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Araştırınız,
sizde de çok örneklerini göreceksiniz…
Matematik yoluyla,
gerçeklerin Kaynağı’na ramak kalmış,
öyle bilim adamları vardır ki,
bunun
bir adım ötesindeki
ebedî hayat nizamına
yâni İslâm’a kavuşmak için
yalnızca iş,
onların artık
“Yaaa, Matematik hesaplama mantığına göre,
Yeryüzü’nde böyle âlemler de varmış demek …”
dedikten sonra,
aşağıdaki
şu soruyu sorup,
bunun
cevaplanmasına kalıyor:
“Şu anda acabâ bu âlemleri, bir Hayat Nizamı olarak, bir
hayat pratiğiyle gerçekten yaşayanlar var mı?”

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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Bunun cevâbını da
şöyle bir araştırıverseler yok mu,
İslâm’ın hemen kolayca keşfedilip,
ebedî saâdet yoluna girilmesi,
onlar için,
işten bile olmayacak!
Aslında
bunu deneyip Müslüman olanların sayısı
az değil1…
Ama ne dedik?
Ebedî Hayat Nizamı’na ulaşmak için,
ögürlükleri ellerinde olan insanların,
“niyet” denilen
ilk müracaat mektuplarını,
olgunlaştırıp,
gönül ekranlarında
duâyla
îlan etmeleri gerekiyor ki,
artık
Allâhü Teâlâ da,
“Ben kulumun eline değil, gönlüne bakarım”
esâsına uygun olarak,
ondan sonra,
kulunu
kurtuluş tarafına doğru
yönlendirmiş olsun!

1

Yayınlanacak Eserler, Neden Müslüman Oldum, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Düşünsenize bir kere!
ilgili makamlara
dilekçe ile mürâcaat etmeyenlerin
işlerinin,
o makamlar tarafından
yerine getirildiği,
hiç görülmüş müdür?
Özgürlüğün,
işte böyle,
bir püf noktası da vardır,
bilinmiş ola!
Davranış ve yaşayış tarzları
içgüdü programlarıyla
beyinlerine yerleştirilmiş ve
ona göre yaşam süren
hayvanların
böyle bir özgürlük imkânlarının olmadığını
elbette ki biliyoruz.
O zaman
aradaki farkı
bir düşününüz!
Bunları,
bu konulardaki câhiller,
nereden bilecekler?
İslâmî câhillik,
başa
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bu kadar belâ,
görüyorsunuz!
Hele kişi,
“İnsan, bilmediğinin düşmanı kesilir”
atasözüne göre;
Allah (CC) korusun,
onun bir de
“İslâm düşmanlığı”2 varsa,
böyleleri için
gerçeğin bulunabilmesi,
ebedî mutluluk yolunun sezilmesi
artık
ne mümkün!

2
Temiz, M., İslâm Karşıtlığı, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/İSLÂM%20KARŞITLIĞI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/İSLÂM%20KARŞITLIĞI.docx, En Son Erişim Târihi: 25.08.2015.
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