ĠLKE DESENĠZ DE SĠZ ĠġTE BUSUNUZ!
Hak‟kın Doğruluğu-Bâtıl‟ın Yanlışlığı
Dünyâlaşanlarda esas
olarak nefsî menfaat, dünyâdan kâm
alma, güç ve kuvvet hedef alınırken, yönlendirme unsuru,
güç ve kuvvet dayatması; Ġslâmî Ġstikâmet‟te ise, insanlık hedef alınırken, yönlendirme
unsuru adâlet olmaktadır.
Dünyâlaşanların güçleri, esen rüzgâra göre yön
değiştirebilirken, Mü‟min ve Müslümanların güç aldıkları Ġslâmî
Ġstikâmet, hep aynı kalmaktadır… Bu da, bilim ve teknolojiye aşinâ olanlara, ulaştıkları
hedeflerde ne muaazam işler çıkaran, lazer ışınlarını hatırlatmıyor mu?
Geleceğin ne olacağını
bilemiyoruz ama bu deneyleme
de bize gös-teriyor ki, CumhurbaĢkanı,
geçmişte de Ģimdilerde de, Ġslâmî İstikâmet üzere
bulunuyor, demektir. Bu deneylemenin, aynı zamanda,
CumhurbaĢkanı‟nın Ġslâmî İstikâmet üzere bulunduğuna ilişkin, 3-4
seneden beri içinde bulunduğum, kanaatim ile uyuĢmasından dolayı da, ayrıca
bir bilim adamı olarak da, sevinçliyimdir, Ģimdi1…

ProfΩ. Dr. Mustafa TEMĠZ
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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, Alındığı İnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/KĠN%20VE%20KĠBĠR%20ZEMÎNĠNDE%20(DERÙNUNDA)%20YENĠ%20TÜRKĠYE
‟YE%20DOĞRU.pdf
Seni Ayağımın Altına Alsam, Ġnan ki, Az Gelir! Alındığı İnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20ĠNAN%20KĠ,%20AZ%20GELĠR.p
df YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20ĠNAN%20KĠ,%20AZ%20GELĠR.
pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20ĠNAN%20KĠ,%20AZ%20GELĠR.d
ocx YA DA
CumhurbaĢkanımıza Bu Kin Ve DüĢmanlık Nereden Geliyor? Ey Kin, Nefret Saçıp Ġftiralarla
UğraĢanlar, Hani BaĢka Eserleriniz Nerede? , Alındığı İnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/CUMHURBAġKANIMIZA%20BU%20KĠN%20VE%20DÜġMANLIK%20N
EREDEN%20GELĠYORpdf
Allâhü Teâlâ‟nın Nîmetleri Ve CumhurbaĢkanımız‟ın Hasletleri, Alındığı İnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ALLÂHÜ%20TEÂLÂ‟NIN%20NÎMETLERĠ%20VE%20CUMHURBAġKANIMIZIN%
20HASLETLERĠ.pdf
Gerçekten, Kim Bu BaĢbakan? , Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/GERÇEKTEN%20KĠM%20BU%20BAġBAKAN.pdf
Rahmet, CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rahmet Ve Âfet Bulutları, Alındığı İnternet
Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/REĠSĠCUMHURUMUZ%20ERDOĞAN‟DA%20GÖZLEMLENEN%20CĠHAT%20RÙ
HU%20VE%20ZEVKĠ.pdf
Ω
. Pdf dosyalarında sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu
ilgili yazılara ânında ulaşılabilir.
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“Allah‟ın ölçüleri, ilk gün Güneş‟in
Doğu‟dan doğup Batı‟dan battığı gibi eski… Bugün Doğu‟dan
doğup Batı‟dan battığı gibi yeni ve yarın Doğu‟dan doğacağı Batı‟dan batacağı
gibi yepyenidir!2”
Mehmet Selahattin ġimĢek
“Aydın ıĢık taşır, yalancı aydınsa, karanlık!3”
Mehmet Selahattin ġimĢek

Giriş-‘İlke’ Sözü
Memleketimiz‟de bâtıl Zihniyet‟e en iyi örnek, Ġnönü Zihniyeti‟dir.
Bu yazıda hak’kın doğruluğu-bâtıl’ın yanlışlığı incelenecektir. Daha açık
söylemek gerekirse, Memleketimiz‟deki mevcut İnönü Zihniyeti mensupları,
güyâ doğruluktan ayrılmadıklarını, özel olarak, belirtmek için, „ilke’ sözünü
çok teleffuz ederler / ediyorlar4… Neden, „ilke’ sözünü?
Çünkü İnönü Ve Hempaları, Kültürümüz toptan redd-i miras ettikleri
için, Kültürümüz‟ün temel kavramlarından olan, „doğru‟, „doğruluk‟ ve „dürüstlük‟ kelimeleri, onlara iğne gibi batmaya başlamıştır. Dolayısıyla bu reddi mirasın içindeki, „doğru‟, „doğruluk‟ ve „dürüstlük‟ kelimeleri gibi temel
kavramarın da, yok sayılıp yerlerinin başka benzerleri ile doldurulmasına gerek görülmüştür ki, „doğru‟, „doğruluk‟ ve „dürüstlük‟ kavramlarına alışkın
olan Halkımızın aldatılmasında bir şüphe belirtisi doğmamış olsun! İlke
sözünün seçilişinin temel nedeni bu olsa gerektir.
„İlke’ sözü aşağıdaki anlamları içeriyor:


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%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
22
Özlü Sözler - Ġdeolojiler Hakkında, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.siirevim.com/forum/f-76, YA DA
http://www.seckinnet.com/ozlu-sozler/ideolojiler-hakkinda-ozlu-sozler.html, En Son Erişim Târih: 11.12.2016.
3
Ġdeoloji Üstüne Birkaç Genel Söz, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.siirevim.com/forum/f-76, YA DA
Kazancı, Metin, althusser, Ġdeoloji Ve Ġdeoloji Ġle Ġlgili Son SöZ-1,Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://dusundurensozler.blogspot.com.tr/2012/02/althusser-ideoloji-ve-ideoloji-ile_8107.html, En Son Erişim
Târih: 11.12.2016.
4
Temiz, M., BerraklaĢma Nîmeti, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BERRAKLAġMA%20NÎMETĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BERRAKLAġMA%20NÎMETĠ.docx,
En Son Erişim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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“1. Başka şeylerin kendisinden türediği ilk madde, öğe, unsur; temel
bilgi, temel kural.
2. Bir kimsenin, grubun davranma biçimini belirleyen, titizlikle uyulanması gereken kurallar bütünü, prensip; her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde, prensip.
3. Temel düşünce, temel kanı, umde, unsur, prensip…”
Meselâ değer yargılarını, bu „ilke‟ sözü bazında da, değerlendirmek
de mümkündür:
Örneğin her dinin ilkeleri vardır. Örneğin İslâm‟ın ilkeleri, Kur‟an,
Sünnet ve Ġcma-i Ümmet olarak belirlenmiştir. Müslüman Mü’minler hayatta yâni yaşamda, bu üç kaynakta verilmiş olan, ilkelere (temel bilgilere)
uyarlar, Kültürel bir kavram olarak, bunları da hak sözü ile ifâde ederler.
Lord Curzonun Aldığı Taahhüt
Şeflik Dönemi‟ndeki İnönü hükümetlerinin uygulamalarında da, somut olarak yaşanmış olduğu gibi, aşağıdaki resimde de görüldüğü üzere, İnönü Zihniyeti‟nin Kültürel değerlerimizi redd-i mıras etmelerinin bir belgesini, Lord Curzon‟un açıklamaları zâten göstermiş bulunuyor.
Dolaysıyla, İnönü Zihniyeti, aşağıdaki resimde verilmiş kaynağa göre, Lord Curzon tarafından sarih olarak açıklandığı gibi, Kültürümüzü ve
kavramla-rını redd-i miras ettikleri için, dolayısıyla, onun temel hak ve bâtıl
kav-ramlarına (sözlerine) karşı da bir allerji içinde bulunuyorlar / bulunurlar /
bulunmaktadırlar.
Bu nedenlerle bu Zihniyet, hayat (yaşam) tarzları olarak, bâtıl yolu
seçmiş olduklarını Halkımıza karşı perdelemek için, hâfızalarından attıkları
hak kavramının yerine geçmek üzere, güya doğruluk ve dürüstlüklerini temsil
eden, ilke sözünü seçmiş oldukları anlaşılıyor / anlaşılmaktadır…
Fakat bu Zihniyetin çoğu konuşmalarında en çok zikretttikleri, „ilke’
sözüyle, İslâm ve Kültürümüzü redd-i miras ettikleri târihî olarak bilindiği
için, „ilke’ sözünden, hangi kaynağı ya da kaynakları, kast ettikleri belli
değildir. Bu Zihniyet‟in çok kullandığı, kaynağı belli olmayan bu „ilke’
sözünün, böyle sık sık, tekrarı da demek ki, temelde sırf, Halkımızı yanıltma
amacı taşıyan, kurumsal bir zihniyet metodu oluyor / olmaktadır.
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İnönü Zihniyeti‟nin İslâm ve Kültürümüzü redd-i miras ettiklerine ilişkin bir belge…

Halkımızın işin farkına varamamalarının bir sebebi de, İslâm‟daki
hak ve bâtıl kavramlarının, aslında ‘ilke sözüyle de, tanımlanabilir olmasıdır.
Şöyle ki:
Hak’kın doğruluğuna-bâtıl‟ın yanlışlığına, “hak‟kın ilkeliliği-bâtılın
ilkesizliği diyebiliriz. Halkımızı bu nokta aladatmış olabilir / bulunuyor…
Dolayısıyla burada hak’kın doğruluğunun-bâtıl‟ın yanlışlığının incelenmesi
sırasında, hak‟kın doğru kaynaklara bağlılığının bir sonucu olduğunu söylerken, İnönü Zihniyeti‟ni örnek alarak, bâtılı, onların „ilke‟ sözü ile doğru
olarak kabul ettikleri, gidişlerinin, gerçekten hiç, doğrulukla alâkası
olmadığını, ayrıca örnekleriyle, bir bir açıklamak gerekiyor…
Akıl göz gibi, ilim ışık gibidir. Buna göre, görüyorsunuz ya, ilim olmadan, akıl bir işe yaramıyor ki... Bir insanın ilmi yoksa, istediği kadar akıllı olsa bile, bu ne işe yarar? Örneğin gözü olan, bir kimsenin her an, zifiri
karanlıkta olmasını bir düşününüz! Bu insanın böyle bir durumda, faydalı bir
iş çıkaracağını düşünebiliyor musunuz?
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İslâm Ve Kültürümüzü redd-i miras konusunda hızını alamayan İnönü‟nün
hempalarından bir hâin. Buna sormalı, şimdi: “Kur‟an‟ı târihe gömmek” zifiri
karanlıkta kalmak değil mi?

Yâni sizin anlayacağınız göz, ancak ıĢık varken, aydınlık bir ortamda
iken, gideceği doğru yolu, davranacağı doğru davranışı, takınacağı doğru
durĢu bulabilir / bulur.

İnönü Zihniyeti birer ışık mâhiyetinde olan hocalarımıza sanki bir savaş îlan
etmişlerdir. Bu durum, bütün ışık kaynaklarının Yıkım Ekibi tarafından her
görüldüğü yerde kırılması gibi değil mi?
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O zaman neler oluyor neler!
Hakkı ya da doğru yolu gösteren, ilim olmayınca, bu sefer her birimizin aklı, aslında bâtıl istekler peşinde harcanıp harcanıp, boşa gidiyor /
gitmektedir…
Hak ile ifâde edilen, doğrular veyâ gerçekler, hep ilkeli ya da delilli
bilgilerdir. Başka bir ifâdeyle, hakkın doğru olduğuna ilişkin, sağlam ve güvenilir referans kaynakları vardır. Daha doğrusu bu yüzden de, ilkeli ya da
delilli bilgilere, hak bilgiler ya da doğru bilgiler veyâ gerçekler bilgiler diyoruz / denir. Ġlkesiz ya da delilsiz bilgilerin bâtıl bilgiler ya da yanlış bilgiler veyâ gerçekdışı bilgiler olması ihtimâli çok yüksektir. Çünkü bunlar,
doğru olduklarına ilişkin, güvenilir referans kaynaklarından mahrumdurlar.
Onun için hayâtta hatâ ve yanlışlardan kaçınmanın biricik yolu, hak bilgileri, yâni doğru ve güvenilir referans kaynakları olan, bilgileri öğrenmekten geçmektedir. Kur‟an‟nın hak (doğru) bilgilerin kaynağı olduğuna
inanmıyor muyuz, yoksa?

Bu Ziniyet aynı zamanda Türk düşmanıydı da…
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Bu projede Türk duşmanliğini dayanıyordu…

Batılılarİnönü ve hempalarının tahrifat ve tahribatıyla emellerini bir asır
kadar bir süre gerçekleştirmişlerdir…
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İnönü Zihniyeti doğrultusunda çok nesil yetişti. Bu Zihniyetin bütün faaliyeti
ahlâksızlık üzerineydi. Kur‟an Ve Sanât5… Âyetlerle Konuşma Sanâtı Ve Mükâfâtı6

Temiz, M., Kur‟an Ve Sanât, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KUR‟AN%20VE%20SANÂT.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KUR‟AN%20VE%20SANÂT.docx,
En Son Erişim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
6
Temiz, M., Âyetlerle KonuĢma Sanâtı Ve Mükâfâtı, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20KONUġMA%20SANÂTI%20VE%20MÜKÂFÂTI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20KONUġMA%20SANÂTI%20VE%20MÜKÂFÂTI.docx
, En Son Erişim Târihi: 25.08.2015.
5
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Ahlaksız bir nesil doğdu.

Müslüman Türk düşmanı arttı…
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Kadınlarımızın Kültürel saygınlığını sıfırlamak için her yol denendi…

Türkiye ABD Yarısömürgesi oldu…
Türkiye'yi ABD'nin mandası yapmak için CHP'den ilk adım
CHP‟nin Mustafa Kemal‟in ölümünden hemen sonra bastırdığı pullarla Türkiye‟yi
ABD‟nin mandası yapmak için adım attığı ortaya çıktı…

https://www.yeniakit.com.tr/haber/turkiyeyi-abdnin-mandasi-yapmak-icinchpden-ilk-adim-471913.html

Farabi’nin Tavsiyesi
Farabi‟nin bir sözünün özeti şudur:
“Bir fikir, bir olay ya da bir durum veyâ Ģey için, yalnızca bir doğru
yâni yalnız bir hak vardır. Ama bir tâne hakkın karşısında birden çok (belki
de yüzlerce, binlerce) sayıda bâtıl yâni yanlıĢ bulunur.”
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Örneğin “Taş düştü” önermesini ele aldığınızda, bunda, yalnızca bir
doğru (hak) ve bu doğrunun çevresinde yüzlerce, binlerce yanlış (bâtıl) bulunur. Bu önermedeki doğru olan hak şudur:
“Bırakılan bir taĢ, yerçekimi tarafından, Dünyâ‟nın yarıçapı doğrultusunda çekilir”. İşte taşın düşmesi, aslında bilimsel olarak, Dünyâ tarafından, yarıçapı doğrultusunda, çekilmesidir. “Taş düştü” önermesinde tek gerçek (hak) budur.
Şimdi, “Taş düştü” önermesine ilişkin, bu tek gerçeğin dıĢında, yüzlerce ve hattâ binlerce yanlış (batıl) fikirler ve önermeler vardır.
Nedir, örneğin bunlar?
Meselâ bu yanlıĢ önermelere örnekler verebiliriz:
İşte “Taş düştü” önermesine ilişkin yanlış (bâtıl) bir takım örnekler:
Meselâ, “Taş uçtu” ya da „Taş canlandı‟ Veyâhut „Taş yer değiştirdi‟
veyâhut da “Taş gezintiye çıktı,” gibi, ‘tek gerçek’ ile hiç alâkası olmayan
fikirlerin her biri, bâtıl fikirlerdir.
Görüyorsunuz ya, ele alınan sırf “Taş düştü” önermesine ilişkin ne
kadar yanlış önermeler kurulabiliyor. Yâni bilgisi ya da ilmi olmayan bir
kiĢi, bir olayı anlatmaya çalışırken, doğru söylüyorum zannıyla, kastî olarak
ya da bilmeyerek, tek bir gerçeğin civârında dolaşacak şekilde, ne kadar çok
yanlış fikirler üretebilme imkânı ile karşı karşıya bulunabiliyor…
Ama örnekte görüldüğü gibi, tek gerçeğin civârında dolaşan, bütün
bu fikirlerin, hiç birisinin, tek gerçekle (hak‟la), hiç bir ilgileri yoktur. Bu
yanlışların (bâtılların) hiç birisinin “Taş düştü” önermesine ilişkin tek doğru
(hak) olan fikirle hiç ilişkisi olmadığı hâlde bu kişi, câhil ya da bilgisizliği
nedeniyle, belki hâlâ da, doğru‟yu konuştuğu husûsunda, ısrarlı olabilir /
olabilecektir.
Bu örnek bize neyi anlatıyor?
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Bu örnek bize aslında bilginin, daha genel konuşmak gerekirse, yerine göre bilim ve / veyâ ilmin, ne kadar çok, önemli olduğunu gösteriyor /
göstermektedir.
Bu yanlışları söyleyenler böyle durumlarda tepki ile karşılacak olsalar, karşılarındakileri iknâ edebilmek için, bu sefer de, “Efendim ben böyle
söyledim ama aslında tam o gerçek durumu kastetmiştim” ya da “demek istediğim oydu” gibi, ikinci bir yanlışa daha sapmaktadırlar / sapabilmektedir.
Hayatta ele alınan her bir meselede, madem ki her bir doğruya karşı
binlerce yanlış vardır: Bu durum karşısında Farabi’nin tavsiyesi şudur.
“Siz çocuklarınıza eğitim olarak yalnızca Ġslâmî Ve Kültürel doğruları (Hak‟kı) öğretiniz. Bâtılın sayısı, sonsuz denecek kadar, çok olduğu için,
her bir bâtılı öğretmeye imkân ve zaman olmayacaktır. Ama çocuklarınıza
eğitim olarak yalnızca Ġslâmî Ve Kültürel doğruları (Hak‟kı) öğretmiş olduğunuz için onlar (çocuklarınız), yaşam boyunca bâtıl ile karĢılaĢtıklarında,
bunları bilgi birikimlerindeki doğrularla karşılaştırarak, yanlıştan (bâtıldan)
uzak durabilirler.”
Böyle bir eğitim almış olan bir kimse, Ġslâmî Ve Kültürel açıdan korunmaya alınmış demektir. Böylelerinin istikâmet ve ahlâkî açıdan yalpa
yapmaları, daha açıkçası, sapıtma ihtimalleri yok gibidir. Bunun yanında bir
de, kariyer açısından herhangi bir tahsili de varsa, o zaman o kişi, ideal
hayât için, böylece gerçek bir donanıma kavuşmuş demektir. Hem kariyer
tahsili ve hem de Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel istikâmet ile donanmış, böyle bir
Müslüman, Dünyâ ve Âhiret mutluluğuna namzet bir kişi demektir.
Bakınız işte, şu Fetö‟nünün peşine takılanlar da, gerçek birer temel
İslâmî Ve Kültürel eğitim olsaydı, o „sümüklü‟ ajan adamın saçmalıklarına
kapılıp da, bu gün bunların her biri bâtılın, CIA‟nın ve Batılıların birer maşası ve hizmetkârı olurlar mıydı?
Yapıları ve tabiatları îtibârıyla, güzel birer mü‟min olmaya aday olan
bu insanların dünyâ ve âhiretlerini, bu şekilde, yok etmelerine; o kadar çok
üzülüyorum ki! Göz var ama ortalık zifiri karanlık olunca, yâni akıl var ama
ışık olmayınca, sapıtmakdan korunamıyorsunuz, görüyorsunuz ya!
Temel eğitim dendiğinde, hiç şüphe yok ki, bu açıklamalara bakarak,
ilk başta akla, İslâmî Îtikat Ve Kültürel istikâmet ile birlikte, kariyer tahsili
12
İLKE DESENİZ DE SİZ İŞTE BUSUNUZ!
Hak‟kın Doğruluğu-Bâtıl‟ın Yanlışlığı
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

geliyor… Ama Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel istikâmet ile donanmış olduğu hâlde, kariyer tahsili olmasa bile, böyle bir kişi, örneklerinin çokluğu ile de
bilindiği gibi, mutlu olmanın yolunu kolayca bulabilmektedir. Bu nedenle, temel eğitim dendiğinde, olmazsa olmaz olarak, İslâmî Îtikat Ve Kültürel eğitimde karar kılmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu açıklamalardan da görüldüğü gibi, temel bilgi dendiği zaman, hak bilgilerin kaynağı olan, İslâmî Ve
Kültürel bilgiler anlaşılmaktadır / anlaşılmalıdır!
Onun için İslâm‟da, Ġslâmî Ve Kültürel bilgileri yâni ilmi öğrenmek,
farzdır. Dolayısıyla ilim öğrenenlerin ve öğreten âlimlerin değerleri, işte bu
yüzden, İslâm‟da çok yücedir. Öyle ki bunun ilkesi ya da delîli, “Âlimin
mürekebi, şehidin kanından üstündür” hadîsidir.
Sapıtmamanın Ölçüsü
Şunu da unutmamak gerekir ki, günümüzde dejenerasyon sonuçları olarak onlarca islâmlar, onlarca ilimler, onlarca müslümanlıklar, onlarca
îtikatlar var… Bunların hangisi, doğru olan, İslâm yolu oluyor?
Özet olarak söylemek gerekirse, Kur‟an Ve Sünnet‟e uygun olan
Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel istikâmet, Ehl-I Sünnet Vel Cemaat olarak bilinmektedir. İlimden kast edilenin işte, Ehl-i Sünnet Vel Cemaat‟e ilişkin olan,
İslâmî Îtikat bilgilerinin öğrenilmesi gerektiğidir. Bu yolda olanlar için,
sapıtmamanın ölçüsü nedir?
Ehl-i Sünnet Vel Cemaat‟in yolundan giden ilim sâhibi bir mü‟min
için, sapıtmadığının ölçüsü, sünnetlere bağlı kalmasıdır.
Hem İslâmî Ve Kültürel alanlarda ve hem de aynı zamanda, ayrıca
bilim ve fen alanlarında, yetişmiş sahsiyetler de, târihte gelip geçmişlerdir.
Bu iki kanatlı şahsiyetler, İslâm geleneğinde (Kültüründe), Hâkim adıyla anılırlar / anılmaktadırlar…
Âlimlerin ilimlerinin esas (temel) referansları, Kur‟an ve Sünnet‟tir.
İslâm‟da âlim dendiğinde, her şeyden önce, akla, asıl olarak, Kur’an ve
Sünnet bilgileri gelir. Bunlara, bunların dışındaki çeşitli ilgili ve ilişkili gerçek bilgi ve tecrübeler de eklenirse, bu birikime, İlmî Birikim7 de diyebiliriz
/ denebilir.
7

Temiz, M., Gerçek Ve Ġlmî Birikim, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
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Meğer Ne İkiyüzlülükmüş? Vah Saflığıma, Vah!
Bir partimiz vardı, târihî dedikleri, daha çok İnönü zihniyetlilerin bulunduğu… Bir bilim adamı olarak, ‘Târihî’ sözü benin için, dönüşümü çağa
uygun olursa, ileride Millet ve Memleketimiz‟e hizmet etme imkânı daha
fazla olabilir, diye bir çağrışım yapıyordu, kulağımda hep… On yıllar boyunca beni, bu saflığım oyaladı, durdu! Ah, ne kadar safmışım ben, gerçekten!

İnönü Zihniyeti‟nin tahribat ve tahrifatı nedeniyle Esk Türkiye‟de, ister
istemez Batılara ve Siyonizme yağ çeken kimliksiz ve şahsiyetsiz asker ve
yöneticilerimiz de yetişmedi değil…

İşte sonuç yukarıdaki gibi… Meğer bir kaset ve açınımları da işin içine girince, kısacası ölçü kavramı ortadan kalkınca, bu ikiyüzlülüğün neler
yapmaya gücü yetmiyormuş, neler? Bütün olumsuzlukların, hâinliğe varıncaya kadar, her çeşidini gördük görmeye de devam ediyoruz, bunlarda...
http://mtemiz.com/bilim/GERÇEK%20VE%20ĠLMÎ%20BĠRĠKĠM.pdf, YA DA
http://mtemiz.com/bilim/GERÇEK%20VE%20ĠLMÎ%20BĠRĠKĠM.docx,
En Son Erişim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm

14
İLKE DESENİZ DE SİZ İŞTE BUSUNUZ!
Hak‟kın Doğruluğu-Bâtıl‟ın Yanlışlığı
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

Bu zihniyet, Müslümanlığı ve Müslümanları kullanarak, İslâmî değerleri istismar ederek, Paralel Yapı adıyla parlayan, CIA‟nın bir organizasyonunu ya da kuruluşunu ilk zamanlarda, tam İslâm8 karşıtlıklarına uyan9,
gerçek Müslüman bir cemaat zannettikleri için, onların da aleyhlerinde bulunuyorlardı. Ama ne zaman bunların sahte10 Müslümanlıkları11 ve ajanlıkları
ortaya çıktı, hemen onların ortağı, savunucusu ve emir kulu olacak biçimde,
davranmaya başladılar!
Aşağıda tek tek verilen, birkaç örnek, yakın târihlere kadar, Atatürkçülüklerinden hiç tâviz vermeyenlere âit… Öyle ki bu günlerde, Face Book’ta gördüm, bunların bâzılarına, kimileri bu ikiyüzlülüklerinden dolayı,
aşağıdaki resimlerde de görüldüğü gibi, „PKK‟nın don lastikleri‟ demişler…
Demek ki ikiyüzlülüklerini sırf ben görmüş değilim… Ama bâhusus (benim
açımdan) asıl olan, „Vah Saflığıma, Vah!’
Arasıra bireysel olarak, menfaat için, her türlü kalıba girenleri görüyordum12. Ama 3-5 seneden öncesine kadar, aklımın kenârından bile geçmiyordu, bu Zihniyetin Atatürkçülükten, kurumsal olarak böyle, açıktan açığa, vazgeçebileceğini… Atatürkçülük, bağlılık ve vazgeçilebilirliğin derecelerini, bunların sâyesinde, artık bilimsel olarak da, ayrı ayrı görebiliyor
ve değerlendirebiliyoruz…

8
Temiz, M., Ġslâm KarĢıtlığı, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.docx, En Son Erişim Târihi: 25.08.2015.
9
Temiz, M., Doğal Ve Çukursal Mağaralar (Projesi), Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/DOĞAL%20VE%20ÇUKURSAL%20MAĞARALAR%20(PROJESĠ).pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/DOĞAL%20VE%20ÇUKURSAL%20MAĞARALAR%20(PROJESĠ).docx, En Son
Erişim Târihi: 25.08.2015.
10
Temiz, M., 15 Temmuz 2016 Münâsebetiyle Ġslâm‟ın Değerlerini Ġstismar Ederken Îtikâdını
Bozmaya ÇalıĢanlar, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20MÜNASEBETĠYLE%20ĠSLÂM‟IN%20DEĞERLERĠNĠ
%20ĠSTĠSMAR%20EDERKEN%20ÎTĠKÂDINI%20BOZMAYA%20ÇALIġANLAR.pdfYA DA
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20MÜNASEBETĠYLE%20ĠSLÂM‟IN%20DEĞERLERĠNĠ
%20ĠSTĠSMAR%20EDERKEN%20ÎTĠKÂDINI%20BOZMAYA%20ÇALIġANLAR.docx, En Son Erişim Târihi:
25.08.2015.
11
Temiz, M., 15 Temmuz 2016 Ġhtilâl KalkıĢması Ve Madalyonun Ġki Yüzü, Îman Farkı, Alındığı
İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20ĠHTĠLÂL%20KALKIġMASI%20VE%20MADALYONU
N%20ĠKĠ%20YÜZÜ,%20ÎMAN%20FARKI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20ĠHTĠLÂL%20KALKIġMASI%20VE%20MADALYONU
N%20ĠKĠ%20YÜZÜ,%20ÎMAN%20FARKI.docx, En Son Erişim Târihi: 25.08.2015.
12
Temiz, M., Böyle Atatürkçü mü Olur? Bu Ne Biçim Atatürkçülük, Böyle?, Alındığı İnternet
Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/BÖYLE%20ATATÜRKÇÜ%20MÜ%20OLUR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BÖYLE%20ATATÜRKÇÜ%20MÜ%20OLUR.docx, En Son Erişim Târihi: 05.12.2014.
/ http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm, http://gayalo.net
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Bu gidişle, 15-20 yıl içinde, Atatürkçülük bile belki bunlar sâyesinde, uçup
gideceğe benziyor…

Teorik olarak bu, çok zor gibi görünüyordu, gerçekten önceleri! Şu
15-20 yıl içindeki, gelişmelerin zerresini bile görebileceğim, aklımın ucundan dahî geçmiyordu… Gerçekten öyle olmadı. Hâlbuki kısa süre içinde,
neler gördük neler! Hâlâ da gelişmeleri, şaşkınlıkla izlemeye devam ediyoru(m)z! Bu gidişle, 15-20 yıl içinde, bunlar yüzünden (sâyesinde), Atatürkçülük bile, kendi Atatürkçülükleri gibi, belki de uçup gideceğe benziyor…
Hayret! Hayret! Kültürsüzlük yânî temelsizlik insanı, nerelerden,
nerelere savuruyor, görüyorsunuz! “Atatürk‟ün CHP‟si değiliz13” diyen14,
Kaset-Okispokisli bir liderin yaptıklarına, arkasınan gidenlerin hâllerine
bak sen, hele!
Gözlere batarcasına, böyle yapılan yalpalanmaların15 tepki çekmesi
ve bu nedenle, zorlanmaları üzerine, geçmişte sırf iyi bir „kamuflaj‟ ve korunma sağladığından dolayı, Atatürk istismarcılığına bu kadar hızlı dalmış
olmalarına, mevcut görünen durumları, şimdi bin pişman olmuşlar gibi sezinlenen hâlleri aksettiriyor… Bu artık açıkça görülmeye başlamıştır.
13
Gazete 2023, Kılıçdaroğlu: Atatürk‟ün CHP‟si değiliz! Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
//http://www.gazete2023.com/siyaset/kilicdaroglu-ataturkun-chpsi-degiliz-h46234.html, En Son Erişim Târih:
11.12.2016.
14
Bugünkü CHP‟nin Atatürk ile bir ilgisi yok", Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://odatv.com/bugunku-chpnin-ataturk-ile-bir-ilgisi-yok-1109161200.html, En Son Erişim Târih: 11.12.2016.
15
Temiz, M., Yalpacılar, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ YALPACILAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/YALPACILAR.docx, En Son Erişim Târihi: 23.10.2014
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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İnsanın aklına, hayret üstüne hayret demekten başka, bir şey gelmiyor,
görüyorsunuz, değil mi?

Düşünsenize bir kere, “Atatürk‟ün CHP‟si değiliz16” demelerinin var
mı şimdi başka bir îzâhı? Çünkü geçmişteki bu şart ve görünüm altından,
çaktırmadan çıkıp, PKK ve Ermeni seviciliğine kolayca kaymak, pek kolay
olmuyor da, ondan bütün bu yalpa ve bocalamalar; öyle ya… Ya da
bunların beyin o kadar kalitesiz çalışıyor ki, hayatta mantıklı bir durumları
kalmamış, artık… Meselâ aşağıda resimdeki söyleşiyi mantık açısından hele
bir inceleyiz!

Yukardaki söyleşiyi, mantık açısından, hele bir inceleyiz! Akıl ve mantık böyle
olursa, daha neler olmaz, neler?
Gazete 2023, Kılıçdaroğlu: Atatürk‟ün CHP‟si değiliz! Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
//http://www.gazete2023.com/siyaset/kilicdaroglu-ataturkun-chpsi-degiliz-h46234.html, En Son Erişim Târih:
11.12.2016.
16
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İnsan(lar), şimdi nasıl hayret etmesin (ler)! “Vatan, Millet, Sakarya‟dan” kıvırıp sıvışmak, meğer bâzıları için, ne kadar kolay oluyormuş böyle!
İnsanın aklına, hayret üstüne hayret demekten başka, bir şey gelmiyor, görüyorsunuz, değil mi?
İşte bu sıralarda bu zihniyetin, PKK idealinin gerçekten silâhsız bir
versiyonu oldukları, bilimsel olarak da böylece, gözlemlenmiĢ bulunuyor.
Sonra biz bilim insanları olarak, en kuvvetli ideoloji ve tılsımların bile, bir
gün eriyebileceği, sonunda, ortamların yeniden gerçek ve gerçekçilere kalabileceğine ilişkin, kazanmış olduğumuz, vazgeçilemez yegâne kâdîm referans ölçülerin ıĢığındaki, bu gerçek bilgilerimiz, bu en son aşamada da, bilimsel olarak da ayrıca reeddütsüz olarak, perçinlenmiĢ bulunuyor…

Bilim insanları olarak bizler, elbette Ģimdi, bundan sonraki geleceğe
dönük bilimsel açıklamalarımızın, geçmişe göre böylece, biraz daha kolay
olacağının, daha fazla, umudu içine girmiş bulunuyoruz
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Benim bilip tanıdığım Atatürkçülerimizin, birkaç yıl öncesine kadar bu tür
resimlere hiç tahammüllerinin olmadığını çok iyi biliyorum. Ama bugünlerde sanki
çarpılmışlar gibi… Beni de haylı şaşıttılar, doğrusu… Demek ki, işin özünde olan
ikiyüzlülükmüş, öyle ya… İkiyüzlülüğün özünde de kültürsüzlük yâni temelsizlik
nedeniyle DNA dönüşümü hastalığı yatıyor… Dünyâ gerçekten dönüyor…

Duvarda “Atatürk‟ün CHP‟si değiliz17” diyen18, Kaset Kahramanı liderin resmi
durmakta, Atatürk‟ün resmi ise, ayaklar altında görülmektedir19… Bu resim, teorik
gibi zannedilen sözün bilimsel açıdan da bir deneylenmesi ve somut örneği olması
açısından, bilim adamlarını tatmin eden bir kaynak özelliğindedir.

17
Gazete 2023, Kılıçdaroğlu: Atatürk‟ün CHP‟si değiliz! Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
//http://www.gazete2023.com/siyaset/kilicdaroglu-ataturkun-chpsi-degiliz-h46234.html, En Son Erişim Târih:
11.12.2016.
18
Bugünkü CHP‟nin Atatürk ile bir ilgisi yok", Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://odatv.com/bugunku-chpnin-ataturk-ile-bir-ilgisi-yok-1109161200.html, En Son Erişim Târih: 11.12.2016.
19
Gündem-Medya Gündem, Meclis'teki odasından Atatürk'ün resmini indiren CHP'li vekil skandalına
bir yenisi daha eklendi, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,http://spurtles65.rssing.com/chan57930343/all_p23.html, En Son Erişim Târih: 11.12.2016.

19
İLKE DESENİZ DE SİZ İŞTE BUSUNUZ!
Hak‟kın Doğruluğu-Bâtıl‟ın Yanlışlığı
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

Gerçek İstikâmet ve
Esen Rüzgârlar
Demiştim ya yukarıda, bilimsel açıklamalarımız, geçmişe göre, biraz
daha kolay olacak diye… İşte günümüzdeki, bu İnönü Zihniyeti‟nde yapmış
bulunduğum, bilimsel gözlemlerim sâyesinde aşağıdaki sonuca şimdi daha
kolay ulaşmış bulunuyoruz:
“Gerçek istikâmeti olmayanlar, etkili olarak güncel esen rüzgârın
Ģiddetine tâbidirler.”
Ne demiştik yukarıda?
“Müslümanlığı ve Müslümanları kullanarak, İslâmî değerleri istismar ederek, Paralel Yapı adıyla parlayan, CIA‟nın bir organizasyonunu ya
da kuruluşunu, tam İslâm20 karşıtlıklarına uyan21, gerçek Müslüman bir
cemaat zannettikleri için, aleyhlerinde bulunuyorlardı. Ama ne zaman bunların sahte22 Müslümanlıkları23 ve ajanlıkları ortaya çıktı, hemen onların ortağı, savunucusu ve emir kulu olacak biçimde, davranmaya başladılar.”
demiştik, hatılarsınız…
ĠĢte bu Zihniyet‟in gerçek bir istikâmeti olmadığı için, etkili olarak
güncel esen paralel yapının rüzgârına kapılmış bulunmuyorlar mı, şimdi?
Hele iyice bir düşününüz!

20
Temiz, M., Ġslâm KarĢıtlığı, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.docx, En Son Erişim Târihi: 25.08.2015.
21
Temiz, M., Doğal Ve Çukursal Mağaralar (Projesi), Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/DOĞAL%20VE%20ÇUKURSAL%20MAĞARALAR%20(PROJESĠ).pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/DOĞAL%20VE%20ÇUKURSAL%20MAĞARALAR%20(PROJESĠ).docx, En Son
Erişim Târihi: 25.08.2015.
22
Temiz, M., 15 Temmuz 2016 Münâsebetiyle Ġslâm‟ın Değerlerini Ġstismar Ederken Îtikâdını
Bozmaya ÇalıĢanlar, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20MÜNASEBETĠYLE%20ĠSLÂM‟IN%20DEĞERLERĠNĠ
%20ĠSTĠSMAR%20EDERKEN%20ÎTĠKÂDINI%20BOZMAYA%20ÇALIġANLAR.pdfYA DA
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20MÜNASEBETĠYLE%20ĠSLÂM‟IN%20DEĞERLERĠNĠ
%20ĠSTĠSMAR%20EDERKEN%20ÎTĠKÂDINI%20BOZMAYA%20ÇALIġANLAR.docx, En Son Erişim Târihi:
25.08.2015.
23
Temiz, M., 15 Temmuz 2016 Ġhtilâl KalkıĢması Ve Madalyonun Ġki Yüzü, Îman Farkı, Alındığı
İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20ĠHTĠLÂL%20KALKIġMASI%20VE%20MADALYONU
N%20ĠKĠ%20YÜZÜ,%20ÎMAN%20FARKI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20ĠHTĠLÂL%20KALKIġMASI%20VE%20MADALYONU
N%20ĠKĠ%20YÜZÜ,%20ÎMAN%20FARKI.docx, En Son Erişim Târihi: 25.08.2015.
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Şimdi hemen akıllarınıza, gerçek İstikâmetin ne olduğu, sorusu takılmadı değil, elbette!
Türk Milleti‟nin büyük bir kısmı, bunu biliyor. Ama hemen özetle
yine hatırlatabiliriz:
Allâhü Teâlân‟ın beğenerek bildirmiş olduğu, İslâmî Ve Kültürel İstikâmet dediğimiz şey, iĢte bu… Bunun daha kısa ifâdesi ise, Hak Yol ya da
Hak Teâlân‟ın bildirmiş olduğu gerçek Kulluk Yolu…
Bir milletin gücünün, bilimsel olarak da, sosyal olarak da, o milleti
millet yapan, unsurlardan meydana geldiğini / gelmekte olduğunu bildiğimize göre:
Bir milletin kültürü olarak, Din, Dil, Târih başta olmak üzere, bilim,
sanât, edebiyat, örf, âdet ve gelenekler gibi, kültürel hususları düşünecek olursak gerçek İstikâmet‟in, milletin kültürünün, bir çeşit, bileĢkesi olduğnu
da söyleyebiliriz…
Ama bu adı geçen Zihniyetin, Türk Milletini meydana getiren, Kültürümüzü, açıktan açığa redd-i miras ettikleri, târihen de bilindiğine göre,
onların hedeflerinde yalnızca insanları sömürerek hayattan kâm almak için,
çalışıp çabaladıklarını, artık somut ve bilimsel olarak da, bilmiyor değiliz.
Cibilliyet Ve Çevre
Bu noktada bir gerçeğin daha kazanılmış olduğunu görmek mümkündür. O da şudur: Orta Öğretim‟den gelen günümüzdeki birçok arkadaşımızın, bugün hâlâ, İnönü Zihniyeti‟nde başköşeyi işgal ettiklerini görüyor
ve üzülüyoruz. Orta öğretimde onlar da bizler de aynı sınıflarda, İnönü Zihniyeti‟nin tahribat ve tahrifatına ilişkin, kafa ve beyin yıkamalarına, onlar
gibi, bizlerin de mâruz kalmış olduğumuz açıktır. Hâl böyleyken işe bakınız
ki ve de hamdolsun ki bizler, hak cephesini seçmiş bulunuyoruz!
Orta Öğretim‟de sınıflarda hepimiz İnönü Zihniyeti‟nin tahribat ve
tahrifatına ilişkin, kafa ve beyin yıkamalarına mâruz kalmamıza rağmen,
bizlerin hak cephesini o arkadaşlarımızın bâtıl cephesini tercih etmelerindeki
etken bir değil birden fazladır. Bunda etken olan faktörler esas olarak, cibilliyet ile âile ve çevre faktörleridir. Cibilliyet faktörü, bir çeşit kültürel faktör
demektir. Her ikisinin dayandığı ilke ya da delil ise, “Kişi arkadaşının dini
üzerinedir” hadîsinde saklıdır.
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Ġnönü Zihniyeti‟nin Kültürümüzü açıktan açığa redd-i miras ettikleri sırf bu
belgeden bile anlaşılmaktadır. Geçmişin kapılarını kapamak, Osmanlı arşivlerini
tren katarlarına yükleyerek Bulgaristan‟a satmak başka neyi ifâde ediyor?

“Aynı sınıftaki ve aynı ortamdaki bâzı arkadaşlarımızın Ġnönü Zihniyeti‟ni tercih ederek bâtıl cephesinde kalmalarındaki etken nedir?” diye,
yeni bir gerçeğin kazanılmasına yol açacak olan soruyu sormanın zamanı,
şimdi gelmiĢ bulunuyor.

Millî evraklarımızın böyle hebâ edilmesi şimdi redd-i mirasa girmiyor mu?
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DNA Nedir?
Bulunan bilimsel sonuçlara göre, çevre ve yaşam tarzı, insan DNA‟sını değiştirmektedir.
Açınım olarak DNA, Deoksiribo Nükleik Asit demektir. Bu, bâzı virüsler de dâhil, insan vücûdundaki tüm organizmaların canlılık işlevleri ve
biyolojik geliĢmeleri için, gerekli olan, genetik tâlimatları taşımaktadır.
DNA‟nın başlıca rolü, bilginin uzun süreli saklanmasıdır.
DNA molekülünün bir bölümünü meydana getiren, her bir ‘gen’, insan vücûdundaki belli bir özelliği kontrol etmektedir. Örneğin canlının vücut
şekli, her organına ilişkin iĢ bölümü ve bu organların çalışma düzenleri, her
bir hücre içinde üretilmesi gereken, proteinlerin genetik kodları, üretilecek
proteinlerin miktarlarının kontrolleri (gen regülasyonu) gibi, canlının hayâtını devam ettirmesi için, gereken bütün şeyler, DNA üzerinde plânlanmış ve
kodlanmıştır24. Bu nedenle, DNA‟nın önemli görevleri vardır25,
Hücredeki bilgi bankasının temel yapı taşlarından en önemlilerinden
biri de, fosfordur. Fosfor ATP (Adenozin trifosat-Adenosine TriPhosphate)
hayâtî bir öneme sâhiptir. ATP molekülü vücutta tıpkı bir pil gibi çalışır. Bu,
hücrenin kolaylıkla kullanabileceği bir enerji şeklidir. Solunumla elde edilen,
enerji, hücrede ATP şeklinde kimyasal bağ enerjisine dönüştürülür. Üretilen
enerji, bu molekülle taşınır. İhtiyaç duyulan kimyasal işlemler, ATP‟de saklı
olan enerjiden sağlanır26.
Yaşam Çevresi Ve İnsanın DNA’sı
Dr. Bruce Lipton, yazmış olduğu, İnancın Biyolojisi adlı kitabında,
çevrenin, insanın DNA‟sını değiştirdiğini 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, Alındığı İnternet
Elektronik Adresi,
2424
blogcu, DNA‟nın vazifesi ve önemi nedir? Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://dnalar.blogcu.com/dna-nin-vazifesi-ve-onemi/2000323, En Son Erişim Târihi: 1107.2017.
25
hücre DNA Görevleri, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, http://www.hucreler.gen.tr/dnagorevleri.html, En Son Erişim Târihi: 1107.2017.
26
DNA üzerindeki fosfatın önemi, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://harun-yahya.org/tr/Guncel-Yorumlar/40993/DNA-uzerindeki-fosfatin-onemi, En Son Erişim Târihi:
1107.2017.
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http://mtemiz.com/bilim/ĠDEOLOJĠK%20BELĠRTĠLER%20VE%2
0R-KOMPLEKS%20%20RAHATSIZLIĞI.pdf
Dr. Bruce Lipton, kitabında, “Yaptığım hücre içi çalışmalarda, 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,
“Kişi arkadaĢının dini üzerinedir.” hadisini hatırlamadan edemiyor. Demek
ki arkadaĢlık ilişkileri, insanın DNA‟sını değiştirecek kadar etkili olmaktadır. Bunu İslâmî pratik olarak biliyorduk… Şimdi bilimsel olarak da, bunun
gerçek-liği açıklanmıĢ oluyor.
Dr. Elif Güveloğlu, ‘Hastalıklar Öğretmendir‟ adlı kitabında, konuyla ilgili olarak:
“Dr. Bruce Lipton‟u, inancı „akıl‟ ile açıklamanın bilimsel kapılarını
aralamayı başarmış bir mikroskop hekimi olmasından ötürü tüm benliğimle
kutluyorum. Hücre içi iĢleyiĢin ve hücrenin nelerden etkilendiğinin anlaĢılması, tüm insan vücûdunun anlaĢılması demektir27.” diyor.
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, davranışlar, beynimizden yayılan olumlu, olumsuz dalgalar28 gibi29, tepkilerden
oluşmaktadır. Dr. Elif Güveloğlu diyor ki, „Bu enerji alanı da geri dönüp içeriyi, bizi etkiliyor, yankı gibi… Kendi oluşturduğumuz enerji alanıyla „çarpılıyor‟ veyâ „iyi oluyoruz‟. Etrâfa yaydığımız enerji, söylediğimiz sözler de,
isyan da, güzel sözler de, küfürler de önce bizim hücrelerimizi etkiliyor30.‟
demektedir.
27
Dr.Güveloğlu, E., Hastalıklar Öğretmendir, Hayykitap, Zeytinoğlu Cad. Şehit Erdoğan İban Sk. No:
36. Akatlar, Beşiktaş 34335 İstanbul.
28
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.
29
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.
30
Dr.Güveloğlu, E., Hastalıklar Öğretmendir, Hayykitap, Zeytinoğlu Cad. Şehit Erdoğan İban Sk. No:
36. Akatlar, Beşiktaş 34335 İstanbul.
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Dr. Elif Güveloğlu, yorumuna şöyle devam ediyor:
“Her hücremizin içinde tek tek saklı olan genetik şifremiz DNA‟nın
çevresel etkenler tarafından değiştirilebileceğini (Dr. Bruce Lipton) göstermiş... Yâni etrâfımızın genlerimizitüm genetik şifremizi ele geçirebileceini!”
DNA’lardaki Kültürel Değişim
Bu buluş, Ġnönü Zihniyeti açısından, ne demek?
Hatırlıyorum, Orta Öğretimdeyken, Yurttaşlık Bilgisi dersinde Millet tanımını öğrenmiştik, “Din, Dil, Târih başta olmak üzere, Bilim, Sanât,
Edebiyat, Örf, Âdet ve gelenekler, bir milleti meydana getiren değerleri
meydana getirir” diye…
Yukarıda zikredilen, bilimsel buluştan da anlıyoruz ki, bir millet topluluğu, DNA’larındaki değer yargıları aynı olan, insanlardan meydana gelmektedir. Demek ki, Müslüman Türk Milleti‟nin her bir ferdinin DNA‟sındaki değer yargıları arasında, diğerlerinin de var da, özellikle din olarak
Ġslâm‟ın, dil olarak Türkçe‟nin, târih olarak Ġslâm Târih‟nin çok önemli yeri vardır.
Bu bilimsel buluştan şunu da anlyoruz ki, o değer yargılarının değişmemesinin ya da silinmemesinin, DNA’larda olduğu gibi kalmasının devam
etmesinin tek çâresi, o değerlerin yaşanmasıdır. Eğer sâhip olunan o
kültürel değer yargıları yaşanmazsa, başka bir ifâdeyle, seçilen yeni hayat
tarzlarına göre, başka kültürlerin değer yargıları yaşanırsa, o zaman, böyle
insanların DNA‟larındaki değer yargılarına ilişkin şifreler, zamanla, zayıflayıp silinmekte, yeni yaşanan kültürlerin şifreleri ile yenilenmektedir.
Netice olarak, örneğin Ahmet, Mehmet ya da Can adlı böyle insanların yaşayış, düşünce ve fikirleri, önceleri Ġslâmî Ve Kültürel inanış doğrultusunda iken; bir bakıyorsunuz ki, bunlar, zamanla etkileniş şartlarına
bağlı olarak, değişmiş oluyorlar. Öyle ki, bakıyorsunuz, dönüĢüm sonucunda, meselâ önceleri Ahmet, Mehmet ya da Can olanların DNA‟larındaki o
değer yargılarının şifreleri, silinip gitmiş, yerlerinde, hayatlarında uyguladıkları, başka kültürlerin değer yargılarının şifreleri, arz-ı endam ediyor.
Hattâ bâzılarında bu dönüşümün hızı, öyle oluyor ki, bu yeni tip insanlar,
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eski adlarını da beğenmiyorlar, örneğin Can adının, John olarak, değiştirilmiş örneklerine bile, bu sıralarda somut olarak da rastlamış bulunuyoruz31,
yalan mı?

Fulbright anlaşmasına göre kurulan Eğitim Komisyonu başkanı, ABD Büyük
Elçisi olup, komisyon çoğunluğu onların elindeydi.
https://ugurtekin.wordpress.com/tag/1945e-kadar-ingiliz-somurgesiydik-1945tensonra-amerikan-somurgesi-olduk-milli-sef-ismet-inonu-1947-tarihinde-yaptigifulbright-anlasmasi-ile-turk-egitim-sistemini-abdlilere/

Yukarıda arzedilen, DNA’ların bilimsel değişim sonucunu, bugün özellikle, Milletimizin sağ ve sol cenâhında, gerek solcu, ilerici ya da çağdaĢçı adlarıyla, gerekse masonik Batı Kulüpçüleri olarak, yayılmış bulunan,
İnönü Zihniyeti’nde, açıkça, görmüyor muyuz?

Medya Gündem, “John” Dündar ısrarla târihe vatan haini olarak geçmek için çırpınıyor! Alındığı
İnternet Elektronik Adresi, http://www.medyagundem.com/john-dundar-israrla-tarihe-vatan-haini-olarak-gecmekicin-cirpiniyor/, En Son Erişim Târihi: 1107.2017.
31
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Bir düşünüz, bakalım
“Ġnönü Zihniyeti‟ne mensup olan bir kiĢi, doğduğu günden beri, devamlı ve sürekli bir şekilde, hep Ġslâm KarĢıtlığı32 içinde yetişe yetiĢe, hep
kozmopolit ve materyalist fikirlerle beslene beslene, hep Ġslâm düşmanlarını takdir ede ede33, hep onların iltifatlarını bekleye bekleye değişerek, bunların her birinin hücrelerindeki DNA‟larında saklı bulunan, atalarının târihsel Kültürüne uyumlu olan, öz şifreleri değişerek, bilimsel açıdan, başkalaşmış bulunuyor demektir.“

Allah rahmet etsin! Bir numaralı Atatürkçü olduğunu her fırsatta dile getiren
rahmetli Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu‟na Ġnönü Zihniyeti ve masonlar tarafından hiç
değer verilmediği, geçmişte hep zihnimi kurcalayıp durmuştur. Öyle ki, Prof. Dr.
Oktay Sinanoğlu, bir ara „memleketime hizmet edeyim‟ diye bir üniversitemizde iş
başı dahî yapmıştı. Ama odasına telefon bile bağlamamışlardı. Bâzılarına göre
Vatan ve Millet sevgisi, meğer neymiş! Bugünlerde iyice anlaşılıyor…

Foullie şöyle diyor:

32
Temiz, M., Ġslâm KarĢıtlığı, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.docx, En Son Erişim Târihi: 25.08.2015.
33
Temiz, M., Rockefeller‟in Ġslâm DüĢmanlığı Ve Onun Ünlü Bursiyerleri, Alındığı İnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ROCKEFELLER‟ĠN%20ĠSLÂM%20DÜġMANLIĞI%20VE%20ONUN%20ÜNLENMĠ
ġ%20BURSĠYERLERĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ROCKEFELLER‟ĠN%20ĠSLÂM%20DÜġMANLIĞI%20VE%20ONUN%20ÜNLENMĠ
ġ%20BURSĠYERLERĠ.docx, En Son Erişim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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“Her büyük milletin bir dehâsı vardır. Onun birliğini ve kuvvetini
teşkil eden de budur. Bu dehâ çökerse, yıkılırsa millet mahvolur. Kendini bulur canlanırsa, millet ilerler, yükselir. Bu dehâ ise din ve dildir34.”
Foullie’nin dediği gibi, kültürün de esas unsuru din ve dil olduğuna
göre, bendeniz, bunu bir artırarak, milletin kültürünün esâsının, din, dil ve
târih şuûru (birliği) olduğuna inanıyorum.
Bu nedenle bizim Kültürümüz‟ün temel unsurları, esas ve modernlik açısından bilimsel olarak, İslâm, Türkçe ve Târihimiz; etkinlik ve sürekliliği açısından ise, Osmanlı Târihi‟dir…
Bu demektir ki, “Gerçek Ġstikâmet, milletin kültürünün bir çeşit bileşkesidir” tanımından da gidilecek olursa, Milletimiz‟in gerçek Ġstikâmeti,
İslâm‟la, Türkçe‟yle ve Osmanlı Târihi ile yakından ilişkilidir. Araştırınız
göreceksiniz ki, yukarıda DNA değişimine uğramışların hiç birisi İslâm‟a,
Türkçe‟ye veyâ Osmanlı‟ya pek iyi gözle bakmaz…
Özetlersek, Milletimizin gerçek İstikâmeti, îtikâdî açıdan Ġslâmî
Ġstikâmet, Kültürel ve amelî açıdan ise, bu üçünün bileşkesidir, denebilir.
Acınacak Taraflarımız
Ne enteresandır ki, bu gün artık şunu apaçık olarak görebiliyoruz:
Yukarıda görülen, resimdeki zevâtın dâhil olduğu zihniyetin hemen
hemen çoğunluğu-ki bendeniz bu zihniyete Ġnönü Zihniyeti diyorum-Milletimiz‟in gerçek İstikâmeti dışında olduklarınıµ artık hiç gizlemiyorlar35
… Bunu Milletimiz de artık açık bir şekilde görebiliyor…
Hâlbuki, İnönü ve Hempaları, Hükümet‟in potansiyel ve icrâ gücünü
kullanarak, İslâmiyet‟i yoketmek ve Kültürümüz‟le bağlarımızı kesmeye
çalışmakla uğraşacağına, Atatürk‟ün hutbesinde:
Baştürk, R., Sessiz Savaş, Sayfa 53, Kum Saati Yayınları, 2005, İstanbul.
Haber10, CHP'li TaĢdelen: Bizim savaĢımız Ġslâm'la, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.ulkehaber.com/chpli-tasdelen-bizim-savasimiz-islamla_23568.html, En Son Erişim Târihi: 03.04.2014.
35
Temiz, M., Bunları Hâlâ Anlayamıyor Muyuz?, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.pdf,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.docx, En Son Erişim Târihi:
25.08.2015.
34
µ
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“Ey Millet! Allah birdir, Ģanı büyüktür. Allah‟ın selâmeti, sevgi ve iyiliği üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri, Cenâb-ı Hak tarafından insanlara dinî hakikatleri tebliğe memur edilmiş ve resul olmuştur.
Temel nizamı, hepimizin bildiği Kur‟ân-ı A-zimüĢĢan‟daki açık ve kesin hükümlerdir.”
şeklinde belirtmiş olduğu, Ġslâmî ve Kültürel doğrultudaki görüşlerini referans almış olsalardı, hiç şüphe yok ki, bugün Türkiye‟yi Dünyâ‟nın en süper devleti yerinde görecektik. O zaman 80-90 senedir uğraşılan, bütün problemlerin adı sanı bile bilinmeyecekti.
İşte o zaman:
- İslâm‟dan ve Kültürel değerlerimizden uzaklaştırılmamış olacaktık… Başörtüsü problemi gibi, geçmişteki çoğu olayları hiç yaşamamış, binlerce gencimiz telef edilmemiş olacaktı… Bir de, bu gençlerimizden kim
bilir, ne güçlü devlet adamlarımız, temâyüz etmiş, bunlar Türkiyemiz‟e, ayrıca ne güçler katmış olacaklardı…
- ‘Sağ-sol kutuplaşması’ diye bir şey olmayacaktı… Buralara harcanan enerji, Türkiye‟nin kalkınmasına harcanacaktı36…
- O zaman, bugünkü gibi, Ġslâm‟dan ve Kültürel değerlerimizden uzaklaĢtırılması sonucunda, konuşmalarından tutunuz da bütün davranış ve
tavırlarına kadar her şeyi, dünyevî ve nefsî düşüncelerine endekslenmiş37,
bu nedenle, işlenmiş her bir günah yüzünden38 her hâllerinde bilimsel „negatif dalganın‟ esiri olmuş; ideolojik, kutuplaşmış, robotlaşmış, her bir ar36
Temiz, M., Ġdeoloji ve Slogan KuĢağı, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠDEOLOJĠ%20VE%20SLOGAN%20KUġAĞI.docx YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠDEOLOJĠ%20VE%20SLOGAN%20KUġAĞI.pdf, En Son Erişim Târihi: 14.09.2014/
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
37
Temiz, M., Canavar Ruhlu Olmamanın Var mı Başka Yolu? Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/CANAVAR%20RUHLU%20OLMAMANIN%20VA%20MI%20BAġKA%20YOLU.pdf
YA DA
http://mtemiz.com/bilim/CANAVAR%20RUHLU%20OLMAMANIN%20VA%20MI%20BAġKA%20YOLU.docx,
En Son Erişim Târihi: 25.08.2015.
38
Temiz, M., Nihâyet Canavar Ruhlu Bir Ġnsan Neslini BaĢardılar, Batı Özleminin Perde Arkası,
Alındığı İnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/NĠHÂYET%20CANAVAR%20RUHLU%20BĠR%20ĠNSAN%20NESLĠNĠ%20BAġARD
ILAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠLMÎ%20ÖNDERLĠĞĠMĠZ%20VE%20YENĠ%20TÜRKĠYE‟DE%20GELECEĞE%20D
OĞRU….docx, En Son Erişim Târihi: 07.02.2015.
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kadaşımızı gördüğümüzde39 ya da bu arkadaşlarımızdan birinin öldüğünü iĢittiğimizde, çektiğimiz ıstırâbı, hiç yaşamamış gibi olacaktık…
Bugün bu câhil ve olumsuz şartlarda ölen arkadaşlarımızın da, hayatta iken Türkiyemiz‟e, muhtemeldir ki, daha büyük katkıları olacak, Âhiret‟teki makamları, daha da üstün ve daha mükemmel olacaktı…
- Atatürk tarafından kapatılan, Mason Locaları‟nın, Atatürk‟ün ölümünden sonra tekrar açılması gibi bir durum hiç olmayacaktı… Tabiatıyla bu
sâyede, Mason Locaları‟nın Bildenbergcilerin emri altında çalıĢmalarından
Memleketimiz‟in payına düşen, olumsuzluklar da hiç olmayacaktı40.
-“Gâyemiz, Kürtlerin ve Kürtçülüğün kafasının ebedîyen ezilmesidir” şeklindeki belgelenmiş sözünü, o zaman, İnönü‟den hiç duymamış olacaktık… Tabiatıyla, bugünkü Kürt DüĢmanlığı diye bir şey de hiç olmayacaktı41…
Kürt sorunu diye bir şey olmayacağı için, bugünkü gibi, mâneviyatsızlık boĢluğu içinde bırakıldıkları için, mâneviyatsızlık nedeniyle, kolayca
terörist olmuş, yüz binlerce Kürt çocuğunun başlarına gelenler de hiç yaşanmamış olacaktı…
- Bizzat Ġnönü‟nün kendisi tarafından îtiraf edildiği gibi, Türkiyemiz, İnönü tarafından kolayca Yarı Amerikan Sömürgesi de yapılmamış olacaktı42… Bu nedenle bugün, Memleketimiz’in muasır medeniyetler seviyesine çıkamaması gibi, bir durum da olmayacaktı. Buna bağlı olarak da bu
günkü gibi, Haçlı zihniyetleriyle uğraşır bir durumumuz da hiç olmayacaktı.

39
Temiz, M., Nihâyet Canavar Ruhlu Bir Ġnsan Neslini BaĢardılar, Batı Özleminin Perde Arkası,
Alındığı İnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/NĠHÂYET%20CANAVAR%20RUHLU%20BĠR%20ĠNSAN%20NESLĠNĠ%20BAġARD
ILAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠLMÎ%20ÖNDERLĠĞĠMĠZ%20VE%20YENĠ%20TÜRKĠYE‟DE%20GELECEĞE%20D
OĞRU….docx, En Son Erişim Târihi: 07.02.2015.
40
Temiz, M., Süper Devlet Olmanın Doğum Sancıları, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/SÜPER%20DEVLET%20OLMANIN%20DOĞUM%20SANCILARI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/SÜPER%20DEVLET%20OLMANIN%20DOĞUM%20SANCILARI.docx,
En
Son
Erişim Târihi: 25.08.2015.
41
Temiz, M., Bunları Hâlâ Anlayamıyor Muyuz?, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.pdf,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.docx, En Son Erişim Târihi:
25.08.2015.
42
Ġsmet Ġnönü Amerikan Yarı-Sömürgesi Olduğunu Açıklıyor, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.t2174a.com/?p=3324, En Son Erişim Târihi: 29.06.2016.
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- Milletimiz‟in değer yargıları, örselenmeden, îtibarsızlaştırılmadan
bütün gücüyle aynen duracaktı… İnönü Zihniyeti’nin bugün redd-i miras
ettikleri, geçmişimizle ilişkilerin kesilmesi gibi problemimiz de olmayacaktı.
Milletimiz‟in İslâm, Târih, Türkçe başta olmak üzere, bilim, sanât, edebiyat, örf, âdet ve geleneklerinin hepsi, bu gün de güçlü ve taptaze olacaktı43…
- Böyle bir donamımla, sırf Vatan ve Millet için çalışıldığını düĢündüğümüzde ve aynı nedenle, Dersim katliamları dâhil, kimsenin katledilmeleri, telef edilmeleri mümkün olmayacaktı44. Böyle binlerce Türk ve
Kürt vatandaşları ve çocuklarının içlerinden, muasır medeniyet düzeyi yarışında, kim bilir ne büyük Devlet Adamlarımız çıkarak, Türkiye‟mizi kim bilir nasıl bir üst düzeyden, Birinci Sınıf Devlet hâline getirmek için, bugün
son güçleriyle çaşıyor olacaklardı. PKK ve benzerleri diye örgütler hayal
bile edilemeyeceklerdi…
- Adnan Menderes ve arkadaşlarının îdam edilmesi gibi olaylarla, bu
olayların Türkiyemiz‟e getirdiği olumsuzluklarla hiç karşılaşmamış olacaktık; bir de tersine, bu olumsuzlukların yaşanmayıp, karşılığının Türkiyemiz‟e olumlu olarak, ayrıca, yansıdığını da düşünerek, sağladığı ek katkıyı
da hesâba katmanın avantajıyla birlikte…
- Bugün uğraĢmakta olduğumuz, Paralel Yapı Örgütü gibi bir dışdestekli ajan olgusuyla45, onun Memleketimiz‟e eklediği olumsuzluk ve güç
kaybıyla46, hiç karşılaşmamamış olacaktık; bu olumsuzluk ve güç kaybının

43
Temiz, M., Bunları Hâlâ Anlayamıyor Muyuz?, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.pdf,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.docx, En Son Erişim Târihi:
25.08.2015.
44
Temiz, M., Bunları Hâlâ Anlayamıyor Muyuz?, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.pdf,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.docx, En Son Erişim Târihi:
25.08.2015.
45
Temiz, M., 15 Temmuz 2016 Ġhtilâl KalkıĢması Ve Madalyonun Ġki Yüzü, Îman Farkı, Alındığı
İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20ĠHTĠLÂL%20KALKIġMASI%20VE%20MADALYONU
N%20ĠKĠ%20YÜZÜ,%20ÎMAN%20FARKI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20ĠHTĠLÂL%20KALKIġMASI%20VE%20MADALYONU
N%20ĠKĠ%20YÜZÜ,%20ÎMAN%20FARKI.docx, En Son Erişim Târihi: 25.08.2015.
46
Temiz, M., 15 Temmuz 2016 Münâsebetiyle Ġslâm‟ın Değerlerini Ġstismar Ederken Îtikâdını
Bozmaya ÇalıĢanlar, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20MÜNASEBETĠYLE%20ĠSLÂM‟IN%20DEĞERLERĠNĠ
%20ĠSTĠSMAR%20EDERKEN%20ÎTĠKÂDINI%20BOZMAYA%20ÇALIġANLAR.pdfYA DA
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hiç yaşanmayıp, karşılığının Türkiyemiz‟e olumlu olarak ayrıca yansıdığını
da düşünerek, sağladığı ek katkıyı da hesâba katmanın avantajıyla birlikte…
Zıtlar Kânunu
Daha doğrusu bugün bu İnönü Zihniyeti, bâtıl cephesinde, her ne kadar, çok şey yaparsa, onların bu faaliyetleri, hak cephesini o kadar çok
güçlü kılmaktadır ki... Zâten bunun bilimsel kânunu da artık herkes tarafından, “Her şey zıddı ile kâimdir” olarak bilinmektedir…
Görüyorsunuz, bilimin gelişmesi de her şeyden önce, Müslümanların
gözünü açmakta47 , onları daha çok geliştirmektedir48. Bunun sebebi, bâtılın
her çeşidi, yaratılış ve tabiatı yönüyle, her bir gerçek (hak) karşısında bir bataklık gibidir de, ondan…
Düşünsenize bunların çocukları dahî, daha ilk anda, gözlerini açar
açmaz, bataklığı görüp onu sevip beğenen ve bunun dışındakileri, „tu kaka‟
olarak, belleyen / bellettirilen, bu Zihniyet ya da bu yaratıklar (adamlar),
hayatları boyunca hep, bu yönde gelişmiş veyâ geliştirilmektedirler. Bu felsefe içinde yetişmenin bir gereği olarak hiç vakit kaybetmeden, „şu bataklık
senin, bu bataklık benim” yarıĢıyla, âdetâ dünyâya tapar hâle gelmektedirler49. Bu sırada, her birinin ruh ve beden yapıları da, yukarıda kısaca belirtildiği gibi, bilimsel olarak, bu bataklık yaşamına daha da yakınlaşmayı sağlayan, bir dönüĢüme uğramaktadır. Gün geçtikçe bu uyum, daha da hız kazanmaktadır. Böylece bu zihniyetin, felsefe ve gidişlerine bağlılıkları, gittikçe artar / artmaktadır. Öyle ki zamanla, bu gidiĢe bir tür din gibi, sarılır
hâle gelirler /geliyorlar /gelmektedirler... Bu hengâmede onlar için, ne
mümkün, başka güzelliklere dahî bakabilmek / akabilmek!
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20MÜNASEBETĠYLE%20ĠSLÂM‟IN%20DEĞERLERĠNĠ
%20ĠSTĠSMAR%20EDERKEN%20ÎTĠKÂDINI%20BOZMAYA%20ÇALIġANLAR.docx, En Son Erişim Târihi:
25.08.2015.
47
Temiz, M., Milletimiz‟in (Türk Milleti‟nin) Üstün Hasletleri-Sırrımızı Nasıl KeĢfettiler, Alındığı
İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/MĠLLETĠMĠZ‟ĠN%20(TÜRK%20MĠLLETĠNĠN)%20ÜSTÜN%20HASLETLERĠSırrımızı%20Nasıl%20KeĢfettiler.doc, En Son Erişim Târihi: 23.05.2014.
48
Temiz, M., Millî Kimliğimiz‟in Hayat ve Ġnsanlığımıza Yansımaları Alındığı İnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/mĠllĠ%20kĠmlĠğĠmĠzĠn%20hayat%20ve%20Ġnsanliğimiza%20yansimalari.doc, En Son
Erişim Târihi: 17.11.2013.
49
Temiz, M., Canavar Ruhlu Olmamanın Var mı BaĢka Yolu? Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/CANAVAR%20RUHLU%20OLMAMANIN%20VA%20MI%20BAġKA%20YOLU.pdf
YA DA
http://mtemiz.com/bilim/CANAVAR%20RUHLU%20OLMAMANIN%20VA%20MI%20BAġKA%20YOLU.docx,
En Son Erişim Târihi: 25.08.2015.
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Bu yüzdendir ki, bunların hiç birinin dağlarda, ovalarda, denizlerde,
deniz kenarlarında, kırlarda, bayırlarda, at koşturanları düĢünmelerine,
örneğin Savcı Sayan gibi, nadirlere girenler dıĢında, tenezzül edip onlara da
bir göz atmalarına hiç imkân ve ihtimal olabilir mi; üstelik belleklerinde
de, o taraflara doğru, „tu kaka‟ imajı duruyorken?
Bu hâlin dışarıya yansıyan görünümüne, bilimsel olarak, basiretsizlik
ya da yetersiz bakıĢ açısı veyâ ne dersen de, artık, sen!
BakıĢ Açısı, Îman ve Dalgalar
http://mtemiz.com/bilim/BAKIġ%20AÇISI,%20ÎMAN%20VE%20D
ALGALAR.pdf
“Her şey zıddı ile kâimdir” demiştik ya, yukarıda…
İslâm‟ın yolu hak yol, bunların yolu bâtıl yoldur... “Her şey zıddı ile
kâimdir” kânununa göre, bâtılın yalanlara ve/ veyâ yalan-bazlı algılara
sarılması oranında, İslâm‟ın doğrulara sarılmasının kıymeti, ortaya ancak
böyle çıkacaktır, iĢte…
Benzer şekilde, inancın değeri ve önemi de, yine inançsızlığın yoğunluğu ve çirkinliği ile aynı kânuna göre kestirilir / kestirilebilir. Doğru tarafın kuvveti, yanlış tarafın yanlışlıktaki şiddeti ile orantılıdır.
Demek oluyor ki, bâtıl taraftakiler, yalan ve yalan-bazlı algılarda,
ne derece şiddette iseler, hak taraftakilerin doğruluk, dürüstlük ve haklılıkları da, o derece daha tez ve etkili olarak gün yüzüne çıkacaktır. Öyle de oluyor zâten, görmüyor musunuz?
Ġnönü Zihniyeti tarafından yürütülen ve gerçekten şer ve bâtılın gelişmesi gibi görünen bu tür olaylar, Zıtlar Kânununa göre işte bu yüzden,
hayra yorumlanabilirler / yorumlanmaktadır…
Dünyâlaşanlarda esas olarak nefsî menfaat, dünyâdan kâm alma,
güç ve kuvvet hedef alınırken, yönlendirme unsuru olarak, gücün ve kuvvetin dayatması etkili olmakta; Ġslâmî Ġstikâmet‟te ise, insanlık hedef alınırken, yönlendirme unsuru, adâlet olmaktadır.
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Dünyâlaşanların güçleri, esen rüzgâra göre yön değiştirebilirken,
Mü’min ve Müslümanların güç aldıkları Ġslâmî Ġstikâmet ise, tek gerçek
istikâmet olduğu için, hep aynı kalmaktadır… Bu da, bilim ve teknolojiye
aşinâ olanlara, ulaştıkları hedeflerde ne muaazam işler çıkaran, lazer ışınlarını hatırlatmıyor mu?
Sonuç
Biz mü‟minleri beğenmeyen ve geçmişte Türkiye‟yi yarı ABD Sömürgesi durumuna düşüren50, bu Zihniyet, Millete, bundan sonra, ne yapmak istiyor?
Hâl böyleyken, Ey İnönü Zihniyeti, senin beğenmediğin birisi,
elinden geldiğince dürüstçe çalışarak, öyle ya da böyle bilerek, bilmeyerek,
çeşitli hatâlara, ideolojilere, zorluklara karşı, İslâmî İstikâmet ve inacından
tâviz vermemek için, çalıĢmıĢ çabalamış, Cumhurbaşkanı olmuş51… Buna
karşılık, R-Kompleks52 adlı ideolojik hastalığın53 pençesinden tedâvi olarak
kurtulamadığın için, „dumura’ uğramış kafanla, sen hâlâ, onun diplomasıyla uğraşarak, bir yerlere varacağını sanan, o ideolojik kafa yapısının içinde
bocalamayı, bir mârifet mi sayıyorsun54?
İçteki bütün hâinlerle dıĢtaki bütün inançsız dünyâ ile el ele vererek,
15 Temmuz’da, Allah‟ın (CC), o CumhurbaĢkanı‟nı 3,5 dakika farkla, ko50
ABD Türk eğitim sistemini nasıl ele geçirdi? Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=4049.0, En Son Erişim Târih: 11.12.2016.
51
Temiz, M., Ama‟sal ya da „Pire‟ Eşit Deve‟sel Olayların Kazanç Oranları, Örneğin, Cumhurbaşkanı
Tayyip Bey‟in…, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/AMA‟sal%20YA%20DA%20„PĠRE‟%20eĢit%20DEVE‟sel%20OLAYLARIN%20KAZA
NÇ%20ORANLARI.pdfYA DA
http://mtemiz.com/bilim/AMA‟sal%20YA%20DA%20„PĠRE‟%20eĢit%20DEVE‟sel%20OLAYLARIN%20KAZA
NÇ%20ORANLARI.pdf.docx, En Son Erişim Târihi: 25.08.2015.
52
Temiz, M., Bilimsel R-Kompleks Hastalığı Ve Akıllarını Ġhâleye Verenler, Alındığı İnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BĠLĠMSEL%20RKOMPLEKS%20HASTALIĞI%20VE%20AKILLARINI%20ĠHÂLEYE%20VERENLER.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BĠLĠMSEL%20RKOMPLEKS%20HASTALIĞI%20VE%20AKILLARINI%20ĠHÂLEYE%20VERENLER.docx, En Son Erişim
Târihi: 25.08.2015.
53
Temiz, M., Ġdeolojik Belirtiler Ve R-Kompleks Rahatsızlığı, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠDEOLOJĠK%20BELĠRTĠLER%20VE%20RKOMPLEKS%20%20RAHATSIZLIĞI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠDEOLOJĠK%20BELĠRTĠLER%20VE%20RKOMPLEKS%20%20RAHATSIZLIĞI.docx, En Son Erişim Târihi: 25.08.2015.
54
Temiz, M., Hâlâ Daha Çöplüklerdeki Ġncik-Boncuk Ama Neden Meselâ Yüce Dağ Rezervlerindeki
Altınlar, Elmaslar Ya Da Petroller Değil? Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HÂLÂ%20DAHA….pdf YA DA http://mtemiz.com/bilim/HÂLÂ%20DAHA….docx, En
Son Erişim Târihi: 25.08.2015.
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ruduğuna şâhit olduğun hâlde, “Allah dilemeyince kul dileyemez” anlamındaki İnsan Sûresi‟nin 30. âyetinin tecellîsine inanmayacaksın! Ama Halkımızı, elinizden gelirse, bâtıl görüşlerinizde sâbitlemek için de, bir uyduruk yola daha başvurarak, bu mûcizevî duruma „naylon’ adını verip, bunu da ERDOĞAN‟ın bir plânı olarak lanse etmeye kalkacaksın, öyle mi!
Fakat hiç biriniz, bu bâtıl (gerçekdışı) uyduruk ve inançlarınızla, „böyle nereye kadar gidilebilir‟ diye, düşünmüyor ya da o tür bir kafayla düşünemiyorsunuz!

Hıhh! Tatbikat yapmıĢmıĢ55!
Bu Milletin aklı satılmamış olduğu için, sizlerin akıllarınız gibi dumura uğrayarak
fonksiyonsuz kalmamıştır. Kafalar, sizin ideolojik kafalarınız gibi değildir, bilesiniz!
Bu uyduruk senaryolar, meğer deşarj olacak ne fırsatlar veriyor insana, İşte örneğin
aşağıda „ĠĢkembevî zevatlarımız‟a ilişkin perdede anlatıldğı gibi:
“Doğrusu, şimdi bu Dehâya o kadar gıpta edip ve hayran oldum ki; bendeniz prensip olarak şahısları pohpohlamaya kıymet vermeyip yalnızca fikirleri üstün tutmama

55
Temiz, M., Pozitif Hiciv-Hiciv Sevâbı: “Ġdeolojik Bilim Teorisi-Kontrollü Darbe”, Alındığı İnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/POZĠTĠF%20HĠCĠV-HĠCĠV%20SEVÂBI,%20“ĠDEOLOJĠK%20BĠLĠM%20TEORĠSĠKONTROLLÜ%20DARBE.pdf YA DA
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rağmen... Öyle ki bu iddiâ doğruysa, belki de prensibime de çok yazık olacak şimdi, değil
mi?”
“Ku(rt)(ş)cuklar, işkembeden daha ne yumurtalar çıkaracaklar, bakalım…“
“Naylon ilk versiyondu, şimdi, resimdeki bu ġerîat senaryosu, kaçıncı versiyon dersiniz?”
“Çok meraklanmaya başladım:”
“Ah diyorum”, şimdi, “Madem iş bu kadar kolay oluyormuş da Mustafa, öyle boş
boşuna ne oturuyorsun!” demeye başladım bile Ģimdiden, kendi kendime…”
“Ah! Gelecek versiyonu ben bulsam da, şöyle kendi kendime bir gülücük atsam,
çok daha iyi olmaz mı? Yâni, bütün buluşları hep başkaları urken, ben böyle aval aval durmadan bakacak mıyım, Mustafa senin hiç iĢkemben yok mu, böyle durmadan, fırt fırt, işkembesel bulucuklar atabilecek?”
“Benim bu sıralar hiç tiyatroya gidip de stres atma ihtiyâcım olmuyor bu sâyede,
sağolsunlar (!) akılsız iĢkembevî zevatlarımız!”
“Ama bu buluşlara bizim de bir katkımız olmasın mı, yâni?”
“Hele hele, bir zamanlar bize, duyduğumuzda, yâni her tekrarlanışında kırk metre
mesâfeye kadar kaçmayı ve korkmayı öğrettikleri, bu ġerîat kelimesinden sonra gelecek daha
muaazzam olacağı muhakkak olan versiyonu, insan şu aşamada hiç merak etmez mi, beyâhu?”
“TeĢekkürler, Face Book arkadaşım, ne iyi ettin de bu resmi seçmiş oldun! İnan ki
yeniden neşeme kavuştum, gâri… Hemen ben de bu beyinsizlerden ilham alarak, işkembemi
biraz yokladım. Ama kendimi bildim bileli hep akl-ı selime teslim olduğumdan dolayı, ne
yazık ki, bendeki işkembevî atış kaabiliyeti, dumura uğramış (!)”
“Meğer hak (gerçek) düĢünce üretiminde, Ġnönü Zihniyeti mensup-larının beyinleri, bizimki gibi, mü‟minlerin ise, iĢkembeleri tamâmen fonksiyonsuz kalmıĢmıĢ…” diye
düĢünmekten kendimi alamadım, bir bilseniz!”

Ne hâldesiniz, önce kendinize şöyle bir baksanıza!
Bu bâtıl (gerçekdışı) uyduruk inançlarınızla uyduruk senaryonuzu,
ilkin internette duyduğumda, o zaman benim için, bu, gerçekten, iyi bir deşarj vâsıtası olmuştu… Bu buluşunuzu (!) yukarıdaki resmin altında veriyorum ki, bu günlere çoğu insanımızın da, behemehâl, deşarj olacağı anlar,
sık sık gelmeye başlamış bulunuyor, çünkü...
İdeolojinin geldiği bu nokta, aynı zamanda bilimsel açıdan da, inançsızlara da yol gösterebilecek, bir deneylemedir de… Bu bilimsel yönüyle de önem kazanmış bulunuyor, bugün doğrusu…
Geleceğin ne olacağını bilemiyoruz ama bu deneyleme de bize gösteriyor ki, Cumhurbaşkanı, geçmişte de Ģimdilerde de, öncekilerin çoğuna
nispetle, Ġslâmî İstikâmet üzere bulunuyor, demektir. Bu deneylemenin, aynı
zamanda, CumhurbaĢkanı‟nın Ġslâmî İstikâmet üzere bulunduğuna ilişkin,
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3-4 seneden beri içinde bulunduğum, kanaatim ile uyuĢmasından dolayı da,
ayrıca bir bilim adamı olarak da, sevinçliyimdir, Ģimdi56…

56

“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 İnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/KĠN%20VE%20KĠBĠR%20ZEMÎNĠNDE%20(DERÙNUNDA)%20YENĠ%20TÜRKĠYE
‟YE%20DOĞRU.pdf
Seni Ayağımın Altına Alsam, Ġnan ki, Az Gelir! Alındığı İnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20ĠNAN%20KĠ,%20AZ%20GELĠR.p
df YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20ĠNAN%20KĠ,%20AZ%20GELĠR.
pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20ĠNAN%20KĠ,%20AZ%20GELĠR.d
ocx YA DA
CumhurbaĢkanımıza Bu Kin Ve DüĢmanlık Nereden Geliyor? Ey Kin, Nefret Saçıp Ġftiralarla
UğraĢanlar, Hani BaĢka Eserleriniz Nerede? , Alındığı İnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/CUMHURBAġKANIMIZA%20BU%20KĠN%20VE%20DÜġMANLIK%20N
EREDEN%20GELĠYORpdf
Allâhü Teâlâ‟nın Nîmetleri Ve CumhurbaĢkanımız‟ın Hasletleri, Alındığı İnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ALLÂHÜ%20TEÂLÂ‟NIN%20NÎMETLERĠ%20VE%20CUMHURBAġKANIMIZIN%
20HASLETLERĠ.pdf
Gerçekten, Kim Bu BaĢbakan? , Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/GERÇEKTEN%20KĠM%20BU%20BAġBAKAN.pdf
Rahmet, CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rahmet Ve Âfet Bulutları, Alındığı İnternet
Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/REĠSĠCUMHURUMUZ%20ERDOĞAN‟DA%20GÖZLEMLENEN%20CĠHAT%20RÙ
HU%20VE%20ZEVKĠ.pdf
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