ĠLÂHÎ SIRLAR…
BAġKANLIK DÖNEMĠ BAġLADI
OymuĢ, ĢuymuĢ
buymuĢ… Sonuçta bu hayat, iĢte bir
sınav alanıymıĢ!
Temennimiz odur ki
sonuçta, Allahımız (CC) her birimizi,
cehennem çukurlarından uzak tutsun!

ProfΩ. Dr. Mustafa TEMĠZ
09.07.2018

“Sizleri çift çift yarattık-Nebe Sûresi, âyet 8”
“Her Ģeyden de çift çift yarattık ki,
düĢünüp öğüt alasınız-Zâriyat Sûresi, âyet 49“
“Yeri döĢeyen,
onda oturaklı dağlar ve
ırmaklar yaratan ve orada bütün
meyvelerden çifter çifter yaratan O'dur. Geceyi
de gündüzün üzerine O örtüyor. ġüphe-siz bütün bunlarda
düĢünen bir toplum için ibretler vardır-Rad Sûresi, âyet 3”
“O, yeri size beĢik
yapan ve onda size yollar açan,
gökten de su indirendir. Onunla biz çeĢitli
bitkilerden çiftler çıkardık-Tâhâ Sûresi, âyet 53”
“Allah sizi topraktan,
sonra nutfeden yaratmıĢ, sonra
da sizi çiftler hâlinde vâretmiĢtir- Fatır Sûresi, âyet 11”
“Yerin bitkilerinden,
kendi nefislerinden ve daha
bilemeyecekleri Ģeylerden bütün
çiftleri yaratan Allah'ın Ģanı ne yücedir
Yâsin Sûresi, âyet 36”
“Allah bütün çiftleri
yaratmıĢtır. Sizin için bineceğiniz
gemiler ve hayvanlar var etmiĢtir.”
Zuhruf Sûresi, âyet 12
Ω
. Dosyalarda sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu ilgili
yazılara ânında ulaĢı-labilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi’nin batmamasının garantisinin, Ġslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalıĢ-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle Ġslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aĢağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
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“Yeri de nasıl uzatmıĢ,
üzerine sâbit dağlar oturtmuĢuz.
Orada görünüĢü güzel her çeĢit bitkiden
çiftler yetiĢtirdik-Kaf Sûresi, âyet 7”

GiriĢ
Türkiye Cumhûriyeti’nin Yükselme Dönemi, 09.07.2018 târihinde, fiilî
olarak, baĢlamıĢ bulunuyor, Elhamdülillah!
Bendeniz, önceleri, Erbakan Hoca’nın peĢinden gidiyordum. Meselâ, 19
73 seçimlerinde, Balıkesir’den milletvekili adayı olan, Rıfat TADOĞAN’a
ve senatör adayı olan, kanser uzmanı, Dr. Mazhar ÖZMAN’a yardım etmek
için, Balıkesir‟de 15 gün çalıĢmıĢtım bile...
Benin Ġçin Önce Vatan Ve Millet
Particilik gibi görünüyodu ama Ģimdi tecrübe ve değerlendirmeme göre
benim çalıĢmalarımın amacı, aslında Önce Vatan Ve Milletin istikâmet ve
selâmetiydi…
Adâlet ve Kalınma Partisi kurulduğunda, bunun yöneticilerinin de, örneğin Demirel, Yılmaz gibi, Batı endeksli olduklarını düĢünerek, ilk zamanlarda, hiç de ilgi göstermiyordum, tâ ki 1993 yılında, emekli olana kadar...
Ama, Adâlet ve Kalınma Patisi‟nin baĢında bulunan, Recep Tayyip ERDOĞAN’ın bâzı söylemleri, dikkatimi çekmiyor da değildi… Örneğin Anayasa’yı değiĢtirmeyi vadediyordu.
Bu vaad, bence, Türkiye Gemisi’nin, Evren Okyanusu‟nda ilerlerken, su
almaması için, çok önemliydi. Bu yüzden Anayasa’yı değiĢtirene kadar, bu
partiye sempati ile bakmak, aslında bir görevdi. Ben de öyle yaptım ve geçici
bir zaman için seçimlerde, sırf bu yüzden, onları desteklemeye karar vermiĢtim.
Ayrıca Recep Tayyip ERDOĞAN’ın eski ezberleri bozan söylem ve
davranıĢları da, dikkatimi çekmiyor değildi. Nitekim ‘One minute’ olayı benim için, çok belirleyiciydi ve biçilmiĢ bir kaftan gibiydi. Derken 1993 yılında, kendi isteğimle Pamukkale Üniversitesi’ndeki öğretim üyeliği görevimden emekli olmuĢtum.
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Ġlk Ġntibâlarım
O sıralara kadar, Recep Tayyip ERDOĞAN’ın, özellikle, Belediye
BaĢkanlığı sırasındayken, göstermiĢ olduğu, meselâ kararlı tutumu, gözümden kaçmamıĢtı. Onun için yeri geldiğinde, “Ben Recep Tayyip ERDOĞAN‟ın laz inadına güveniyorum!” sözünü, sık sık, söyler olmuĢtum, o kadar…
Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dikkatimi çeken bu birkaç özelliği bile,
gerçek hedefini mutlaka anlama konusundaki isteğimi, durmadan kamçılayıp
duruyordu.
Kolları Sıvama Zamanı
Recep Tayyip ERDOĞAN’la ilk yüzyüze gelmem, BaĢbakan‟ken Denizli‟ye geldiğinde olmuĢtu. Bendeniz o sırada Doç. olarak görevli bulunduğum Pamukkale Üniversitesindeyken, 1993 yılında büyük fedakârlıklarla
kurmuĢ bulunduğum, Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nin Bölüm BaĢkanlığı’nı yürütüyor, Bölümün geliĢmesi için sanki kurulu bir makine gibi çalıĢıyordum1. Bölümün Bilgisayar laboratuvarını o sıralarda düzene sokmuĢtuk2.
Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan olarak Denizli‟ye geldiği zaman, Rektörlüğü ziyâreti sırasında, rektör bey kendilerine bizim laboratuvarı gezdirmiĢti. Recep Tayyip ERDOĞAN Bey’le ilk ve son yüzyüze görüĢüp el sıkıĢmam iĢte budur / bu kadardır. Bununla berâber benim tâlihim de bundan
sonra açılmıĢtır. O zamana kadar profesörlüğüm için, tam 5 yıl boyunca ilâna
çıkmayarak profesörlüğümü geciktiren rektörlük, ondan sonra îlâna çıkarak,
profesörlük kadrosuna geçmiĢtim.
ĠĢte 2013 yılında, öğretim üyeliği görevimden emekliliğim dolayısıyla, bilimsel çalıĢmalar ve eğitim-öğretim faaliyetleri gibi meĢgûliyetlerim olmadı1
Temiz, M., Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 'nin GeliĢim
Süreci, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/pamukkale%20ünĠversĠtesĠ%20mühendĠslĠk%20fakültesĠ%20elektrĠkelektronĠk%20mühendĠslĠğĠ%20'nĠn%20gelĠĢĠm%20sürecĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/pamukkale%20ünĠversĠtesĠ%20mühendĠslĠk%20fakültesĠ%20elektrĠkelektronĠk%20mühendĠslĠğĠ%20'nĠn%20gelĠĢĠm%20sürecĠ.doc
En Son EriĢim Târihi: 27.11.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
2
Temiz, M., Mânevî Rektörlükler (Görevler), Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin Görünmeyen Yüzü,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/MÂNEVÎ%20REKTÖRLÜKLER%20(GÖREVLER).pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/MÂNEVÎ%20REKTÖRLÜKLER%20(GÖREVLER).docx, En Son EriĢim Târihi:
11.10.2016.
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ğı için, bundan sonra artık oldukça bol vaktim vardı. Daha yakından sürdürebileceğim bir bilimsel araĢtırmayla, meselâ ERDOĞAN’ın gerçek hedefinin
ne olabileceği konusunda, bir araĢtırma yapabilirdim. Nitekim hemen kolları
sıvadım ve araĢtırmamı, kısa süre içinde, yaptım.
Ah, Ne Göreyim?
Sonuçta ne göreyim dersiniz? Recep Tayyip ERDOĞAN, bu araĢtırmaya göre, yanılmıyorsam, tam da, Müslüman Mü’minlerin liderliğinin ölçülerini yansıtmıyor mu? Hem de hiç noksansız olarak! Bu tespitlerimi, hemen
onun hakkında yayımlamıĢ bulunduğum, ilk ve birinci yazı olarak, o sırada
internette koymuĢtum.
“Kin, Kibir Ve Haset Zemîninde (Derùnunda) Yeni Türkiye’ye Doğru:
Türkiye Cumhùriyeti BaĢbakanı’nın Aleyhinde Yürütülerek Vatan Ve
Milletimiz Aleyhine DönüĢen Kin Ve Kibrin Günümüzdeki Açınımları”,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KĠN%20VE%20KĠBĠR%20ZEMÎNĠNDE%20(
DERÙNUNDA)%20YENĠ%20TÜRKĠYE’YE%20DOĞRU.pdf
BaĢkanlık Sistemi
Bu sıralarda 24 Haziran 1018 CumhurbaĢkanlığı seçimini bitirmiĢ, BaĢkanlık Sistemi’ne geçmiĢ bulunuyoruz. 2013 yılından 10-15 ay öncesine
kadarki gözlemlerim de dâhil olmak üzere, hâlâ Ģu anda dahî, onun üzerinde
bulunduğu Ġslâmî Îtikat Ve Kütürel Ġstikâmet’e hep bağlılığını, ters bir tutum içinde olmadığını, bu yüzden de bütün iĢlerinde, Allah‟ın (CC) ona hep
yardım ettiğini, devamlı gözlemlemiĢ bulunmanın memnûniyeti içinde bulundum ve Ģu anda da aynı fikirdeyim.
Îtikat Ve istikâmet Duâsı
Bu sıralarda benim için, artık inceleme faslı bitmiĢ, CumhurbaĢkanımız’ın Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel istikâmet’inin, en azından, bozulmaması,
Millete hizmetinin bereketlenerek artırması için, ancak duâ etme faslı baĢlamıĢ bulunuyor / bulunmaktadır.
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Yeni Türkiye’nin Kurumsal Selâmeti
Diğer taraftan Ģimdiye kadar hep, delik-deĢik ve kaypak bir zemin üzerinde bulunan, Türkiye Gemimiz’in CumhurbaĢkanlığı Sistemi’ne geçiĢiyle,
artık derin bir nefes de almıĢ bulunuyorum. ġimdiye kadar, ne olur ne olmaz,
Türkiye Gemimiz’in belki bir zemin harâbiyetine sebep olurum endiĢesiyle,
hükümetlerin icraatlarını, olur olmaz tenkit etme durumuna da, bilinçli
olarak, hiç yaklaĢmamıĢ bulunuyordum.
Ama bundan sonra, Türkiye Gemimiz‟in sağlam bir zemine oturtulmuĢ olması dolayısıyla, yapıcı eleĢtiriler konusunda, pek de o kadar suskun olabileceğimi sanmıyorum. Çünkü Yeni Türkiye’de Cumhûriyetimiz’in Yükselme
Dönemi’ne ve yönetim olarak da, BaĢkanlık Sistemi’ne geçiĢinin, 24 Haziran 2018‟de, Halkımız’ın mübârek oylarıyla tescil edilip mühürlenmesi ve
zemininin de, CumhurbaĢkanlığı adı altında, asîl Halkımızın mânevî gücü ile
güçlendirilmesinin, ne yalan söyleyeyim, benim de ümidime yeni bir ivme ve
ömrüme yeni bir katkı yaptığına inanıyor ve onu Ģu anda da hissetmeye
baĢlamıĢ bulunuyorum…
Herkes Kendi Yerine…
Tabiatıyla ilk zamanlarda belli bir hedeften dolayı, geçici olarak kendimi
içinde hissettiğim, AKP tarafına, zamanla müĢâhede etmiĢ bulunduğum tespitlerime göre, gördüm ki rahmetli ERBAKAN’ın inanç ve rûhaniyeti de
geçmiĢtir…
Benim tespitime göre Saadet Partisi içinde, rahmet ve bereket kalıntısının
hiçbir izi kalmadığını, Saadet Partisinin son birkaç yöneticisi, zâten bizzat bilimsel olarak somutlaĢtırmıĢtır. Bunun en son örneğini de en son yöneticisi,
24 Haziran 2018’de, Halkımız tarafından yapılan, bir nevi, test sınavında,
Vatan Ve Millet‟e tuzak kuranlarla yaptığı iĢbirliğiyle ve gösterdiği bölücülükle ve Müslümanların birlik ve berâberliğini dinamitleyici davranıĢıyla, açık ve net olarak da, ispat etmiĢ bulunmaktadır.
Dolayısıyla Ģu an îtibârıyla, Ġslâmî Ġstikâmet ve Kültürel Ġstikâmeti izlemenin bereketinin, hep Müslüman Mü’minlerin hak ve dürüst yöntemleriyle
birlikte; hâinleri izlemenin yıkıcılığının ise, hep Batılıların kılavuzluğunda,
hâinlerin hep bâtıl yalanbazlı particilik politikalarıyla birlikte, geldiğini,
böylece bilimsel olarak, somut bir Ģekilde kanıksamıĢ durumdayız.
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DeiĢmeyen Kafalar
Evet, Dünya dönüyor…
Biliyorsunuz, Dünyâ devamlı olarak dönüyor, Helezonî hareketi nedeniyle, Evren’de bir geçtiği yerden, bir kere daha, aslâ, geçmiyor… Elbette insanlar da değiĢiyor. Özgür irâdelerine bağlı olan, insanların bu değiĢimi,
Dünyâ‟nın gerçek ölçüleri gibi, ancak insânî gerçek ölçülere göre olmalıdır!
Bu yüzden görüyorsunuz, hiçbir Ģey eskisi gibi kalmıyor. Ama ne tuhaftır
ki bizdeki Ġnönü Zihniyetliler, değiĢmeyi hiç kabul etmezler, durmadan hep
1950’den önceki ġeflik Dönemi’nin geleceğini sayıklayıp dururlar / sayıklamaktadırlar. O günlere sık sık hasret türküleri bile yakarlar. ġaĢılacak Ģey,
değil mi?
Emekli olduğum günden beri, „dünyâ ve her Ģey değiĢiyor, geliĢiyor‟ diye
haykırıyorum. Ama bu Zihniyet’teki arkadaĢlarımı buna, aslâ, inandıramadım. Hattâ bir kısmı, sen değiĢmiĢsin diye, beni, Face Book arkadaĢlığından
bile sildi… ġaĢtınız değil mi, siz de benim gibi?
Ama ben, “yalnızca değiĢmeyen Ġslâmî Ġstikâmet ve Kültürel Ġstikâmet‟in
ölçüleridir, yâni gerçeklerdir” diye tezime devam ediyorum! Evren’de ne
varsa hepsi, bu gerçeklere göre, yeniden düzene giriyor, çağa uygun olarak,
kiĢilere iliĢkin olarak, yeni yeni, hak ve bâtıl sayfaları açılmaya devam
ediyor…
Özet olarak söylemek gerekirse, hiçbir zerede bile, hiçbir statiklik yoktur.
Her Ģeyde bir değiĢim vardır. Yalnız akıl ve özgür irâde sâhiplerindeki bu değiĢim, hak ve bâtıl sayfalarının oluĢturulması için, iki cinsten ibârettir.
Ne Kafa Yapısı Be!
Bu Ġnönü Zihniyeti’e mensup olanların kafaları da ne kafaymıĢ, doğrusu! Bana çok ilginç geldiği ve iĢin bilimsel yönünü de bildiğim için, onların
bu kafa yapılarını, bir türlü, unutamıyorum!
Bunu, Ġslâmî Ġstikâmet ve Kültürel Ġstikâmetimiz‟in ölçülerini redd-i miras etmiĢ oldukları için, ilâhî bir cezâ gibi mi görmek gerekiyor, bilemiyorum! MeĢhur Ġnönü Zihniyeti’nin kafalarının içinin hep böyle olduğuna, artık
kanaat getirmiĢ durumdayım, kâri...
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Zıtlar Kânunu
Ġslâmî Ġstikâmet ve Kültürel Ġstikâmet ölçülerini referans alarak, değiĢime inanan mü’minlerin bozulmadan hak sayfasında kalabilmeleri için, bâtıl
sayfasını oluĢturan sapıkların olmasının da bir hikmeti yok değil, elbette!
Demek istiyorum ki, hakkın bozulmadan kalması, bâtıl sâyesindedir.
Yasaklayıcı kânun maddelerine iliĢkin olan, 141-142. maddeleri ile 163.
madde, Özal tarafından kaldırmıĢtı. Biliyorsunuz, bunlardan 141-142. maddeler Komünizmi ve 163. madde ise Ġslâmî faaliyetleri yasaklamaktaydı. Yasaklanan bu maddeler, bilimsel açıdan, birbirlerinin zıddı olan faaliyetlerdi.
Yâni Kültürümüz açısından Komünizm faaliyetleri bâtıl alana, yâni yalan ve
yanbazlı alana iliĢkin faaliyetler; Ġslâmî faaliyetler ise, hakka, baĢka bir
ifâdeyle, doğru ve doğruluk alanlarına iliĢkin, faaliyetler idi.
Ġstanbul Bâbıali’de Komünizm ve Ġslâma iliĢkin kitap satan birçok yayınevi vardı ve bunlar çok da faaldiler.
Yasaklayıcı kânun maddelerinin kaldırılmasından yaklaĢık 6 ay kadar
sonra okuduğum bir makâlede, bu kitapçıların hepsinin, iĢsizlik ve gelirsizlikten, kapanmıĢ olduğunu okumuĢtum. Yapılan o zamanki yorumda, bu kitapçıların her birinin, karĢı kitapçının zıt faaliyeleri sâyesinde ayakta kaldığını,
zıtlıkların kânunla ortadan kaldırılmasıyla bunların, satıĢlarının azlarak,
kapanmak zorunda olduğu anlatılıyordu.
Görüyorsunuz, değil mi? “Her Ģey zıddı ile kâimdir” ataformülümüz ve
aĢağıda görülen, çift-çiftlere iliĢkin âyetler gereğince, Mü‟minlerin her
birinin hak sayfasının bozulmadan kalması için, iĢte bâtıl sayfası böylece
arz-ı endam ediyor…
Nebe Sûresi, âyet 8: “Sizleri çift çift yarattık.”
Zâriyat Sûresi, âyet 49: “Her Ģeyden de çift çift yarattık ki, düĢünüp öğüt
alasınız.“
Rad Sûresi, âyet 3: “Yeri döĢeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar
yaratan ve orada bütün meyvelerden çifter çifter yaratan O'dur. Geceyi de
gündüzün üzerine O örtüyor. ġüphe-siz bütün bunlarda düĢünen bir toplum
için ibretler vardır.”
Tâhâ Sûresi, âyet 53: “O, yeri size beĢik yapan ve onda size yollar açan,
gökten de su indirendir. Onunla biz çeĢitli bitkilerden çiftler çıkardık.”
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Fatır Sûresi, âyet 11: “Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yaratmıĢ,
sonra da sizi çiftler hâlinde vâretmiĢtir.”
Yâsin Sûresi, âyet 36: “Yerin bitkilerinden, kendi nefislerinden ve daha
bilemeyecekleri Ģeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ın Ģanı ne yücedir.”
Zuhruf Sûresi, âyet 12: “Allah bütün çiftleri yaratmıĢtır. Sizin için
bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var etmiĢtir.”
Kaf Sûresi, âyet 7: “Yeri de nasıl uzatmıĢ, üzerine sâbit dağlar
oturtmuĢuz. Orada görünüĢü güzel her çeĢit bitkiden çiftler yetiĢtirdik.”
Katma Değer göre Cennet Ve Cehennem
Bu sınav dünyâsında her bir insan, bu değiĢmeyen ya da mutlak gerçek
olan, Ġslâmî Ġstikâmet ve Kültürel Ġstikâmet‟in ölçülerine uyarak ya da uymayarak, sırasıyla, hak ve bâtıl sayfalarına iĢlenmiĢ bulunan, birer katma değer üretir. Öldükten sonra elindeki katma değerin cinsine göre, insan sırasıyla, ya bir „Cennet KöĢkü‟ne ya da bir ‘Cehennem Çukuru’na yerleĢtirilir.
Sonuç
Ancak Cehennem Çukuru’na yerleĢenler arasında, ölürken îmanlı ölenler
varsa, Cehennem Çukuru’nda günahları nispetinde kaldıktan sonra onlar
da, oradan alınıp, sâhip oldukları hak sayfalarına uygun olan, cennet köĢklerinden birine geçirilirler. Ölüm sırasında îmanlarını kurtaramayanlara böyle
bir geçiĢ hakkı tanınmaz. Onlar Cehennem Çukuru’nda süresiz kalırlar.
OymuĢ, ĢuymuĢ buymuĢ… Sonuçta bu hayat, iĢte bir sınav alanıymıĢ!
Temennimiz odur ki sonuçta, Allahımız (CC) her birimizi, böyle cehennem çukurlarından uzak tutsun!
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