve de onlara gönül verip onları dost edinlenlere karĢı, hak ettikleri
durumlarda-elbette ki durup dururken değil tabiatıyla-kibirli ve aĢağılayıcı bir dil
ile ağızlarının payını vermeyi iĢâret etmektedir.
Ġnancımıza göre Mü‟min olan bir Müslüman, Evren‟in hem en Ģerefli insanı, hem de
bu Ģereften dolayı, bir sigortası ve velînîmetidir.
Zâlimlik Ve Merhâmet, Cibilliyet „Testi‟nde „GERÇEK‟ ve „YANLIġ‟, Mü‟min Ve
Müslüma‟nın Yüce („Süper‟) Değeri, Kâfirlerin Velînîmeti
http://mtemiz.com/bilim/ZÂLĠMLĠK%20VE%20MERHÂMET.pdf
GeçmiĢte bir Hristiyan din adamı, Ġslâm‟ın ġerefini bilen Müslüman bir din adamını
makâmında ziyâret etmek ister… Ziyâret sırasında Hristiyan din adamının makam
kapısından girdiği anda, onun karĢısında Müslüman din adamının makâmında
ayağa kalkması, Ġslâm‟ın Ģerefine yakıĢmayacağı bilindiği için, Ģöyle bir kabul
programı düzenlenir:
Ziyâretçi Hristiyan din adamının makam odasına alındığı sırada, Müslüman din
adamı, baĢka bir odada bulunur. Hristiyan din adamı makam odasında karĢılanıp
oturtulduktan sonra, Müslüman din âlimi, bulunduğu baĢka odadan çıkar, makam
odasına girdiğinde, orada oturmakta olan Hristiyan din adamı, kapıdan giren
Müslüman âlimi, ayağa kalkarak karĢılar… Bu sûretle islâm‟ın Ģerefi böylece
zedelenmemiĢ olur.
Müslümanlığın Ģerefi, iĢte böyle hep bir numara olduğu için, aslında bu konu
Ġslâm‟da çok önemlidir. Hattâ dünyâ çapında tanınmıĢ bir Müslüman din âlimi‟nden
bizzat Ģu sözü de dinlemiĢimdir. O Âlim:
”Bir Mü‟min, bir münâfığa karĢı saygı gösterip de ona “efendim” ile hitâbetse, o
mü‟minin îmânı tehlikeye girer!” demiĢtir.
Onun için bu Evren‟de mü‟min, onun îmânı ve onun dini islâm çok Ģereflidir. Bu
Ģerefi zedelemenin karĢılığı da çok tehlikeler barındırmaktadır, görüyorsunuz...
Ġslâm‟ın bu temel bilgileri, Ġnönü‟nün Ġslâm ve Kur‟an „eğitim ve öğretimini‟,
Ģiddetli bir Ģekilde, yasaklamasıyla yaĢanan mânevî Tahribat Ve Tahrifat nedeniyle,
bugün bilinmiyor diye, elbette ki, bu mânevî geçerlilik hükümlerinin de ortadan
kalktığı anlamına gelemez!
Kıymetli okuyucu kardeĢlerimiz, zaman zaman üslubumdaki değiĢmeleri anlamakta
zorluk çekmemeleri açısından, arz etmiĢ olduğum bu açıklamaları, zannediyorum
fazla görmemiĢlerdir…
Sonuç olarak 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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Eski Millî Eğitim Bakanı Ġsmet Yılmaz, Güncellenen Öğretim Programları‟nın
tanıtımı toplantısındaki konuĢmasında,”Cihat, bizim dinimizde bir unsur, dinimizde
var. Peki nedir? MEB‟in görevi her kavramı hakkıyla, olduğu gibi doğru Ģekilde
öğretmektir. YanlıĢ olarak algılanan, görülen veya öğretilmiĢ olan Ģeyleri düzeltmek
de bizim vazifemizdir” diye konuĢtu.
Bakan Yılmaz‟ın açıklaması Ģöyle devam etmiĢti: “Bu kapsamdan öne çıkaraktan
fıkıh dersinde ve temel dini bilgiler‟de cihat var ama bu cihat nedir?
Peygamberimizin dediği Ģu; bir savaĢtan dönerken küçük cihattan büyük cihata
gidiyoruz diyor. Nedir büyük cihat? toplumumuza hizmet etmek, refahı artırmak,
toplumda huzuru sağlamak, toplumun ihtiyaçlarını sağlamak. En kolay Ģey
savaĢmak, kavga etmek. Mahâret zor olan, barıĢı sağlamak huzûru sağlamak.
Kalkınmayı sağlamak. Cihat deyince aklınıza ne geliyor?
Cihatın Gerçek Anlamı Ülkenizi Sevmektir
Kafanızda bir soru var, o soru iĢaretiyle oluĢmuĢ cihat kavramını niçin öğrencilerin
öğrenmesini istiyorsunuz? Cihatın gerçek anlamı ülkenizi sevmektir, vatanınızı
sevmektir, milli birlik ve beraberliğe hizmet edecek her ne gerekiyorsa o konuda
faaliyet göstermektir. Kırmak, dökmek, savaĢmak bunun içine girmez. Ama vatan
koruması, milletini savunmak için, vatanının değerlerini savunmak için gerekiyorsa.
Mehmetçik, asker niye var? Niye vatan uğruna can veririz diyor, niçin Ģehitlerimiz
var. Dolayısıyla cihatın ne olduğunu ve ne olmaıdğının öğretilmesinin görevi de
bizim bakanlığımızın asli görevleri arasında olduğunu düĢünüyoruz.
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Bundan hiç rahatsızlık duymaya gerek yok. Aksine biz bunu vermeseydik, talep
gelmesi lazımdı. Siz gözünüzü yumunca geceyi kendinize yaparsınız herkese değil.
Sizin dıĢınızdaki birileri sanki yeni bir Ģey bulmuĢ gibi sanki bir Ģey varmıĢ gibi
cihat kelimesini ortaya attığında acaba bizim çocuklarımız, gençler, merak edip
yanlıĢ yerden bilgi edinmesi mi daha doğru olur yoksa „böyle bir Ģey dinimizde var
doğrusu nedir, ölçüsü nedir, nedir bunun aslı‟ diye onu aslından öğrenmesi lazım.
Cihat kavramının ne olduğunu ve ne olmadığını din derslerinde, fıkıh dersinde
evlatlarımıza vermek istiyoruz.”
Cihat Ġle Ġki Kazanım Olacaktır
15 Temmuz ile ilgili de, 15 Temmuz güncellenen öğretim programlarında yer
alacak. Sosyal bilgiler dersi öğretim programında demokrasi kazanımının iĢlenmesi
sırasında 15 Temmuz milli birlik gününü ele almasını isteyeceğiz. Türkçe dersinde,
Milli Mücadele ve Atatürk temasında konu örneklerinde 15 Temmuz da iĢlenecek.
Ġmam hatip liselerinde, Asker uğurlama merasimi konusunda cihat iĢlenecek.
Ortaöğretimde Türk Dili ve Edebiyatı dersinde 15 Temmuz konusunda tercih
ettikleri bir türde yazmaları istenecek. Bir destan, efsane, kahramanlık öyküsü ve bu
ülkede bizleri ebediyen hür ve bağımsız yaĢatacak olan irade, milletin kendi milli
iradesine, demokrasisine, vatanına, milletine sahip çıkma kararıdır; canı ve kanı
pahasına. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen
varsa vatandır. Demokrasi de eğer sahip çıkarsanız, siz onu hakediyorsunuz
demektir. Bu Türk milleti 15 Temmuz‟da demokrasiye ve millî irâdeye hakettiğini
hem de dünyâda hiçbir ülkenin vatandaĢlarının haketmediği kadar hak ettiğini
gösterdi. Bu çok büyük kazanımdır. Fıkıh dersi öğretim programı güncellenen
öğretim programına dördüncü üniteye eklenen cihat konusu ile ilgili iki kazanım
konulmuĢtur. Ġmam hatip liseleri fıkıh dersi öğretim programı. Var mı bir sıkıntı?
Var bu cihat diye bir olgu var, Kuranı Kerîm‟de bir âyet var. Dolayısıyla siz buna
yok deseniz de yok olmuyor. O hâlde nedir doğrusu, çerçevesi, bizim bunu
evlatlarımıza öğretmemiz lâzım. Bunu yaparsak yanlıĢ algılamaları da ortadan
kaldıracağız. Burada hiçbir sıkıntı yok. Dört baĢı mağmur Ģekilde cihat kavramının
evlâtlarımıza verilmesi bizim, bu ülkenin en büyük kazanımıdır. Yine aslına
bakarsanız 15 Temmuz‟daki geliĢen olaylarda cihat nedir? Cihatın bir Ģeyi de 15
Temmuz, 15 Temmuz‟daki milletin kendi hakkına, hukukuna sahip çıkmasıdır. Cihat,
hakkına hukukuna sahip çıkmaktır, kul hakkına riayet etmektir, gönül kırmamaktır
kalp kazanmaktır. ĠĢte bunların hepsi o büyük cihatın parçaları ve unsurlar.”
http://www.yeniakit.com.tr/haber/cihat-mufredata-girdi-357239.html
Cihat Kavramı, Milletimiz‟in Millet olma unsurlarından olan özel bir kavram olup
hiçbir milletin böyle özel bir kavramı yoktur. Bu kavramın içinde insanlık unsurların
zulmün ortadan kaldırılması ve insan hakları vardır.
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Soldaki zata bir zamanlar “âbi” diye hitâbediyordum. Hak-bâtıl mücâdelesi
nedeniyle bugün nasıl ters durumlarda kalıĢımıza hayret ediyorum...
Ġbretlik Görseller 28 Ġçin Gerçek Ve Ġnsânî GörüĢler
http://mtemiz.com/bilim/ĠBRETLĠK%20GÖRSELLER%2028%20ĠÇĠN%20GERÇ
EK%20VE%20ĠNSÂNÎ%20GÖRÜġLER.pdf
Bunlarda Millet‟ten utanma duygusu da kalmamıĢ…
Bakara Sûresî, 7. Âyeti yazayım mı yazmayayım mı diye tereddüt ettim ama iĢte:
“Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiĢtir. Gözlerinin üzerinde bir de
perde vardır. Ve büyük azap onlaradır.”
ġimdi kim kimi kendine benzetiyor? Asıl Soru iĢte bu?
“Ne oldum değil, ne olacağım?” sözü yine aklımdan hiç çıkmıyor?
Nahl Sûresî, 108. Âyet:
“Bunlar, o kimselerdir ki; Allah kalblerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlemiĢtir.
Ve onlar, gâfillerin tâ kendileridir.”
Mâide Sûresî, 2. Âyet:
“Ġyilik ve takvâ üzerinde yardımlaĢın, günah ve düĢmanlık üzerinde yardımlaĢmayın.
Allah‟tan korkun. Çünkü Allah‟ın azâbı çetindir.”
DönüĢen bu zihniyet geçmiĢte gururla hizmet verdiğim partimi bu gün ne
hale getidi!
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Gerçekten nereden nereye?
Nerede e e n Nereye?
http://mtemiz.com/bilim/NEREDE%20E%20E%20N%20NEREYE.pdf

Ne istiyor bunlar? Aşağıda bir de ona bakalım mı?
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ĠĢte istedikleri

Ey Cumhurbaşkanımız! Elhmadülillah ki emeklerinizi Allah
(CC) Necm Sûresi‟nin, “Sizin kazancınız, yalnız çalıĢmanızın
karĢılığıdır” mealindeki 39. Âyeti‟nde de bildirildiği gibi boşa
çıkarmadı.
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TERBĠYENĠN ÖNEMĠ VE ROLÜ
Bu Günlerde Bekâmız Adına Terbiyenin Rolünü
Görüyorsunuz, Değil mi?
Giriş
Yeni Türkiye‟nin bu günlerinde muhterem Prof. Dr.
Mustafa Cevat Akşit‟in oğlu Prof. Dr. Mahmut Akşit, Vatan
Ve Milletimiz‟in bekâsı adına Türkiye‟nin gündeminde... Niye
olmasın ki, terbiyesi tam olandan baĢka ne beklenir ki!
İslâm‟ın yıllarca unutuluşu gibi, terbiyenin rolünün ne
olduğu da yıllarca unutulmuĢtu, biliyorsunuz... ġimdi bendeniz de
bekâmız adına hatılatmak için, son yüzılda âdetâ unutulup bir sır
haline gelmiĢ olan, Prof. Dr. Mahmut Akşit kadeşimizin
başarılarındaki gizli terbiye şifrelerini ele almak gerekliliğini
hissetmiş bulunuyorum.
Bendeniz Prof. Dr. Mahmut Akşit‟in başarılarındaki sırrını,
yüzyıllarca ihmal edilmiĢ ve / veya unutulmuĢ olan, Üstün İslâmî
Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz‟deki “terbiye kavramına”
bağlıyorum...
“Terbiye” sözünün anlamının Osmanlıca-Tükçe sözlükte
“Allah'ın (CC) emirlerine îtaat ederek rûhen ve cismen
yükselmeye ve yükseltmeye çalıĢmak... Kemâle ermeğe, nizam ve
emirleri dinlemeğe çalıĢmak... Allah (CC) rızâsı yolunda gitmeyi
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öğrenmek...” şeklinde olduğunu siz de şimdi gördüğünüzde hemen
bana hak vereceksiniz!
Kültürümüz‟de Terbiyenin Önemi
“Terbiye Kavramı” kânunlarımıza, meslekî bilginin de
eklenmesiyle, “eğitim” olarak geçirilmiştir. Yâni eğitim
kavramının içinde mutlaka terbiye kavramının olduğunu bilmek
gerek!
Bugün çok açık ve net olarak bilinmektedir ki çoğu
kânunlarımız, Milletimiz‟in Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel
ölçülerine uygun olduğu halde, içimizde köşe başlarında bulunan
çok sayıdaki bedbahtlar yüzünden Vatan Ve Milletimiz‟in bekâsı
doğrultusunda, ne yazık ki, uygulanamıyor / uygulanmıyor... Bu
bedbahtların etkileri çok büyük... Meselâ CumhurbaĢkanı Recep
Tayyip Erdoğan‟ın 3-5 yıl önce “cihat” kavramını okul
müfedatlarına koyulması emirini verdiği halde, bedbahtlar
tarafından sümen altı edilip kurullarda takıldığı için, bu gün hâlâ
bunun gerçeleĢmemesinde olduğu gibi... Bunlardan biri de Millî
Eitim kânunları içinde bulunduğu halde bu gün uygulanmıyor...
ĠĢte o da Ģudur.
Millî Eğitimin her türlü okulundaki öğrenip faaliyetlerinin
“eğitim- öğretim” kalıbında yapılması kânûnî ve zarûrîdir. Dikkat
ederseniz siz de göreceksiniz ki, Millî Eğitim‟de bu konulardaki
resmî yazışmalarda kânûnî olduğu için “eğitim-öğretim” sözünün
hep geçtiğini görürsünüz. Ama ne yazık ki her tarafta yalnızca
“öğretim” uygulaması var... Eğitim uygulaması hiç yok...
Şimdi, “Eğitim” nedir?” ya da “Öğretim nedir?”
“Terbiye” nedir? sorularını sorarak, işin biraz daha açınımına
girelim...
“Eğitim” kelimesi için birçok tanım yapılabilir... Bâzen eş
anlamlısından hareketle sonuca daha kolay varılabilmektedir. “Eğitim”
sözcüğüne ilişkin eş anlamlı kelimeler bugün için, “görgü” ve
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“terbiye”
sözcükleridir.
Burada
“terbiye”
kelimesi,
Kültürümüz‟ün içinden gelen bir kavramdır.
Eğer Kültürel görgü kast edilir ve esas alınırsa, “görgü”
kelimesi de güzel bir kavramdır. Gerek “eğitim” gerek “görgü” ve
gerekse “terbiye” kelimelerinin her biri Üstün İslâmî Ve Altın
Kültürel Ölçülerimize uygun düşen kavramlardır. Bu demektir ki,
Millî Eğitim‟de bu konulardaki resmî yazışmalarda “eğitimöğretim” zorunlu olarak geçtiğine göre, okullarda öğrencilere,
Üstün İslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz‟e uygun düşen eğitim
kavramına ilişkin olan terbiye eğitiminin de verilmesi zorunlu
olarak gerekmektedir. Bu esasları sümen altı edenler behemehâl
bekâmızın hatırı için derhal belirlenip ayıklanmalıdır.
Eğitimin tanımı, “Allah'ın emirlerine îtaat ederek rûhen ve
cismen yükselmeye ve yükseltmeye çalıĢmak... Kemâle ermeğe,
nizam ve emirleri dinlemeğe çalıĢmak... Allah rızâsı yolunda
gitmeyi öğrenmek.” olarak belli olduğu halde ne yazık ki şimdiye
kadar bizler de dâhil olmak üzere, Millî Eğitimimiz‟de böyle bir
uygulama görülmüĢ değildir. Sonuç olarak Millî Eğitim‟de
“eğitim-öğretim” değil, yalnızca “öğretim” uygulanmakta,
müfredatlar buna göre hazırlanmaktadır.

Ġlâhiyat fakültelerine iliĢkin bu örnek mânevî durumumuz hakkında yeteri kadar
açıklayıcı bir bilgi vermiyor mu?
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Uygulanan “öğretim” müfredatının ana kapsamında,
mesleki ve teknoljik bilgiler, modern ve sosyal Batı kültürü, Roma
Ve Yunan târihleri bulunmaktadır.

İşte Cumhûriyet kurulduktan sonra böyle bir ortamda
yetişen nesillerin bütün amaçları dünyâlaşmak, benlik ve / veyâ
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dünyâdan kâm almak, zevk ve elence olmuş; mâneviyat unutulmuĢ
her Ģeyin maddî olduğu zannedilmiĢtir. Tabiatıyla Üstün İslâmî
Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz‟in Osmanlı dönemindeki önemi de
yitmiştir. Öyle ki bugün İslâmî okullarda okuyanlarda bile
mâneviyat izlerine çok zor rastlanılıyor... Meselâ şu yukarıda
İlâhiyatçı geçinen Cemil Kılıç adlı zat, İlâhiyat fakültelerinin
durumunu bu açıdan açıkça sergilemiyor mu?
Ben çevremden “Ben okuyamadım, çocuğum okusun da
adam olsun” sözünü çok işitmişimdir. Bu sözdeki “adam olsun”
sözünün yerine Osmanlı döneminde, “iyi bir mü‟min olsun”
sözünün gelmiş olabileceğini tahmim edebilirsiniz. Ama bu gün
“adam olsun” sözünün, Batı canavarları örnekliğinde, “iyi bir
dünyâ adamı olsun” anlamına geldiği çok açıktır.
Şu satırların yazarı olarak bendeniz, Lise 2 ve Lise 3‟te iken
TÜBĠTAK bursiyeriydim. TÜBİTAK‟ın farklı zamanlarda 2 ayrı
yaz okuluna katılmıştım. Yaz okuluna katılmış olan öğrenciler,
Eski Türkiye‟nin her tarafından sınavla seçilerek gelmiş en zeki
öğrencilerdi.

TÜBĠTAK Yaz Okulu‟nda Ġstanbul Erenköy Kız Lisesi sınıf içi
(Sağda 2.sıradaki gözlüklü ben Mustafa Temiz)
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Ġzmir Bornova Kız Lisesi (Ayakta Önde Soldan ilk) Mustafa Temiz

Ġstanbul HaydarpaĢa Gar Merdiven Basamakları‟nda TÜBĠTAK bursiyeri
akadaĢlar… (Sol alt köĢede) Mustafa Temiz ve [Mustafa Temiz‟in arkasında
(Rahmetli)] Adnan Kahveci
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Ġstanbul Erenköy Kız Lisesi
(Öndeki ilk Masada gözlüklü ve Arkası bize dönük olan) Mustafa Temiz ve (Mustafa
Temiz olarak benim karĢımdaki) Selman Akbulut… Masamızdaki kız öğrenci ise
ġermin…

Aynı zamanda Ortaokulda da başarılıydım; lisede de Lise
Birincisi de olmuştum...
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(Ondokuzmayıs Lisesi Orta Kısmında 3 Yıllık Öğrenimim Esnâsında Her Yıla ĠliĢkin
Ġfthardan Dolayı) Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürü M. Sıtkı
Bilmen‟in beni Tebrik Yazısı (Belgesi)
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Lise birincisi olduğumu okulda bana sölememiĢlerdi. Sınıf birinciliği için
“Anabasis” adlı bir kitabı ödül olarak vemiĢlerdi ama Lise birincisi olduğumu
AkĢam gazetesinin bu haberinden öğrenmiĢtim.
Hayat Hikâyem:
http://mtemiz.com/bilim/PROF.%20DR.%20MUSTAFA%20TEMĠZ.pdf

Hadi, beni bir tarafa bırakınız. Çünkü Eski Türkiye‟de
Devletimiz‟in yönetim Kadrosu, Ġslâm DüĢmanlığı nedeniyle,
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değil benim gibilerin önünü açmak, bunun tam tersine, benim gibi
inançlı kimseleri yönetimin bütün kadrolarından uzaklaştırmakla
meşguldü.
Gerçek Bir Mağduriyet Öyküsü
http://mtemiz.com/bilim/GERÇEK%20BĠR%20MAĞDURĠYET%20
ÖYKÜSÜ.pdf

Şu anda yaşım 74... Ama şimdiye kadar TÜBİTAK‟taki bu
zeki öğrencilerden Vatan Ve Milletimiz‟in bekâsı adına,
Devletimiz‟in yönetim Kadrosu‟nun tasvibi doğrultusunda, yaptığı
hizmetlerle ün yapmış olan bir tanesine bile rastlamış değilim.
Ancak Devletimiz‟in yönetim Kadrosu‟nda TÜBĠTAK bursiyeri
olan, akadaşım Adnan Kahfeci, adını tam duyurmuĢtu ki,
Devletimize etkin hizmeti dolayısıyla onu şehit ederek hemen
susturmuşlardır, biliyorsunuz.

Adnan Kahveci
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Peki, bu zeki öğrencilerden kimler faydalandı? Bu sorunun
cevâbını zannediyorum şu aşağıdaki resimde bahsedilen John
Perkins‟inin kitabında tam anlamıyla bulacaksınız.

Batı canavarlarının sömürü metodunun esaslarını John Perkins anlatıyor...
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Sör John Perkins! CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu yaptıklarınızın geri
ödeme dönemini baĢlattı. Bundan haberiniz var mı? Ama giriĢimler arasında tek
fark var. O fark da, sizin gibi gayri insanî sömürge metoduyla değil, adâlete
dayanan Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz‟in kullanılması, elbette ki!

Aşağıda resmini gördüğümüz TÜBİTAK bursiyeri
akadaşlardan Prof. Dr. Selman Akbulut şu anda Matematik
pofesörü olarak ABD‟de bulunuyor69... Kime hizmet ettiği
mâlum... İşte Selman Akbulut Eski Türkiye‟deyken Üstün İslâmî
Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz doğrultusunda hizmet imkânı
olmayınca, temiz bir çocuk olmasına rağmen, orada kalmak
zorunda kalmış bulunuyor... Adnan Kahveci ise Amerika‟da
“Medikal Âletler” üzerine doktora yapmıştı, Türkiye‟de özel bir
hastâne açmak istiyordu... Para bulmak için Özal‟a yaklaşmış ama
sonunda, Özal‟ın çengeline takılmıĢ, siyâsete atılmıştı. Siyâsette
iken Türkiye‟ye faydalı olur-olmaz, bir trafik kazasıyla onu
aramızdan ayırmıĢlardı.

TÜBĠTAK bursiyeri akadaĢlardan Prof. Dr. Selman Akbulut Ģu anda Matematik
pofesörü olarak ABD‟de bulunuyor... 70
69

Selman Akbulut, https://www.turkcenindirilisi.com/turktarihi/selman-akbulutselman-akbulut-kimdir-h73106.html YA DA
https://www.google.com.tr/search?q=ABD,+Prof.+Dr.+SELMAN+AKBULUT+resim&tbm
=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjGycyaxe3iAhXRaFAKHZFoBGwQ7Al6BAgGE
A8&biw=1366&bih=650#imgrc=y8sXPGRf7cxUZM:&spf=1560672273726
70
Selman Akbulut, https://www.turkcenindirilisi.com/turktarihi/selman-akbulutselman-akbulut-kimdir-h73106.html YA DA
https://www.google.com.tr/search?q=ABD,+Prof.+Dr.+SELMAN+AKBULUT+resim&tbm
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Eğitimin Öneminin Somut Bir Örneği
Özellikle Prof. Dr. Cevat Akşit Hocamız‟ı ve âilesini, çok
yakından tanıdığım için, Vatan Ve Milletimiz‟in bekâsı uğruna
yaptığı hizmetleriyle, AkĢit Hocamız‟ın oğlu, TAİ Genel Müdürü
Prof. Dr. Mahmut Akşit‟i71 İslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz
referanslığındaki “terbiyesini” ve / veya “eğitimini” şimdi burada
somut bir örnek olarak vermek istiyorum.
Cevat Akşit Hocamız
Cevat Akşit Hocamız‟ın ismini ilk defâ 1960‟lı yıllarda,
Sakarya Üniversitesi‟nde asistanken, Mehmed Zahid Kotku Hoca
Efendi‟den duymuştum. Nasıl mı?
Bir hafta sonu Sakarya‟dan İstanbul‟a Hoca Efendi‟yi
ziyârete gitmiştim. Oturma salonunda, zannediyorum, baĢkaları
da vardı. Orada bir ara Sakarya Mühendislik ve Mîmarlık
Akademisi söz konusu olmuştu. Konuşma sırasında Hoca Efendi,
“Bizim Cevat da oraya doçent olarak gelecek” demişti.
Sakarya‟ya döndüğümde gerçekten İzmir‟den Cevat Akşit
adlı bir öğretim üyesinin, doçent olarak, Akademi‟ye geleceğini
de duymuştum. Cevat Akşit Hoca‟mızın adını, daha önce, Hoca
Efendi‟den duyduğum için, tâyini yapılır yapılmaz, elimizden
geldiğince, cemaat olarak, onun etrâfında toplanmaya çalışmıştık.
Cevat Hoca Efendi‟nin Adapazarı‟na gelişi, böylece
Sakarya‟daki sosyal faaliyetlerimizi daha da artırmıĢtı. Meselâ
bilhassâ Perşembe akşamları cemaati muhtelif evlerde toplar,
=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjGycyaxe3iAhXRaFAKHZFoBGwQ7Al6BAgGE
A8&biw=1366&bih=650#imgrc=y8sXPGRf7cxUZM:&spf=1560672273726
71

https://www.eskisehir.edu.tr/uploads/anadolu/ckfinder/web/files/Prof_Dr_Mahmut%20Far
uk%20Ak%C5%9Fit.pdf
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Cevat Efendi‟nin cemaate konuĢmasını sağlardım. Hattâ bunun
için sesin her taraftan duyulması için, bir de amfi satın almıĢtım.
Cevat Efendi, sabahleyin evrâdın okunması için de,
Hâl‟deki câmiyi seçmişti. Her sabah cemaat orada toplanarak
evrad okunurdu. Cevat Efendi‟nin olmadığı bir çok zamanlarda
cemaat, genellikle evrâdı bana okutturuyorlardı. Cemaat içinde
bâzıları vardı ki, hiç hatâya tahammülleri yoktu. Az kekelediğim
anda hemen îkâzı basıyorlardı.

Prof, Dr. Mustafa Cevat AKġĠT Hocefendi
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Bu sabah zikirlerine elden geldiği kadar katılmaya
çalışıyordum. Sıhhatim iyi olduğu için, o zamanlar kış-kıyâmet
demiyordum. Sabahleyin kışın sulu-buzlu yollarından düşe kalka
gidişimi hatırlıyorum da, Ģimdi kıyasladığımda, sıhhatimin bu
sıralarda beni ne kadar sınırlamış olduğunu, üzülerek anlıyorum.
O zamanlar, bu Ģartlar altında bile, hiç hasta olmuyordum. Ama
bugün öyle mi? Tabiî ki değil…
Sakarya‟dayken âilece çoluk-çocuk sıksık pikniğe de
gitiğimiz Cevat Efendi ile o günlerde başlayan hukûkumuz,
Denizli‟ye geçiĢimden sonra da devam etmiĢ / etmektedir,
Hoca‟mızdır... Öyle ki Cevat Hocam bize karşı, sanki kendi
âilesinden bir kimse gibi muâmele göstermektedir. Tersine bizim
âilemizin her bir ferdi de Cevat Hoca Efendi‟yi âilemizin büyüğü
saymaktadır. Anne, baba da olmayınca, bizim ondan başka da bir
büyüğümüz yok gibi artık… Bir mesele çıktığında hemen Cevat
Hoca Efendi‟ye danışıyoruz.
Cevat Efendi‟ye karşı çocuklardaki saygı o kadar
kuvvetlidir ki bugün, bir meselede tereddüde düĢseler, çocuklar
benden daha çok, hemen Cevat Efendi‟nin sözlerini esas
(referans) almaktadırlar. “Bu güven nereden geliyor?” diye
sorabilirsiniz. Bunun kısa cevâbı Ģudur: İşte bu güven İslâmî Ve
Kültürel eğitimden yâni terbiyeden geliyor...
Bir insanın başkasına güven veren en büyük özelliği, İslam
Ve Kültür‟üne ilişkin bilgileri bir hayat tarzı olarak seçmesi ve
onları yaşamasıdır. Âilemizin her bir ferdi bu özelliği, Hocamız
Mehmed Efendi‟den sonra, onun bir öğrencisi olan, Cevat Hoca
Efendi‟de görmektedir. Allah (CC) rahmet etsin, vefât etmeden
önce rahmetli Esat Efendi ile de aynen âilece görüşüyorduk.
Sakarya‟da belli günlerde topladığım cemaata Esat Efendi Arapça
kurs veriyordu... Bu sıralarda Esat Efendi‟nin cemaatinin başında
bulunan Nurettin Coşan, o sıralarda henüz çocukluğunu
yaĢıyordu...
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Hocamız Mehmed Zahid (RhA) Kotku Hazetleri Nurettin
Coşan‟ın anne tarafından, Necati CoĢan Hoca Efendi ise baba
tarafından dedesidir. Necati Coşan Hoca Efendi‟yi öğrenciyken
kendime örnek yâni rol model seçmiştim. Kendilerine, o
zamanlar, Necati Coşan Amca diye hitabediyordum. Demek
istediğim şu ki Nurettin Coşan, seçmiĢ olduğum değerlerim
açısından, bana en yakın olanlardan birisidir. Emekli olduktan
sonra ziyâretlere ağırlık verip, böyle olanlar da dâhil, hepsiyle
yeniden tanışarak, etâfımızda rahmetin artırılmasına katkı
sağlamaktı ama olmadı. Sıhhat bozukluğu hiç de aklıma
gelmiyordu... Meğer her şey sağlığa dayalıymış!
Sonuç olarak Mehmed Efendi‟den sonra yalnız Cevat Hoca
Efendi kalmıştır. Bayramlarda ve diğer mübârek günlerde, ziyâret
edebileceğimiz bir büyüğümüz olarak, yalnızca Cevat Hoca
Efendi vardır.
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Prof, Dr. Esat CoĢan Efendi ve oğlu Nurettin CoĢan
Hayat Hikâyem:
http://mtemiz.com/bilim/PROF.%20DR.%20MUSTAFA%20TEMĠZ.pdf

Allah (CC) râzı olsun, o da bizi yabancı görmemektedirler.
Örneğin Denizli‟de Cevat Hoca Efendi‟nin îtikaftan çıktıkları bir
gün ziyâretine gitmiştik. Akşam namazının, tam hatırlayamadım,
ikindi namazı da olabilir, vakti girdiğinde, Cevat Hoca Efendi
beni îmamete geçirmek istemiş fakat ben geçmek istememiştim
ama sonunda tabiatıyla pek de direnememiĢtim. Velhâsıl Cevat
Hoca Efendi bir bakıma, bizim âile ve mânevî büyüğümüzdür, o
kadar... Bu günlerde tek üzüntüm, hastalığım ve Korona Salgını
nedeniyle, kendilerini pek de ziyâret edemeyişim oluyor...
Sonuç olarak şu noktaya varmak istiyorum. Bu sıralarda,
Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz referanslığında, Vatan Ve
Milletimiz‟in bekâsı uğruna yaptığı hizmetleriyle de ses getirmiş
olan, hem mühendis ve / veya hem de bilim adamı olarak, TAİ
Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit, iĢte böyle Ġslâmî Ve
Kültürel ortam içinde yetiĢmiĢtir.
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Hocamız Mehmed Zahid (RhA) Kotku Hazetleri

Bundan dolayı bugün asıl somut souçlarıyla, ondaki
“eğitim” ve / veya terbiye kavramının Ģâheserliğini görüyoruz. Bu
da, “KiĢi arkadaĢının dini üzeinedir” hadisinin anlamının iyi
anlaĢılarak, örneğin Prof. Dr. Cevat Hoca Efendi‟nin oğlu Prof.
Dr. Mahmut Akşit‟in akadaşlarının ve çevresinin seçiliminin
önemine vurgu yapmaktadır.
“KiĢi arkadaĢının dini üzeinedir” hadisi bugün bilimsel
olarak ispat edilmiştir. Arkadaşlardan ve konuşulan ortamdan
yansıyan elektromanyetik dalga enerjisini düşününüz. Hadiste
geçen “din” yerine, arkadaĢlardan ve konuĢulan ortamdan
yansıyan elektromanyetik dalga enerjisini koyabilirsiniz. Çevre
enerjisinin kişinin DNA‟sını değiştirdiği Lipton tarafından
bilimsel olarak ispat edilmiştir.
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Yaşam Çevresi Ve İnsanın DNA‟sı
Dr. Bruce Lipton yazmış olduğu İnancın Biyolojisi adlı
kitabında çevrenin, insanın DNA‟sını değiĢtirdiğini bulduğunu,
söylemektedir. Bunun bir sonucundan olsa gerektir ki, DNA‟ları
bu şekilde değişenlerin, daha sonra mâruz kaldıkları R-Kompleks
hastalığından da kurtulamadıkları anlaşılıyor...
Ġdeolojik Belirtiler Ve R-Kompleks Rahatsızlığı
http://mtemiz.com/bilim/ĠDEOLOJĠK%20BELĠRTĠLER%20VE%2
0R-KOMPLEKS%20%20RAHATSIZLIĞI.pdf

Dr. Bruce Lipton kitabında, “Yaptığım hücre içi
çalıĢmalarda, hücre yaĢamının, hücrenin genleri tarafından değil
de, fiziksel ve enerjetik çevre tarafından yönlendirildiğini fark
ettim.” diyor.
Burada fiziksel çevreden maksat, bildiğimiz, âile çevresi, iĢ
ve dost çevresi gibi, hayat ve günlük yaşam çevremizdir. Tam da
bu noktada insan, “KiĢi arkadaĢının dini üzerinedir.” hadisini
hatırlamadan edemiyor... Demek ki arkadaşlık ilişkileri, insanın
DNA‟sını değiĢtirecek kadar etkili olmaktadır. Bunu İslâmî pratik
olarak biliyorduk… ġimdi bilimsel olarak da, bunun gerçekliği
açıklanmış 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 demektir72.” diyor.

72

Dr.Güveloğlu, E., Hastalıklar Öğretmendir, Hayykitap, Zeytinoğlu Cad. Şehit
Erdoğan İban Sk. No: 36. Akatlar, Beşiktaş 34335 İstanbul.
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Dr. Bruce Lipton‟un, „enerjetik çevre‟den kast ettiği, her bir
insanın çevresinde bulunan, enerji alanıdır. Buna bâzen „enerji
beden‟ diyenler de vardır. Bu enerji alanı, örneğin bizim hayâta
verdiğimiz meselâ, sözler, davranıĢlar, beynimizden yayılan
olumlu, olumsuz dalgalar73 gibi74, tepkilerden oluşmaktadır. 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 etkiliyor75.‟ demektedir. Dr. Elif Güveloğlu,
yorumuna şöyle devam ediyor:
KiĢi ArkadaĢının Dini Üzerinedir
http://mtemiz.com/bilim/KĠġĠ%20ARKADAġININ%20DĠNĠ%20ÜZERĠN
EDĠR.pdf

Prof. Dr. Mahmut Akşit‟in okuduğu Amerika‟da bozuk
arkadaş ve / veya bozuk insanlardan yayılan çevre enejilerine
mâruz kalmaması, Ġslâmî Ve Kültürel terbiye Ģifrelerinin
değiĢerek zedelenmemesi için, Prof. Dr. Mustafa Cevat Hoca
Efendi‟nin ABD‟de oğlunun yanına taşınarak orada ikâmet
etmesinin sırrı da işte budur.

73

Temiz, M., Olumlu Olumsuz Dalgalar ve Mutluluk, Alındığı İnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR.pdf, En Son Erişim
Târihi: 27.06.2013.
74
Temiz, M., Olumlu Olumsuz Dalgalar Ve Nùr, Beyinden Yayımlanan Dalgaların
Mâhiyeti, Alındığı İnternet 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 Erişim
Târihi: 23.05.2014.
75
Dr.Güveloğlu, E., Hastalıklar Öğretmendir, Hayykitap, Zeytinoğlu Cad. Şehit
Erdoğan İban Sk. No: 36. Akatlar, Beşiktaş 34335 İstanbul.
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“Her hücremizin içinde tek tek saklı olan genetik Ģifremiz
DNA‟nın çevresel etkenler tarafından değiĢtirilebileceğini (Dr.
Bruce Lipton) göstermiĢ... Yâni etrâfımızın genlerimizi tüm
genetik Ģifremizi ele geçirebileceğini!”

Atalarımız demiĢler ki, “Söyle bana akadaĢını... Senin kim olduğunu sana
söyleyeyim”

Sonuç olarak her çocuğun yetişmesi için Üstün İslâmî Ve
Altın Kültürel Ölçülerimiz referans alınırsa, böyle yetiĢen her bir
yetiĢkin insandan, aşağıdaki benzer başarılar her zaman alınabilir.
Öyle ki böylece İslâmî Ve Kültürel eğitimin, daha da Tükçesi
olarak, İslâmî Ve Kültürel terbiyenin ne demek olduğunu, Prof.
Dr. Mahmut AkĢit öneğiyle, bu sefer daha yakından somut olarak
da gözlemiş olmuyor muyuz?
Bu nedenle şimdi burada da tekrar iddia ediyorum ki,
aĢağıda bahsedildiği gibi, Yeni Türkiye‟de birçok başarılara imza
koyanların hepsi de eğitimli ya da tebiyeli kişilerdir.
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Eğitimin ya da Terbiyenin Somut Sonuçları
Bakınız bugün öyle bir nesil medana geldi ki, Üstün Ġslâmî
Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz çerçevesinde çalıĢarak, çeşitli
sahâlarda destanlar yazdıracak sonuçlara imzâ atıyorlar... Yine
Ģimdi tekrar Elhmadülillah diyelim ki, nankörlük yanımıza hiç
yanaşmasın!
Siha Ve Dronlar Devrimi
http://mtemiz.com/bilim/SĠHA%20VE%20DRONLAR%20DEVRĠM
Ġ.pdf

Çeşitli harp araçlarından, gereçlerinden, sihalardan,
dronlardan tutunuz da, çeşitli tip kritik uçak motoru tiplerine
kadar her şeyin üretilmesinde yetişmiş değerli mühendis ve bilim
adamlarımız artık yok değil, Elhmadülillah! Meselâ bunun için
aşağıdaki resimde de görüldüğü gibi, eğitimini ya da tebiyesinin
mükemmelliğini gâyet iyi bildiğim, Prof. Dr. Mustafa Cevat Hoca
Efendi‟nin oğlu Prof. Dr. Mahmut Akşit‟i bir mühendis ve / veya
bir bilim adamı olarak örnek verebiliyorum.
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Resimde hem mühendis ve / veya hem de bilim adamı olarak Prof. Dr. Cevat AkĢit
Hocamız‟ın oğlu Prof. Dr. Mahmut AkĢit76, Hocamız‟la birlikte görülüyor...

Şunu da hemen vurgulamam gerekiyor ki Yeni Türkiye‟nin
kuruluşunda etkin olan insanlar da, bu baĢarılarını eğitim veya
terbiyelerindeki mükemmelliğe boçludurlar. Etkin olan bu
insanların çoğunun feyiz kanağı da Mehmed Zahid Kotku (RhA)
Hazetleri ve onun İskendepaşa Dergâhı ya da benzer ilim
yuvalarıdır. Bu iddiamı, internette rastladığım, bir bilgi ile daha
da kuvvetlendirmek istiyorum...
Prof. Dr. Cevat Akşit Hoca'nın Prof. Dr. Necmettin
Erbakan'la Hatıraları77
Prof. Dr. Cevat Akşit Hoca Efendi konuşuyor:
“Rahmetli Erbakan hocamla biz ilk defa 1956 senesinde
görüĢtük... Ġmam hatip lisesi talebesiyken müezzinlik sınavını
kazanmıĢtım. Zeyrekte Mehmet ZAHĠD Efendi'nin imamlık yaptığı
camide müezzinlik yapıyordum...”
“ERBAKAN hocam, Osman Çataklı, Mustafa KÖSE, Recai
KUTAN her akĢam Mehmet ZAHĠD efendinin yanına gelirlerdi...
Evde sofrayı ben kurar, Çay Kahve ikramıyla ben ilgilenirdim...
ERBAKAN hocamla tanıĢıklığımız o günlere dayanır...”
“ERBAKAN Hocam, o zamanlar sohbete geldiğinde hiç
konuĢmazdı... Ġki dizi üzerinde oturur, huĢu içinde hocaefendiyi
dinlerdi... Hatta bir seferinde geç kaldı, kapının dibinde bir yer
buldu, oraya oturdu...”
76

https://www.eskisehir.edu.tr/uploads/anadolu/ckfinder/web/files/Prof_Dr_Mahmut%20Far
uk%20Ak%C5%9Fit.pdf
77

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3974238945938147&id=100000562428541
https://www.youtube.com/watch?v=tDAnUjFmzoY,
https://m.facebook.com/CevatAksitHocamiz/posts/1664042427022487/?_rdr
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“Hatırladığım kadarıyla sohbet iki buçuk saat sürdü...
Kalktı, bir baktım, ev ahĢap dibinde tahtalar var, giren çıkan çok
olunca, tahtalar yerinden oynaya oynaya tahtanın çivisi yukarı
doğru çıkmıĢ... ĠĢte ERBAKAN Hoca, iki buçuk saat hiç
kıpırdamadan o çivinin üzerinde oturmuĢ!”
“Bir Müslüman kardeĢimizin evinde sohbet olacağı zaman,
beni de yanında götürürdü... Rahmetli ERBAKAN Hoca'nın
arabası vardı... O zamanlar araba, sayılı insanda var tabi...
Hatırlıyorum, çok da hızlı araba kullanırdı. ERBAKAN hoca
sohbetlerde hiç araya girmez, pür dikkat dinlerdi...”
“Mehmet ZAHĠD efendinin sohbet halkasında, profesörler
avukatlar doktorlar vs. toplumun ileri gelenleri bulunurdu
sürekli... Ġsviçre‟de Müslüman olan bir ATOM Profesörü sohbete
gelmiĢti...”
“Tabi yine sofrayı ben kuruyor, çay ikramını da ben
yapıyordum... Bir sofraya 12-13 kiĢi oturuyor, yer sofrasında
yemek yiyorduk...”
“Profesör, yaĢlı olduğu için yere oturamadı kanepeye
oturdu... Biz oturduk tabi, çorba geldi kaĢıklıyoruz... O sırada:”
“- “Bu Müslümanlık ne güzel Ģey ya!” dedi! "Hamal,
profesör, hâkim, doktor bir arada oturuyor, aynı çorbadan içiyor,
mikrop bulaĢır felan diye de düĢünmüyorsunuz! Bizde ufacık
odalar vardır, tek baĢımıza yeriz.”dedi...
“Tabi o Almanca konuĢuyor, ERBAKAN hoca tercüme
ediyor... Profesör ERBAKAN hocanın Türk olduğunu DUYUNCA
ġaĢırdı ve ĢaĢkınlığının bir tezahürü olarak:”
- "Ben sizi Alman zannetmiĢtim!" dedi...
Hocayla biz, 9-10 sene bu meclislerde beraber bulunduk
Ben bu insanları gördüm:”
“- Hem Kuran-ı Kerimi biliyorlar,”
“- Hem ilmi mes'elelere vakıflar,”
“- Hem de her biri, Profesör, Doçent ünvanına sahipler.”
“Onları örnek alarak, iki liseden mezun oldum... Ġlim adamı
olmaya karar verdim! Bir taraftan da Fransız konsolosluğuna
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müracat edip Fransızca öğrenmeye baĢladım... Ġmam Hatip
diplomasıyla Ġslam Enstitüsüne girdim... Lise diplomamla da,
önce tıp fakültesine girdim, sonradan devamsızlık sorunundan
dolayı hukuk fakültesine geçiĢ yaptım... Ġki fakülteyi birden
bitirdim... ERBAKAN Hocamla birlikte olmamın en büyük
kazanımlarımdan biridir bu...”
“Mehmet ZAHĠD EFENDĠ, Ġskender paĢaya tayin
edilmesine rağmen, bir süre eski evinde kalmaya devam etti...
Oraya; Ömer Nasuhi BĠLMEN, Bekir Haki EFENDĠ, Yekta
EFENDĠ, Hasan Basri ÇANTAY, Nurettin TOPÇU ve sayılı
hocalar gelirlerdi... Daha sonra askere gittim ve ardından Denizli
imam hatipte hoca oldum, fakat bu cemaatle iliĢkimi hiç
kesmedim...”
“Ben Denizlideyken ERBAKAN Hoca parti kurdu... Mehmet
ZAHĠD Efendi'ye bu durumu sorduğumuzda:”
- ”Biz Necmi‟yi feda ettik!” dedi, aynen bu ifadeyi
kullandı... “
“ERBAKAN Hocanın siyasete ATILMASINI, Hocaefendi
EMRETMĠġTĠR!”
“Ben, Almanya‟da doktora yapmıĢ bir profesörden
duydum:”
- ”Çok Ģey kaybettik! dedi...”
- “Ne kaybettiniz?” dedim! Eğer siyasete atılmasaydı, ilim
dünyası daha çok Ģey kazanacaktı...”
“Ben de, siyasetle iĢtigal olmuĢ bir sülaleden geliyorum...”
“Amcam Hüsnü AKġĠT, amcam Baha AKġĠT, siyasette söz
sahibi olmuĢlardır... Buna rağmen Hocaefendi, bana siyasetin
tehlikeli olduğunu söyledi, ama ERBAKAN Hocayı siyasete
yönlendirdi!”
“Hocaefendiyle birlikteyken, Denizli'den birileri geldi ve
dediler ki:”
- “Cevat Hocam Denizlide tanınıyor seviliyor. Aday olsa
seçilir!”
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“O güne kadar hocam, sen ilim irfan adamısın siyasete
girme diyordu! ĠĢte orada Mehmed ZAHĠD Hocam:”
- "Dini ihya edeceğim diyen bir adama yardım etmezsen,
ahirette ne cevap Vereceksin? Bir de sen hocasın! dedi.”
“Yani açık açık:”
- “Partiye gir! dedi...”
“Hayır demek ne mümkün!?”
“Ben de,"tamam efendim! dedim...”
“Halbuki DEMĠREL, bana BAKANLIK TEKLĠF
ETMĠġTĠ...!!! Hocaefendi:”
“-Hayır! Senin siyasetle iĢin yok! Sen, ilim-irfan adamısın!
demiĢti... ”
“Fakat bu sefer, hocaefendinin emriyle, MĠLLĠ SELAMET
PARTĠSĠne girip, aday oldum!”
“Amcam bana çok kızdı! Ben, amcama bunun siyaset
olmadığını (bir dava olduğunu) anlattım!”
“Hocaefendi aslında beni imtihan etmiĢ! Bizim seçim
çalıĢmaları içinde olduğumuz bir zamanda, hem de seçime gün
kala, hocaefendi Denizli'deki evime gelip:”
- “Sözümü tuttun, beni memnun ettin! dedi.”
- “Ama kazanamayacaksın, üzülme! dedi ve gitti... ”
“ERBAKAN hocayla Muhabbetimiz, daim olmuĢtur... Benim
sürekli siyasette olmamı istemiĢtir! Hatta siyaseti öğrenmem için,
beni MURAKIB yapmıĢtır! Hatta ilk defa bu vesileyle, yönetim
kuruluna katılmak üzere Ġtalya'ya gitmiĢtim! Recai KUTAN
bakanken, beni arsa ofisi genel müdürü yapmak istedi... RüĢvetin,
en çok döndüğü yer olduğu için hocaefendi izin vermedi...”
“ERBAKAN hocamla Muhabbetimiz, uzun yıllar
sürmüĢtür... Çok zeki, duyduğunu unutmayan bir adamdı! Mesela,
ben Erzurum Ġslam enstitüsü'ndeyken, Doktora çalıĢmamda,
"Ġslam Ceza Hukuku"nun, Ġnsani olduğunu Ġspatlamaya muktedir
oldum.. Bu çalıĢmam, Dünya çapında muktedir oldu. Hatta 19961997 yıllarında Amerikaya çağırıldım...”
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“Benim doktora hocam, Atatürkçü DüĢünce Derneği
BaĢkanı idi, hiç Camiye gitmezdi... Her akĢam kafayı çekerdi...
Bana Ģunu itiraf etti:”
- ”Bir Ģey bulamayacağını ve kendi kendine bu çalıĢmayı
bırakacağını düĢünerek bu konuyu seçtim, islam hukukuna
inanmıyordum! Ama Ģimdi gördüm ki, Ġslam hukuku muhteĢem bir
hukukmuĢ!”
“Ankara'dayken, ERBAKAN Hocamın yanına uğruyordum..
Bir ziyaretimde bu doktora tezimi kendisine sundum... Bir süre
sonra ziyaret ettiğimde, bir mecliste doktora tezimi anlattığına
Ģahid oldum!”
“Tezimi, virgül atlamadan anlattı! Elinde kitap olmadığı
halde, hafızasından anlattı... Bana deseler ki;”
- "ġu tezi anlat!", tezi hazırlayan ben olmama rağmen, bu
kadar güzel anlatamam... Böyle muhteĢem bir hafızası, keskin bir
zekâsı var idi...”
“Milli sanayiye önem verirdi... Müslümanları bir araya
getirerek, GÜMÜġ motor fabrikasını kurdu... Bende, babamdan
miras kalan tarlaları sattım ve gümüĢ motor fabrikasına ortak
oldum...”
Küresel güçler bu duruma sessiz kalmadılar ve biz motoru
hangi fiyata mal ediyorsak, bunun çok daha altında motor
satarak, fabrikanın iflasına neden oldular...”
Bu fabrika kurulduğunda amacı yerli motor üretmekti...”
“- Uçak motoru,”
- Araba motoru vs. hepsini üretecekti... Zaten ERBAKAN
hocam, motor PROFESÖRÜYDÜ...”
“Gelin görün Ki, küresel güçler müsaade etmediler.
Fabrikanın iflasıyla, kuruluĢ aĢamasında bir araya gelen
Müslümanlar, ERBAKAN Hocama ne ağır laflar söylediler!”
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“Oysa bu Fabrikayı, gözyaĢlarıyla kurmuĢlardı... Bu olayla,
Müslümanların para delisi olduğunu gördüm...”
“Ġstanbulda insanlar sokaklara sığmıyorlar. ERBAKAN
Hocam, daha o yıllarda Anadolunun her köĢesine fabrika açmayı
ve insanımızın, iĢ için istanbula gelmesindense, iĢin onların
ayağına gitmesini murad etmiĢti...”
“Bugün Ġngiltere bile, Londraya gelmek isteyenler için
büyük paralar alıyor... Çünkü yetmiyor imkânlar... O zamanlar
ERBAKAN Hocaya güldüler geçtiler...”
“Mesela, Erzurumda Hasankale'ye Ģeker fabrikası kurma
meselesi gündemdeydi... Güldüler, buraya fabrika mı kurulur,
kurulursa istanbula kurulur dediler...”
“ERBAKAN Hoca milli değerlere bağlı müftülerden daha
Bilgili, 3 tane Ģeyhin dizinin dibinde gençliğini geçirmiĢ bir
insandı...”
“Ben, Ġslam Enstitüsünde müdürken, öğle namazlarını
kapıyı kilitleyip kılıyordum... Yasaktı ve MüfettiĢler sürekli teftiĢe
geliyordu... 71 yılında yolun karĢı tarafındaki Camiye gitmek için
bir kardeĢimiz, yolunu uzatarak gidiyordu...”
“ERBAKAN Hocam baĢbakan olunca, bakanlıklarda Cami
açtırdı... Namaz kılmayı, suç olmaktan çıkarttı... ERBAKAN Hoca
kendisi baĢbakan olarak, Müslümanların idareye geçmesi
gerektiğini bildirdi. Önceleri, Müslümanlar Camiye gitsin,
diğerleri Müslümanları yönetsin, zihniyeti vardı.. ERBAKAN
hocamız bunu yıktı...”
“Denizli Ġmam Hatip Lisesinde Öğretmenken, ERBAKAN
Hocam Denizliye gelmiĢti, beni ön tarafa oturttu... Tabi ben
memurum o zamanlar...”
“KonuĢmasında, baĢ parmaklar havada, milli görüĢ yemini
ettiriyordu... Parmağımı kaldırsam, memur olduğum için tehlikeli,
kaldırmasam, hocanın hemen yanındayız, olmayacak... O sırada
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terledim, arkamdaki adam zeki biriydi, hemen önüme geldi,
böylece kameralar beni görmedi... KonuĢma bitince, ERBAKAN
Hocamı köyüme davet ettim... 40 km. ötedeki evime gitti..
Kendisine özel bir oda tahsis ettim... Ertesi sabah geldiğimde,
çarĢafının bile bozulmadığını gördüm ve sabaha kadar ibadet
ettiğini anladım.. Devamlı ibadet etmiĢ! Bunu da söylemem
lazım:”

Mehmed Zahid Kotku (RhA)Hazetleri ve Erbakan
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Mehmed Zahid Kotku (RhA) Hazetleri

“- Ġbadetine düĢkün,”
“- Çok da bilgili,”
“- Hem ilmi tarafı üstün,”
- Hem dini tarafı üstün bir insandı...(Allah(CC) ERBAKAN
HOCAMIZA RAHMET EYLESĠN...”
“Önüme Açık Çek Koydular”
İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit'in, Türkiye'ye
motor sanayisinde sınıf atlatan, oğlu TEI Başkanı Prof. Dr.
Mahmut Akşit'in doktora sonrası ABD'den yurda dönmesine
ilişkin yıllar önce anlattığı çarpıcı hikâyesi genç nesillere ders
niteliği taşımaktadır:
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"Amerikalı Adam Önüme Açık Çek Koydu"
“Mühendislikte ileri seviyeye çıkan Mahmut AkĢit'i ABD'de
okurken bir taraftan da camide Hudûrî tefsirini takrir edecek
derecede iyi yetiĢtirdiğini söyleyen AkĢit Hoca mezuniyet sonrası
oğlu için, "Amerkalı adamla" mücadelesini anlattı.”
"Amerika ĠĢine Gelmediği Zaman Adamları Öldürüyor"
Çok ısrarlı teklif sonrası yaşananları Akşit Hoca şu sözlerle
anlatı:
“Amerikalı adam önüme açık çek koydu. Sakın bunu
götürme dedi. Ġstediğin parayı yaz vereceğim dedi. Hayır dedim.
Sonra oğluma suçu bana at dedim. Çünkü Amerika iĢine
gelmediği zaman adamları öldürüyor... Öldürebilir, o derece
Mahmut'a sahip çıkıyorlardı. Ben yaĢayacağım kadar yaĢadım
dedim. Ölürsem ben öleyim. O sebeple söyleyince adama, benim
üzerime çok durdular.”
"Ġkna Etmeye Türkiye'ye Geldiler"
“Kabul etmedim o adam Türkiye'ye de geldi beni ikna
etmeye. Hayır dedim yine... Niçin; Ülkemizde çok değerli insanlar
yetiĢiyor.”
"Muazzam ĠĢler BaĢarabiliriz"
“Irkçı değilim ama biz zeki milletiz. Liderimiz güzel olursa,
bize engel olunmazsa çok muazzam iĢler yapabiliyoruz.
BaĢımızdakine çok bağlıyız, baĢımızdaki iyiyse Fatih oluyoruz çağ
açıyoruz. BaĢımızdaki ĢaĢkın olursa da ters dönüyoruz, yok
oluyoruz.”
“Mahmut AkĢit, 2013‟ten Bu Yana Tei'nin BaĢında”
“Üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Makine
Mühendisliği Bölümünde tamamlayan Mahmut AkĢit, ABD'deki
doktora çalıĢmaları sonrası 2013'ten bu yana TEĠ'nin Genel
Müdürlüğü görevini yürütüyor.”
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Prof. Mahmut Faruk AkĢit Kimdir?
“1967 yılında Denizli‟de doğan Prof. Dr. Mahmut F.
AKġĠT, 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği
Bölümü‟nden Lisans derecesi ile mezun olmuĢtur.”
“Akademik çalıĢmalarını ABD Troy, NY‟da bulunan
Rensselaer Polytechnic Institute‟da sürdüren Sn. AKġĠT, Makina
ve Havacılık Mühendisliği Bölümünden 1993 yılında Yüksek
Lisans [MSc], 1998 yılında da Doktora [PhD] derecelerini
tamamla 2004 yılında Doçent, 2016 yılında Profesörlük
unvanlarını aldı.”
“ABD bulunduğu sırada General Electric Corporate ArGe
Merkezi‟nde 10 yıl boyunca sırasıyla Consultant Research
Engineer, Senior Researcher, Static Seals Manager ve son olarak
da Advanced Seals Research Team Leader olarak görev yaptı.”
“AKġĠT 2001 yılında Türkiye‟ye dönerek Gebze Yüksek
Teknoloji Enstitüsü‟nde Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm
BaĢkanlığı görevini yürüttü. Kariyerine 2003 yılından itibaren
Sabancı Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümünde devam
eden Sn. AkĢit 2016 yılında Profesörlük unvanını almıĢtır.”
“Profesör AkĢit, 2013 yılı Aralık ayında TEI (TUSAġ Uçak
Motor Sanayi A.ġ.) Genel Müdürlüğü‟ne atanmıĢ olup halen bu
görevinin yanında MILRES Milli Rüzgâr Türbini GeliĢtirilmesi
Projesi BaĢkanlığı, ESAC EskiĢehir Havacılık Kümelenmesi
Derneği Yönetim Kurulu BaĢkanlığı ve Uluslararası Gaz Türbini
Enstitüsü Isı Transferi Teknik Komitesi üyeliği görevlerini de
yürütmektedir.”
“Profesör AkĢit‟in Uçak Motorları, Gaz ve Buhar
Türbinleri konularında 25 yılı aĢkın tecrübesi, 16 değiĢik ülkede
yayınlanmıĢ 60‟ın üzerinde patentleri, 150‟ye yakın makale,
tebliğ, NASA ve NATO teknik raporları ve benzeri bilimsel
yayınları bulunmaktadır.”
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Mehmed Zahid Kotku (RhA) Hazretleri

Prof. Dr. Cevat AkĢit Hocamız ve oğlu Prof. Dr. Mahmut AkĢit78
https://video.haber7.com/video-galeri/176387-cevat-aksit-hoca-anlatti-oglumunabdde-kalmasi-icin-onume-acik-cek-koydular

78

https://www.eskisehir.edu.tr/uploads/anadolu/ckfinder/web/files/Prof_Dr_Mahmut%20Far
uk%20Ak%C5%9Fit.pdf
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ĠĢte hem mühendis ve / veya hem de bilim adamı olarak Prof. Dr. Mahmut AkĢit79,

Evet! Hocam, evet! Ben de Ġslâmı derinden inceleyince anladım. Tam da sizin
dediğiniz gibi... Bu yüzden Ģimdi, o câhillikle geçen günlerime o kadar çok acıyorum
ki! Ama yine de sizi bana tanıttığı için Allah‟a (CC) sonsuz derecede HAMT olsun!
Prof. Dr. Mustafa Temiz
http://mtemiz.com/bilim/PROF.%20DR.%20MUSTAFA%20TEMĠZ.pdf
79

https://www.eskisehir.edu.tr/uploads/anadolu/ckfinder/web/files/Prof_Dr_Mahmut%20Far
uk%20Ak%C5%9Fit.pdf
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Hâlâ Bekliyoruz!
Türkiyemiz Süper Güç olma yolunda ilerlerken şimdi
insana, „nereden nereye‟ dedirten, böyle hem çalışkan, hem de
hayâtı normelleştiren idârecilerimize binlerce teşekkürler…
Kin, kibir ve nefretleriyle nankörlerin80, hınçlarından kalp
krizlerinin arttığını bilmeyen kalmadı81. Bunların her birinin çok
korktuğu, ölümün soğuk yüzüyle karĢıkarĢıya gelecekleri âna
(zamâna) az birer süre kalmasının verdiği sitresle, kımıldayamaz
derecede kuşatılmış (kavranılmış) durumları içinde bu nankörler,
bu geliĢmeleri ĢaĢkın ĢaĢkın seyredelerken hâlâ insafa gelip de,
Allâhü Teâlâ‟nın bu nîmetlerinin hikmetlerini, daha derinlemesine
inerek, hiç düşünmeyecekler mi? Hâlâ bekliyoruz!

Helal süt emmiĢler... Allah (CC) bozmasın!

80

Temiz, M,. Allah‟a (CC) TeĢekkür Etmek Ve Nankörlük, Alındığı İnternet
Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟A%20(CC)%20TEġEKKÜR%20ETMEK%20VE%20NA
NKÖRLÜK.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟A%20(CC)%20TEġEKKÜR%20ETMEK%20VE%20NA
NKÖRLÜK.docx, En Son Erişim Târihi: 02.07.2014.,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
81
Temiz, M., Ölüm Gerçeğinin Soğuk ġokları, Alındığı İnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ÖLÜM%20GERÇEĞĠNĠN%20SOĞUK%20ġOKLARI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ÖLÜM%20GERÇEĞĠNĠN%20SOĞUK%20ġOKLARI.docx, En
Son Erişim Târihi: 02.07.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Bence düşünseler, Tövbe Kapısı şu anda açık olduğuna
göre, buradan hareketle, kendi yaratışılış sebeplerini anlamalarına
ve bu nedenle kimbilir Türkiyemiz, bir yandan Süper Devlet olma
yolunda hızla ilerlerken, Allâhü Teâlâ‟nın (CC) rızâsına da
kavuşabilirler...

ĠĢte asıl mesele bu!
Adamlar hep, “Müslümanlar haklarını savunmak için uyanmasınlar, sömürge
düzenimiz hep sürsün” istiyorlar... Bunlara maddî ve fikrî olarak destek olanlara
hâin denir ve onlarla birlikte haĢrolacaklardır... Bâzıları, iĢlerine gelmeyenler,
burayı hemen anlamadan geçebilirler: Tekrar ediyorum: Onlarla birlikte
haĢrolacaklardır!
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CumhubaĢkanının ahlâkını test ettiğim resimlerden biri de budur...
Cibilliyet meselesi… Ne diyelim?
CHP Milletvekili ġafak Pavey‟in 17 YaĢındayken 30 yaĢında bir Ġngiliz‟e kaçtığını,
adam onu terk edince de, kendini trenin altına atıp bir bacağını kaybettiğini ve
Erdoğan‟ın Hastâne‟de ziyâretine gidip bütün hastâhane masraflarını karĢıladığını
biliyor musunuz?
Erdoğan‟ın yerinde baĢka bir karaktersiz olsaydı, bu iyliğini sık sık kere ġafak
Pavey‟in yüzüne vururdu… Buradan da yine bir test daha ediyorum ki, Erdoğan
Ġslâmî karakterde olan bir insan ki, Ġslâm‟da yapılan iyilikler hep unutulur!
Resimlerden Sızan Gerçek Ölçüler
http://mtemiz.com/bilim/RESĠMLERDEN%20SIZAN%20GERÇEK%20ÖLÇÜLE
R.pdf

Ağzına sağlık demeyi hak ediyorsun!
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“Kin, Kibir Ve Haset Zemîninde (Derùnunda) Yeni Türkiye‟ye Doğru:
Türkiye Cumhùriyeti BaĢbakanı‟nın Aleyhinde Yürütülerek Vatan Ve Milletimiz
Aleyhine DönüĢen Kin Ve Kibrin Günümüzdeki Açınımları
http://mtemiz.com/bilim/KĠN%20VE%20KĠBĠR%20ZEMÎNĠNDE%20(D
ERÙNUNDA)%20YENĠ%20TÜRKĠYE‟YE%20DOĞRU.pdf
Seni Ayağımın Altına Alsam, Ġnan ki, Az Gelir!
http://mtemiz.com/bilim/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,
%20ĠNAN%20KĠ,%20AZ%20GELĠR.pdf
CumhurbaĢkanımıza Bu Kin Ve DüĢmanlık Nereden Geliyor? Ey Kin,
Nefret Saçıp Ġftiralarla UğraĢanlar, Hani BaĢka Eserleriniz Nerede?
http://mtemiz.com/bilim/CUMHURBAġKANIMIZA%20BU%20KĠN%20V
E%20DÜġMANLIK%20NEREDEN%20GELĠYORpdf
Allâhü Teâlâ‟nın Nîmetleri Ve CumhurbaĢkanımız‟ın Hasletleri
http://mtemiz.com/bilim/ALLÂHÜ%20TEÂLÂ‟NIN%20NÎMETLERĠ%20
VE%20CUMHURBAġKANIMIZIN%20HASLETLERĠ.pdf
Gerçekten, Kim Bu BaĢbakan?
http://mtemiz.com/bilim/GERÇEKTEN%20KĠM%20BU%20BAġBAKAN.
pdf
Rahmet, CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rahmet Ve Âfet
Bulutları
http://mtemiz.com/bilim/REĠSĠCUMHURUMUZ%20ERDOĞAN‟DA%20
GÖZLEMLENEN%20CĠHAT%20RÙHU%20VE%20ZEVKĠ.pdf
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EY DEĞERLĠ ÖĞRETMENLERĠMĠZ!
Hayatta en değerli ve kutsal bir mesleğe sâhipsiniz!
Aşağıdaki yazıyı okuduktan sonra öğrencilerinizin anne ve babalarını ve /
veyâ velîlerini aydınlatarak bu değerli ve kutsallığın hakkını vereceğinizden
şüphe duymuyorum…

Giriş
Günümüzde, Din KarĢıtlığı82 yüzünden, İslâmî Ve Kültürel
derinlik kazandırılmayan Müslümanlar, iyi olsun-kötü olsun, çıkan
her yenilikten kolayca etkilenebiliyorlar…
Geçmişte de bu nedenle birçok Müslüman, Avrupa‟da
baĢlayan, ruhsuz bilim ve mateyalizmin ürünü Aydınlanma
Kurâmı‟nın kurbanı olmuşlardı.
1950‟li-1960‟lı yıllardan beriki gözlemlerime dayanarak
diyorum ki, Bütün dünyâda olduğu gibi, Türkiye‟de de Müslüman
olduklarını söyleyenlerin çoğu, özellikle de sol kesime iliĢkin
kardeĢlerimiz baĢta olmak üzere, başka kültürlerin özentisi içinde
82
Temiz, M., Din KarĢıtlığı, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/Din%20KarĢıtlığı.pdf YA DA http://mtemiz.com/bilim/Din%20KarĢıtlığı.doc, En Son
Erişim Târihi: 17.09.2014 (http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm).
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tahsil görmüşlerle medya mensuplarının büyük bir kısmı, bu gibi
konularda, çok daha duyarlı olmalılar!
İslâm Nîmeti‟nin yüceliğini idrak edemeyen, kafaları
karıĢık, böyle Müslümanların, karmaĢık düĢüncelerden kurtulup,
çocuklarının da mânevî geleceklerini sağlamlaştırmak için, A.O.
Dönmez tarafından, Sızıntı‟da yayımlanmış, aşağıya almış
olduğum, „Haluk‟un Son Vedâı‟ adlı yazıyı okumalarını, ayrıca,
üzerinde, derinlemesine, düşünmelerini öneriyorum.
Büyük Yanılgı
18. ve / veyâ 19. yüzyıllarda Batıda başlayan Bilim ve
teknolojik
gelişmelerden,
„dinlerin
döneminin
bittiği‟
düşüncesinden sonra, ortaya atılan, Aydınlanma Kurâmı‟nın
etkisi altında kalanlardan biri de, Tevfik Fikret idi.
Aşağıda „Haluk‟un Son Vedâı‟ adlı yazıda da görüleceği
gibi Tevfik Fikret‟in yanılgısını, „onun dindar kiĢiliğinin
değiĢmesinden‟ ve bu yeni görüş doğrultusunda yetiştirmek
istediği, mâneviyattan yoksun (mânevî boĢlukta) kalmıĢ /
bırakılmıĢ, oğlu Haluk‟un sonunda, din değiĢtirmesinden
anlıyoruz:
Aydınlanma Kurâmı‟nın câzibesinde kalan Tevfik Fikret‟e
göre ülkeyi düştüğü karmaşadan, ancak Bilim ve Fen
kurtaracaktı. Ona göre bilim çok önemli bir ışıktı, cehâletin
üzerine GüneĢ gibi doğacaktı.
Aslında hayâtının bir döneminde “tevhitler83” yazan, Sabah
Ezanı, Ramazan ve benzerî Ģiirlerinde, İslâmî esaslara uygun
Allah (CC) inancını anlatan mısralarıyla dikkatleri çeken… Ve de
83

tevhit: 1. Birkaç şeyi bir araya getirme, birleştirme…2. Bir olduğuna inanma, bir sayma, bir olarak

bakma…
Osmanlıca lügat:
tevhit: Birleme… Bir Allah'tan başka İlâh olmadığına inanma… “Lâ ilahe illallah” sözünü tekrarlama...
Her yerde ve her şeyde Allah'tan başkasının te'sir hâkimiyeti olmadığını anlamak, bilmek ve bilerek yaşamak…
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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, bilimi gören Fikret‟in bu mânevî çöküşünün nedeni,
19. asrın müzmin tutkusu olan pozitivist felsefedir. İleriki yıllarda
kendini 19. asrın ruhsuz pozitivizmine kaptıran Fikret, dinin derin
mânasını anlayamamıĢ, Dini‟ni ihmal etmiştir.
İslâm‟a sırt çevirerek bilimin, bir tapınak gibi,
kutsallaştırılmasıyla Aydınlanma Kuramı‟na olan inanışın
neticesinde ortaya çıkan mânevî tahribâtın olumsuz etkilerini en
iyi bir Ģekilde, Tevfik Fikret‟in oğlu Haluk‟un, A.O. Dönmez
tarafından, Sızıntı‟da yayımlanmış, “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 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

. Sızıntı, Dönmez, A.O., Haluk'un Son Vedâı, Alındığı İnternet Elektronik
http://www.sizinti.com.tr/konular/ayrinti/halukun-son-vedai.html, En Son Erişim Târihi: 15.05.2014.

Adresi,
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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.”
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„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
kâhraman‟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 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:”
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“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:
„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, şiirini bayrağa yaptığı şu hitapla bitirir:
“Ey Ģanlı vatan bayrağı, bir gün seni oğlum
Bir mevkib-i zî-heybet-i hürriyet önünde
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ÇekmiĢ görebilseydim... O, pür-hande ölürken
Etmezsem eğer Ģevkini takdîs ile secde,
Dünyâda 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:”
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“Ey MüĢtâk-ı feyz u nûr olan âti-i milletin
Meçhul elektrikçisi, aktar-ı fikretin
Yüklen getir -ne varsa- biraz meskenet- fiken
Bir parça rûhu, benliği, idrâki besleyen…”
“Fikret, Haluk‟la ilgili şiirlerinde; „ıĢık, feyiz, nur, ziyâ‟
kelimelerini özellikle kullanır ve devamlı karanlıkları yok edecek
ışıktan bahseder. Yine Haluk‟un şahsında gençlere seslendiği
“Sabah Olursa‟ şiirinde, bu motif daha net bir şekilde 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.”
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“Âkif din+ilim; Gökalp millî kültür+ilim terkibine
inanmıĢlardır. Fikret ise, din ve millî kültürün yerine, bir hayli
müphem olan insaniyetçilik fikrini koymak istemiĢtir84.”
“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
mânasını
85
anlayamamıĢtır .”
„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
84
85

Mehmet Kaplan, Edebiyatımızın Ġçinden, Dergâh yay., s. 70-71, 19.
Age., s. 73.
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yanına yerleĢtirilir. Haluk, tam hayâtına yön verilecek bir çağda
olduğundan ve millî ve mânevî 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.‟der86.”
Şemsettin Kutlu, Servet-i Fünûn Dönemi Türk Edebiyatı Antolojisi, Remzi Kitabevi Yay., 2. baskı, s.
12, İst. 1981.
86

413
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

“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 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 yayımlar87.”
87
Milliyet, 19-20-21-22-23 Haziran 1966, bknz., Doç. Dr. Hikmet Tanyu, Tevfik Fikret ve Din,
s.322...329 İrfan yay., İst., 1972
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“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
oldum88.”
“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 sanât ve Ģiir istidadına kıyasla ben fazla pratik
bir insandım. Zannederim, kendi hayâtında gâyet önemli olan
Ģeylere ciddî ilgi göstermeye elveriĢli olmayıĢım, onu hayal
kırıklığına uğratmıĢtı89.”
“Evet, Fikret‟in tâ bebekliğinden beri büyük ihtimamla
büyüttüğü, Türk gençliğinin gelecekteki sembolü olarak gördüğü,
dönemin en iyi okullarında okuttuğu, ziyâ kucaklayıp getirmesi
88
89

H. Tanyu, age. s. 323-324
age, s. 326.
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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 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 vardı90.”
“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

90
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sarsılırken‟ ülkesinden oldukça uzaklarda yaĢamayı tercih
etmiĢtir.”
“Cemil Meriç diyor ki:
“„Haluk, bir cins isimdir, târihten kaçanların ismi91.‟
diyerek yabancılaĢmıĢ Türk aydınını Haluk‟un Ģahsında
müĢahhaslaĢtırır.”
“Bizce Haluk‟un durumu, Tanzimat‟tan bu yana
çocuklarına sağlam bir dinî eğitim ve Ģuur verememiĢ annebabaların 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
seziyordu92.”
Sonuç

Cumhûriyet Dönemi Türk Ansiklopedisi Aydınlar, İst, 1983, s.134.
Sızıntı, Dönmez, A.O., Haluk'un Son Vedâı, Alındığı İnternet Elektronik
http://www.sizinti.com.tr/konular/ayrinti/halukun-son-vedai.html, En Son Erişim Târihi: 15.05.2014.
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Önce İslâm Ve Kültürümüz‟ün eşsiz yüceliğini öğrenir,
sonra da, 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, çözümlemiş olabiliriz.
Özellikle Dünyâ‟ya insanlığı öğreten, insan tabiatına
(fıtratına) en uygun din olan, İslâm Ve Kültürümüz‟ü çocuklara
öğretmeden onları, Tevfik Fikret gibi, kökü materialist felsefeye
dayanan bilgilerle hayâta hazırlamaya çalışmakla, onların bir nevî
kanlarına girerek, çocuklarına yazık eden anne ve babaların
kulaklarını çınlatırım.
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ÖZET
Aşağıdaki resimler sonucu özetlemektedirler...

419
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

420
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

421
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

422
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

423
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

424
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

425
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

426
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

