ÇOK MUTLU OLMUŞ BULUNUYORUM…
Bu da Benim için Bir Katma Değer‟dir…
ProfΩ. Dr. Mustafa TEMİZ

Giriş
Bu dünyâ her insanın ticârette olduğu gibi, akıl ve özgür irâdesiyle,
katma değer üretme yeridir. Ben her şeyden önce, Elektromanyetik Alanlar
Ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı’nda, bir bilim insanı olduğum için,
yorumlarımda bilimselliğe büyük önem vermekteyim. Bilimsel demek, basit
târifiyle, her hususta, doğru ve gerçek sonuçlu olmak demektir.
Bir Hayat Da Böyle Geçti (pdf), Alındığı İnternet Elektronik Adresi:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz
%2031.07.2015).pdf
Etmeyin, Yâ! Beni Durmadan Kendimden Bahsetmeye Zorlamayın,
Lütfen! Alındığı İnternet Elektronik Adresi:
http://mtemiz.com/bilim/ETMEYİN,YÂ%20,%20BENİ%20DURMADA
N%20KENDİMDEN%20BAHSETMEYE%20ZORLAMAYINIZ,%20LÜTFEN
.pdf
Şükürler Olsun ki Bir Partici Olmamışım, Alındığı İnternet Elektronik Adresi:
http://mtemiz.com/bilim/ŞÜKÜRLER%20OLSUN%20Kİ%20BİR%
20PARTİCİ%20OLMAMIŞIM.pdf
Bilimsellik
Bilimsellik, bir bakıma, en basit olarak kısaca, olay ve durumlar ya
da anlatılanlar hakkında, geçerli gerçek ölçülere bağlı kalınarak yapılan yorumların gerçekliklerinin, akıl ve mantık ve / veyâ beş duyu organlarımızdan
biri veyâ bir kaçı tarafından, kolayca anlaşılabilir ya da algılanabilir olmasıdır.
Ω
. Dosyalarda sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu ilgili
yazılara ânında ulaşı-labilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi’nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
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Meşgûliyet Alanım
Emekli olduktan sonraki meşgûliyetimin esâsı, bin yıllık târihimizi
oluşturan, İslâm Ve Kültürümüz’deki iki temel kavram olan hak ve bâtıl
kavramlarını, hak ve bâtıl sayfalarındaki zihniyetlerin davranışlarını incelemektir. Bu zihniyetler hayatta, özet olarak söylemek gerekirse, hayat tarzı
olarak, esasta iki yol izlemektedirler:
Birinci yolu izleyenler, hak yolda olanlardır. İkinci yolu izleyenler
ise, bâtıl yolda olanlardır.
- Hak kavramı, doğru ve doğruluğa dayanan gerçekleri,
- Bâtıl kavramı ise, yalan ve yalanbazlı gerçek dışılıkları barındırır.
Hak veyâ Bâtıl Kavramı
‘Hak’ kelimesini, „Hakk’ olarak, yazanlar da vardır. Bu kelime, Osmanlıca sözlükte, Hakk başlığı altında:
“1) (Bâtıl‟ın zıddı) Doğru. Gerçek. Vâcib ve lâzım olan. Her sâbit ve
doğru olan şey. Adâlet. Herkesin meşru olan salâhiyeti, iktidarı, bir şey üzerindeki mâlikiyeti; 2) Dâva ve iddiâ; 3) Hakîkate uygunluk; 4) Geçmiş,
harcanmış emek. Pay, hisse; 5) Münâsib; 6) Din. İslâmiyet; 7) Kur’an; 8)
Vukuu vâcib, geleceği şüphesiz olan; 7) Kıyâmet; 8) Mahz-ı hakîkat; 9) Yapacağını yalansız yapan kimse; 10) Musîbet” anlamlarıyla verilmiştir.
Hayat tarzındaki ikinci yola gelince bu, Hak Yol‟un dışındaki yolların her biridir. Bunlar, gerçeklerle ilgili olmadıkları için, bir açıdan hak
yolun zıddı durumundadırlar… Aslında hak ve bâtıl kavramları da, ‘çift çift
yarattık’ âyetiyle ilgili olan çiftlerin her biridir1
İslâm Ve Kültürümüz’de ‘hak’ kelimesinin zıddına ‘bâtıl’ denir. Yukarıda da görüldüğü gibi, ‘hak’ kelimesi de, bâtıl‟ın zıddı yâni „doğru' olarak verilmiştir. ‘Bâtıl’ kelimesinin anlamı, Osmanlıca sözlükte aşağıdaki
şekildedir:
Temiz, M., ‘Çift Çift’lerden İlmin İki Cephesi, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/‘ÇİFT%20ÇİFT’LERDEN%20İLMİN%20İKİ%20CEPHESİ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/‘ÇİFT%20ÇİFT’LERDEN%20İLMİN%20İKİ%20CEPHESİ.docx, En
Târihi: 25.08.2015.
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“Hakîkatsız, hurafe. Hak ve doğru olmayan, yalan… Şartlarını yapmamakla kabul olmayan ibâdet ve muâmele…”
Yukarıda görüldüğü gibi „Hak’ kelimesi, Allah‟ın (CC) adı olmasından başka, adâlet, İslâmiyet (İslâm) ya da Kur’an anlamına da gelmektedir. ‘hak’ şeklinde alınırsa bu, kısaca ‘doğru’ demek olduğu gibi, halk
dilinde ‘harcanmış emek’ yerine de geçer.
Hak Ve Doğruluğun Önemi
Yukarıda da değinildiği gibi doğru’ ve ‘doğruluğun’ yeri, İslâm‟da
çok yücedir. ‘Doğru’nun bilimdeki karşılığı ‘gerçek’tir. ‘Doğru‟nun zıddına
Halk dilinde, ‘yalan’ ya da ‘yanlış’; bilimde ise ‘gerçekdışı „denir.
Diğer taraftan, yukarıda görüldüğü gibi, bâtıl için verilen, bir anlam
da ‘hakîkatsız’ olduğuna göre, genel olarak, hak için, daha da açıklamalı
olarak kısaca, doğru yâni gerçek; bâtıl için ise, yanlış, yâni gerçekdışı da
yazılabilir.
Bâtıl kavramına ilişkin olarak, Câsiye Sûresi’nin 27. Âyeti’nde,
‘Göklerin ve yerin mülkü sâdece Allah‟ındır. Kıyâmet’in kopuş saati geleceği
gün; o gün bâtıla sapanlar hep hüsrana düşeceklerdir.‟ denmektedir.
Bâtıl Olan Tutum Ve Davranışlar
Hâl böyle olunca, her fırsatta Halkımız‟ın aşağılanması, İslâm ve
Kültürümüz’ün redd-i mîras edilmesi, „Allah‟tan korkmuyoruz‟ demek2,
ikiyüzlülük, din istismârı, Batı taşeronluğu, haçlı zihniyeti’nden destek istemek, Türk Milleti‟nin „birlik ve berâberliği‟ni parçalama gayretleri, yâni
bölücülük yapmak gibi konular da, bâtıl kavramların başında gelmektedir.
Seçim Sonuçları
24 Haziran 2018 seçimi için, Yeni Türkiye‟nin her köşesinde sürdürülen, hak ve bâtıl gayretler ve mücâdeleler, bilimsel tahminlerim açısından,
memnûyet verici olarak, sunuçlanmış bulunuyor…

2
Sabah, CHP'li Vekil: Allah'tan korkmuyoruz! Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
https://www.sabah.com.tr/gundem/2016/01/27/chpli-vekil-allahtan-korkmuyoruz, En Son Erişim Târihi:
029.07.2018.
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Başka bir bir ifâdeyle söylemek gerekirse, şimdiye kadar, hak ve bâtıl kavramları üzerine yaptığım incelemelerimin bilimsel sonuçlarına, memnûniyetle, kavuşmuş bulunmaktayım. Yâni şimdiye kadar, hak ve bâtıl cephelerini müşâhade ederek, yapmış olduğum bilimsel yorumlarımın tutarlılığını bizzat görmekten dolayı, çok mutlu olmuş bulunuyorum...
Bu mutluğum, bu yorumlarımın, İsrâ Sûresi’nin 81. Âyeti’yle bildirilen, “(Ey Muhammed!) De ki: „Hak geldi, bâtıl yok oldu. Elbette bâtıl yok
olmaya mahkûmdur‟.” ilâhî kânununa uygunluğu dolayısıyla, elbette ki yüce
bir duygudur. Dolayısıyla Evren Okyanusu’nda, su almadan, nazlı nazlı yüzmesi için, Yeni Türkiye‟de temelleri atılan, Cumhûriyetimiz’in Yükselme
Dönemi’nin, 24 Temmuz 2018‟de, Halkımız tarafından hak yönde mühürlenerek kesinleştirilmesinden dolayı, şimdi çok mutlu olmuş bulunuyorum…
Bu çalışmalarım, Zilzal Sûresi‟nin hükümleri gereğince3, elbetteki,
benim için de, hayırlı bir katma değer olacaktır.

3
Zilzal Sûresi, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, http://www.haber7.com/yasam/haber/2585220zilzal-suresinin-okunusu-ve-anlami-zilzal-suresinin-faziletleri-ve-onemi-nedir/?detay=1, En Son Erişim Târihi:
029.07.2018.
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