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Bizim Milletimiz‟in temelde,
gerçek referansı,
İslâm ve Kültürümüz‟dür.
Şimdi siz,
kendinizi hemen yoklayınız ve tartınız.
İslâm ve Kültürümüz‟ün başta gelen
en önemli öğeleri,
İslâm, Türkçemiz ve Târihimiz olduğuna göre,
şimdi kendiniz,
bunlarda ne durumdasınız
hemen görünüz!
Şunu da söylemek istiyorum:
İnönü Ve Hempaları’nın
İslâm ve Kültürümüz‟ü yasaklamalarıyla
gerçekleştirdikleri Tahrifat Ve Tahribatın
sebep olduğu

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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yozlaşmanın derecesi,
ahlâkî davranışlarımıza da,
aynen yansımış durumdadır.

Aklın ve Mantığın Marazî İnversiyonuyla İslâmî Ve Kültürel Tahrifat Ve
Tahribata ilişkin Kültürel redd-i miras belgelerinden…
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Aklın ve Mantığın Marazî İnversiyonuyla İslâmî Ve Kültürel Tahrifat Ve
Tahribat niyetlerinden…

Aklın ve Mantığın Marazî İnversiyonuyla İslâmî Ve Kültürel Tahrifat Ve
Tahribat niyetlerinden…
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"Gazetelerinizin son günlerdeki neşriyatı arasında dinden
bahis bazı yazı, mütalaa, ima ve temsillere rastlanmaktadır.
Bundan sonra din mevzuu üzerinde gerek tarihi, gerek temsili ve
gerek mütalaa kabilinden olan her türlü makale ve fıkra ve
tefrikaların neşrinden tevakki edilmesi (sakınılması) ve başlanmış
bu gibi tefrikaların en son on gün zarfında nihayetlendirilmesi."
(T.C. Başvekâlet-Matbuat Umum Müdürlüğü, İç Matbuat Dairesi,
1945)”
"Biz her ne şekil ve surette olursa olsun, memleket dâhilinde
dini neşriyat yapılarak dini bir atmosfer yaratılmasına ve gençlik
için dini bir zihniyet fideliği vücuda getirilmesine taraftar değiliz."
(T.C. Dâhiliye Vekâleti-Matbuat Umum Müdürlüğü Sayı:
658 17. Mayıs. l942)
(KAYNAK. Eşref EDİP-KARA KİTAP.” Alındığı İnternet
Elektronik Adresi,
http://reddulmuhtar.com/index.php/160-ilahiyat-fakultelerindeyetisen-belamlar.html

Öyle ki,
sosyal statünün yüksek olması bile,
bu ahlâkî çürümüşlüğün dışarı yansımasını önleyemez bir
hâle gelmiştir.
Konuyu bir örnekle
daha da somutlaştırmak
mümkündür.
Kişilerin kimlikleri önemli değildir.
Önemli olan
olay ve fikirlerdir.
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Vatandaşın biri,
bir meşhur kişinin,
“Yabazın biri çıkıp, “Tuvâlete gitmek günahtır.” desin.”
“Bundan dolayı altına „sıçacak‟ o kadar çok insan var ki
bu memlekette…”
şeklindeki sözünü
Facebook‟a yazmış,
orada beğeniye sunmuş…
Görüyorsunuz, değil mi?
söz çok çirkin!
Elbette bu,
âile terbiyesi almamış bir kimsenin ifâdesi…
Sözü söyleyen meşhur bir kişi,
ama haaa!
Meşhur olsa ne yazar!
Değeri kendi sözü seviyesinde…
Bununla berâber,
Kimliği zâten konumuz açısından önemli değil…
Ölmüş olduğu için,
açıklanması da,
Kültürümüz açısından da
uygun değil…
Bu söz,
terbiyeli birinin ağzından yanlışlıkla çıkmış olsa,
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kesin olarak söylüyorum ki,
o kişinin yüzü kızarır.
Sonuçta da
hemen özür diler…
Bu cümleyi ilk okuduğumda,
çirkinliğinden şahsen,
şaşırdım,
utanır gibi oldum.
O an,
içime bir üzüntü düştü.
Ve de ister istemez,
“Demek ki”,
dedim,
kendi kendime,
bölece sesli olarak
düşünmeye devam ettim:
Dedim ki:
“Bir insanın, günümüzün en yüksek teknolojisiyle
uğraşması dahî, o insanın Kültür câhilliği nedeniyle,
içine yuvarlanmış olduğu muazzam çukurluk seviyesinden
kımıldayıp da, incelik ve nezâket fukâralığından kıl payı
kadar bir derece kazanmasına bile, fayda
vermiyormuş…”
“Bunu da öğrenmiş oldum.”
Sesli olarak düşünmem böyledi…
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Aklın ve Mantığın tersten çalışması
anlamına gelen
“Aklın ve Mantığın Marazî İnversiyonu” nedeniyle,
bugün
nezâket, incelik, terbiye ölçüleri,
o hâle gelmiştir ki,
toplumumuzda
bu tür davranışların
tâliplileri de kızıl ot gibi,
çoğalmış bulunuyor.
Yazık ki,
bu tür sözde meşhurlara bakarak,
çocuklarımız ve iyilerimiz de bozuldular / gittikçe de
bozuluyorlar…
Bu konuyu ele almamın bir nedeni de,
üzülerek söylüyorum,
yukarıda bahsedilen sözü beğenenlerin birinin de,
geçmişte iyi olarak tanıdığım,
bir âilenin
mensubu oluşudur.
Olumsuz yöndeki bu kurbanlar,
ne yazık ki,
her şeyin ölçülerinin tersten algılanmasına yol açan,
Aklın ve Mantığın Marazî İnversiyonu sonunda,
akıl ve mantığın da,
aynı yöndeki bir algıya dönüşmesi yüzünden
ileri geliyor.
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Böyle bir bozulma,
yadsınacak durumdan da aslında çoktan çıkmıştır.
Çünkü 80–90 yıldır hazırlanıp tohumu ekilen, tarladan
şimdi buna uygun,
bir hasadın yapılmasında,
üzülmekten başka,
şaşılacak bir şey yoktur.

Aklın ve Mantığın Marazî İnversiyonuyla İslâmî Ve Kültürel Tahrifat Ve
Tahribat niyetlerinden…
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Şimdi tekrar konuya gelelim:
Benzer seviyeli bir kişinin hazırlayıp Faccbook‟a koyarak
beğeniye sunduğu bu söz için,
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bir vatandaş bir yorum yazmış,
sonra aşağıda görüldüğü gibi,
diğer yorumcuların da katılmasıyla karşılıklı,
bir diyalog ortaya çıkmış…
Vurgulamak istediğim nokta,
diyalogdaki sözlerin,
ilk başta konan yorum gibi,
hep gayrı ahlâkî düzeyde seyretmesidir.
Sosyal düzeyin yüksek olmasının,
sözlerin yüksek ahlâkî seviyede olmasına yardımcı
olmadığını,
Kültürel kokuşmuşluğun neticesi olarak,
sözlerin nezâket ve terbiye seviyesinin çok altında,
çirkin ve rezil ifâdelerle sıralandığını,
üzülerek,
burada bir kere daha görüyoruz.
Bu noktadan sonra diyalogdaki bu çirkin ve rezil
ifâdeleri,
siz okuyucuların insaf ve takdirlerine
bırakıyorum1.
Hazırlanıp Facebook‟a konan ve çirkinlikleri tetikleyen
yazı şudur:

1
Temiz, M., İncelik ve Nezâketimize Elvedâ mı Ediyoruz? Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/İNCELİK%20VE%20NEZÂKETİMİZE%20ELVEDÂ%20MI%20EDİYORUZ.pdf YA
DA http://mtemiz.com/bilim/İNCELİK%20VE%20NEZÂKETİMİZE%20ELVEDÂ%20MI%20EDİYORUZ.pdf,
En Son Erişim Târihi: 03.12.2013.
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“Yabazın biri çıkıp, „Tuvâlete gitmek günahtır.‟ desin.”
“Bundan dolayı
altına “sıçacak” o kadar çok insan var ki bu
memlekette…”
“Yabaz” sözüyle gerçekte Allah‟ın (CC)
“Evren‟in sigortası” saydığı
mü‟min Müslümanları kastettiğini
hemen anlamışsınızdır,
değil mi?
Vatandaşın birinin
yazıya ilişkin yorumunun ardından
(konuşmaların yazımlarına yazım hatâlarına da
dokunulmadan)
gelişen diyalog
aşağıda aynen
görülmektedir:
- “Evet bu şekilde yobazda var
akıllı geçinen aydında var
ülkemizin gerçeği bu
bilselerki
atatürk tuvalete gitmek yobazlıkdır deseydi
tuvalet yerine sokağa sıçacak çok aydında var”
-“Kimliğini bilmiyorum ama senin dediğin gibi
Atatürkçüler sokağa değil
yobazların başına yapar...”
“Aydının ne olduğunu daha öğrenememişsin”
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-“Aydın ve yobazın ne olduğunu
bende sizin kadar biliyorum
ben aydın geçinen yobazlarla
yobaz geçinen aydınları kastediyorum ve
bu şekilde insan çok paylaşımları yaparken
genele vurmadan
dar kapsamda yaparsak
ilgili olan şahıslar
kendilerine alırlar diye düşünüyorum.”
“Birde
paylaşım yapacağınız şeyleri biraz daha titizlikle
seçerseniz
bence bu size yakışır
çünki gerçek aydın bir insansınız.”
“Burda benim zoruma giden
bu hususlarda sizin gibi aydın bir insanın
paylaşımlarında
özen ve titizlik göstermemesidir.”
“Sabit düzmantık düşünmeden konuşan
düşünmeden yazan
yazdığının nereye gideceğini bilmeyen
insanlardan olmamanız.”
“Sizi takip eden nice insanlara yanlış mesajlar
vermemeniz.”
“Kimliğime gelince
facedeki benim gerçek kimliğim
samsunda muhasebeciyim
genel olarak
bir siyasi görüşüm veya
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bir siyasi partiye karşı sıcak bir hissiyatım yok
çok şükür
TÜRKÜM ve MÜSLÜMANIM.”
“Bu iki unsurda
benim özüm
ikisinede dokunana
bir şekilde benimde karşılığım olur.”
“Vatansever olabilirsiniz
ama dinime laf söyleyemezsiniz ya da
müslüman olabilirsiniz vatanıma ve milletime laf
söyleyemezsiniz.”
“Söyleyenede herzaman bir çift sözümüz
bizimde olur.”
“Gerçek yobazların başına Atatürkçülerden önce
biz yaparız.”
“Ama Atatürkçü geçinip yobazlık yapanların
din karalaması yapanların
başınada elbet yapanlar olur
bizde dâhil…”
Atışmaları gördünüz.
Atışanlar zâten,
günümüzdeki çağrışımları ile „aydın‟ gibi,
kelimelerle birbirlerinin sosyal seviyelerine
gönderme yapmış bulunuyorlar.
Yalnızca örnek alınan bu diyalogla,
Kültürümüz‟deki yozlaşmanın derecesinin,
ahlâkî davranışlarımıza da
nasıl yansımış olduğunu,
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sosyal statünün yüksek olması ile olmamasının
bunda hiçbir payının olmadığını,
ne olursa olsun,
bu ahlâkî çürümüşlüğün,
bütün insanlık seviyelerini sıfırladığını,
görüyoruz…
Ahlâkî ve temel Kültürel Ölçü‟nün yitirilişinin,
söz, yazı, nezâket ve ahlâk kavramlarımızdaki,
bu tahrifâtı,
bu kadarla da sınırlı değildir.
Bu temel ölçüsüzlük,
Dilimizi, kavramlarımızı, anlayışlarımızı da
değiştirmiştir.
Büyük bir şuursuzlukla,
gelişigüzel yön, doğrultu, fikir ve üsluplarda, büyük bir
hercümerç içinde savrulup gidiyoruz,
Sonbaharın kar suyunu gören,
Karadeniz‟deki hamsi yığınları gibi…
Kavram kargaşası husûsunda da
bir örnek vermeme
müsaade ediniz,
lütfen!
Türkiye‟de
5541 gencin katıldığı bir ankette¥,
„ateist‟ gençlerin yüzde 61´inin
¥
Anonim, Fıkralar, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, http://www.haber10.com/galeri/dc71ebb6c459-e311-b6da-14feb5cc1801/#.Upo9OVw5mxk, En Son Erişim Târihi: 01.12.2013.
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Allah´a (CC) inandığı,
yüzde 59´unun
düzenli oruç tuttuğu,
yüzde 13´ünün
düzenli beş vakit namaz kıldığı,
yüzde 43´ünün ise,
Cumâ namazına gittiği
belirlenmiştir.
Komünist gençlerin %9.8’i ise
„Beş vakit namaz kılıyorum‟
şeklindeki şıkkı
işâretlemişlerdir.
Cumâ namazına ilişkin soruya gençler,
daha yüksek oranda,
„düzenli kılarım‟ yanıtını vermişlerdir:
Ankete katılan,
„Atatürkçü gençlerin yüzde 51´i,
„Ülkücü’ gençlerin yüzde 58´i,
„İslâmcı‟ gençlerin yüzde 63´ü,
‘Feminist’ gençlerin yüzde 36´sı,
düzenli Cumâ namazını
kıldıklarını belirtmişlerdir.
“Herc ü merc2” sözünü hatırlamamak elde değil,
görüyorsunuz!


CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O‟nun şânı çok yücedir.” demektir.
herc ü merc: Karışıklık, dağınıklık… Alt üst, karmakarışık, allak bullak… Darmadağınık…
Karmakarışık. Allak bullak… Darmadağınıklık
2
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Türkiyemiz‟deki
korkunç kavram kargaşasının varlığı,
bu araştırma ile de
bir kez daha
gözler önüne serilmiştir.
Anketi yapan Bilim adamlarından
İ.T.Ü.deyken sınıf arkadaşım olan,
Prof. Dr. Burhanddin Can,
“Örneğin ´din´,
´milliyetçilik´
diyorsunuz,
herkeste
farklı şekilde
bir kavram şekilleniyor.”
diyor.
Aslında,
15-28 yaş grubu arasında yapılan,
bu sonuçların
gelişkinler için de,
„beş aşağı, üç yukarı‟,
pek farklı olmayacağı,
yukarıda verilen
ahlâkî örnekten de
esinlendiği gibi,
bugünkü
sosyal durumun yansımalarından da,
zâten
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anlaşılabilir
vaziyettedir.
Gerek ahlâkî,
gerek sosyal ve gerekse ele alınan,
diğer her bir konudaki yozlaşmanın nedeni,
Aklın ve Mantığın Marazî İnversiyonu sonunda
algıların yön değiştirmiş olmasıdır.
Öyle değil mi?
Bu duruma siz ne sesiniz?

Aklın ve Mantığın Marazî İnversiyonu sonucunun ürünlerinden...
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Aklın ve Mantığın Marazî İnversiyonuyla İslâmî Ve Kültürel Tahrifat Ve
Tahribat sonucunda ayni zamanda tetiklenen insanlık dışı zulüm
örneklerinden…
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Aklın ve Mantığın Marazî İnversiyonu sonucunda İslâmî Ve Kültürel Tahrifat
Ve Tahribat sonucunda ayni zamanda tetiklenen ürün örneklerinden…
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Aklın ve Mantığın Marazî İnversiyonu sonucunda İslâmî Ve Kültürel Tahrifat
Ve Tahribat sonucunda ayni zamanda tetiklenen ürün örneklerinden…
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Aklın ve Mantığın Marazî İnversiyonu sonucunda İslâmî Ve Kültürel Tahrifat
Ve Tahribat sonucunda ayni zamanda tetiklenen zulüm örneklerinden…

Aklın ve Mantığın Marazî İnversiyonu sonucunda İslâmî Ve Kültürel Tahrifat
Ve Tahribat sonucu örneklerinden…
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