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Giriş
Bu yazı, Patrik Grigoryas‟ın gayrıinsânî tekliflerini içermektedir. Bu
gayrıinsânî teklifler, aynı zamanda, Mehmet Akif Ersoy’un, “Tek DiĢi
KalmıĢ Canavar” tespitinin de, bilimsel bir ispatı mâhiyetini taşımaktadır.
Batılıların insanlık dışı davranışları, Biz Müslümanlara epey pahalıya
mal oldu. Târih boyunca epey sıkıntı çektik ama sonuçta ne oldu?
İşte görüyorsunuz, Allah (CC) milletin Reis‟ini gönderdi.
Ve de geç de olsa onları, özlerine kadar, anlamış olduk!
Yalnız biz mi anladık?
Hayır, bütün insanlık!
Sonuçta bugün, en veciz tâbirle söylemek gerekirse, Batılıların gayrıinsânî maskeleri, nihâyet düĢmüĢ bulunuyor. İkiyüzlülükleri, canavar1 karakterli ruhları2, sahtekârlıkları, hileci ve sömürücü yapıları, her şeylerinin
Ω
. Dosyalarda sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu ilgili
yazılara ânında ulaşı-labilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi‟nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
1
Temiz, M.,
Batı’da Ġnsanlık, Batıcılarımız’la Birlikte, Batıyor mu? Bu Bilimsel Gerçeği Biliyor muydunuz? Batıcı
Zihniyetlerin Ġslâm DüĢmanlığının Bilimsel Sonucu..., Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BATICILARIMIZ%20DA%20BATIYOR%20MU.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BATICILARIMIZ%20DA%20BATIYOR%20MU.docx, En Son Erişim Târihi:
20.09.2014,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
2
Temiz, M., (DünyâlaĢmıĢ olan) Batı Batıyor mu? Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/DÜNYÂLAġMIġ%20OLAN)%20BATI%20BATIYOR%20MU.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/DÜNYÂLAġMIġ%20OLAN)%20BATI%20BATIYOR%20MU.docx, En Son Erişim
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yapmacık ve kandırmaca tuzaklarla dolu olduğu, artık hiç unutulmayacak
şekilde, bugünkü 21. yüzyılın medyatik ortamında, bütün insanların vicdanlarına kazınmış bulunuyor, artık…
Kısaca özetlemek gerekirse, Mehmet Akifin Ersoy‟un, yıllarca önce,
yapmış olduğu tespit, günümüzde bilimsel açıdan da, “tek dişli canavar”
olarak, bütün vicdanlara, somut bir şekilde, nakşedilmiş bulunmaktadır.
Patrik Grigoryas‟ın bu mektubunda, Batılıların bu gayrıinsânî sıfatlarından biri olan, hileli ikiyüzlülüklerinden bir örneğini, şimdi onun gayrıinsânî teklifinden hemen anlayacaksınız!
Burada önemli olan hususlardan birisi de ayrıca, Türkleri ne derece iyi
tanıdıklarına iliĢkin, mektuptaki tespitlerdir. Yâni mektubu her okuyan,
Müslüman Türk‟ün aklına, hemen ilk anda, kendimizi, onlar kadar, isâbetli
olarak tanıyıp, târif edemeyeceğimiz geliyor. Bu da bizleri ne kadar câhilleştirdiklerinin bir kıstasıdır, aslında...
Patrik Grigoryas’ın Mektubu
Patrik Grigoryas, 19. yüzyılın ilk yarılarında, Türk Milletini dize getirmek için, Rus Çarı Birinci Aleksandr‟a yazdığı mektubunda, fikirlerini ve
yapılacakları aynen şöyle anlatıyordu3:
“Onların bütün meziyetleri, alâklarının sağlamlığından gelmektedir.”
“Türkler‟i maddeten ezmek ve yıkmak gayrı mümkündür. Çünkü Türkler, çok sabırlı ve mukâvemetli insanlardır. Gâyet mağrurdurlar ve izzet-i
nefis sâhibidirler. Bu hasletleri de dinlerine bağlılıklarından, kadere rızâ
göstermelerinden, padişahlarına, kumandanlarına, büyüklerine olan îtaat
duygularından gelmektedir.”

Târihi: 25.08.2015.
3
Taşyürek, M.,Türkleri maddeten ezmek güçtür, Zaman G., 10 Ocak 1993; Târih Konuşuyor, Aylık Degi,
1964, Sayı 1, sayfa 70.

Onların “izzet-i nefis sâhibidirler” dedikleri husûsun aslı şudur:”Türkler, nefislerini öldürerek izzetli bir güce ulaşmışlardır.” Batılılar‟ın ruhî konulardaki anlayışları yetersiz olmakla berâber, temelde, onlar Türkler‟i bu ruh
gücünden ayırma metotlarında isâbet etmişlerdir.
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Gerçekten araştırılır ve incelenirse, bu sayılan özellikler, İslâm‟dadır.
İslâm mensuplarına, hârika karakter ve donanımlar kazandırır / kazandır
İslâm maktadır, işte böyle!
Patrik Grigoryas, Türk Milleti‟nin özelliklerini de, şöyle sıralıyor:
“Türkler zekîdirler ve kendilerini müsbet yolda sevk-ü idâre edecek reislere sâhip oldukları müddetçe de çalıĢkandırlar. Gâyet kanaatkârdırlar.
Onların bütün meziyetleri, hattâ kanaat ve şecaat duyguları da an’anelerine
olan bağlılıklarından ahlâklarının salâbetinden (sağlamlığından, mânevî
kuvvetinden) gelmektedir.”
Patrik Grigoryas‟ın, Türklerin ahlâkı hakkındaki bu tespiti, yüzde yüz,
doğrudur:
Türkler‟in İslâm‟dan önceki karakter ve ruh yapıları, 9. yüz yılda Müslümanlığı kabul ederek, İslâm dininin öğrettiği insanlık fıtratı ile birleşince
kuvvetlenmiştir. Bu nedenle, onlar, Müslüman olduktan sonra elbette, kadere
rızâ gösterecekler, “Kalırsak gâzi, ölürsek Ģehit olacağız diyecekler”; idâreci
ve büyüklerine saygıyı, küçüklerini sevmeyi, din ve îmânlarından aldıkları,
eğitim ve terbiye ile kazanacaklardır. Ve Târih’te öyle de olmuştur.
Böylece, elde edilen büyük bir karakter gücü ve sağlam bir gelenekle birlikte, “Allah‟tan (CC) korkandan her şey korkar4” hadîsinin sır ve tecellîsine mahzar olurlar ve olmuşlardır da…
“Allah'tan (CC) korkandan herşey korkar. Allah'tan (CC) başkasından korkanı Allâhü Teâlâ herşeyden korkutur.” hadîsini bilmeyen var mı?
Bütün bu meziyetleri toplarsanız, Türkler‟in ilâhî ahlâkı yakaladıkları
söylenebilir. Demek ki biz Türkler, yaratılış gâyelerine, en çok, yaklaĢan
milletlerdeniz.
Türkler’i Edepten (Ahlâktan) Uzaklaştırmaya
Muvaffak Oldular mı?
İşte düşmanlar, yakın târihteki atalarımızın güç kaynağını keĢfetmiĢler,
Türkler‟i güçsüz hâle getirmenin de, onları mânevî güç ve ahlâklarından,
4
“Allah'tan (CC) korkandan herşey korkar. Allah'tan (CC) başkasından korkanı Allâhü Teâlâ herşeyden
korkutur.” Hadîsi Şerîf / İbn Hibban, Ebû'ş- Şeyh…
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ayırmakla başarılacağını anlamışlardır. Bundan sonra, Türkler‟i bu mânevî
kaynaktan, uzaklaştırma yollarını aramaya koyulmuşlardır.
Bunu bulmuşlardır da… Biz Türkler‟i, ne yazık ki, kafakola almalarını
bilmişlerdir.
Maalesef biz, yakın târihte, bu oyuna gelmiş bulunuyoruz!
Bunun için Patrik Grigoryas, uygulanacak metotları da, şöyle sıralamaktadır:
“Türkler‟de evvelâ îtaat duygusunu kırmak, mânevî bağlarını kesretmek , dinî metânetlerini zaafa uğratmak icâbeder.”


Bugün, başta CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN olmak üzere, bütün üst düzey yönetcilerimize îtaatsizliği körüklemek için, tüm iç ve
dış düşmanlar, elbirliğiyle ve bütün güçleriyle, çalışmıyorlar mı? Ellerinden
gelse, fırsatını bulduklarını, bir avuç suda, boğmayacaklar mı? Bugün biz
Türkler‟in, Eski Türkiye‟den iĢte farkımız bu: Onları çok iyi anlamış durumdayız, artık! Onların demokrasi, insan hakları terânlerinin hep sahte
maskeler olduğunu, çok iyi öğrenmiş durumdayız, o kadar!
İşte bu insanlık düşmanları, Türk‟ün sırtını yere getirmek için, Batılılar
tarafından bulunan, en son metot bu tür sahtekârlıklar! Ne ustaca, ne
kurnazca, ne sinsice gayrıinsânî bir metot, değil mi?
Aklın varsa sen de, bu oyuna hiç, olmazsa, şimdi olsun, gelme, ey akıllı
kardeĢim!
Bakalım bunu nasıl başaracaklar? Yine Patrik Grigoryas‟ı dinleyelim:
“Bunun da en kısa yolu, onları An’anât-ı Milliye ve mâneviyelerine
(Millî örf, âdet ve mâneviyatlarına) uymayan hâricî fikirlere, hareketlere
alıĢtırmaktır. Türkler, hâricî muâveneti (dış yardımı) reddederler. Haysiyet
hisleri buna mânidir. Velev ki, muvakkat (geçici) bir zaman için zâhirî kuvvet ve kudret verse de, Türkler‟i, hâricî muâvenete (dış yardıma) alıştırmalıdır.”

kesretmek=çoğaltmak, böylece ayrılık tohumlarını atarak „parçala parçala yut‟ adı verilen İngiliz
Sömürgeciliği‟ine hazırlık yapmak.
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Türkleri Bozulma (Dejenerasyon) Plânları
Patrik Grigoryas, Türklerin bozulması (Dejenere olması) için, bakınız,
utanmadan-sıkılmadan, neler teklif ediyor, hem de, „hissettirmeden‟ diyerek,
bir nevî hilekârca:
“Yapılacak olan, Türklere hissettirmeden bünyelerindeki tahrîbâtı tamamlamaktır.”
İnsanlık bunun neresinde, şimdi soruyorum?
Dikkat ediyor musunuz, soysuz, bir de bunları, hissettirmeden, gizli olarak, yapın diyor!
İşte bugün üzerimizden bu tırpan, geçmiş / geçirilmiş bulunuyor:
Eski Türkiye’de, kezâ Yeni Türkiye‟de de, insanlarımız, kültür istilâsı
sonunda, bir değil, iki değil, beş değil, yüzlerce, hâricî fikirlerlerle, dolup dolup taşmıyor mu? İnsanlarımızın fikrî atlasları, renk renk, yamalı bir
bohçaya döndürülmedi mi?
Ya da, Batılılar bize ne kadar yardım yapacak diye, Eski Türkiye‟de
idârecilerimiz, Dünyâ Bankası‟nın eşiğini yıllarca aşındırmadılar mı?
İşin daha korkunç olan tarafı, Eski Türkiye‟deyken, bütün bunları artık
kanıksamış, benimsemiş, rahatsız olmama, bunu doğal (normal) karşılama
durumuna dahî girmemiş miydik?
Değerli ve rahmetli, Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu‟nun dediği gibi, Eski
Türkiye‟de kafalarımızı tam tamına, işte böyle, sömürgeleştirmişlerdi.
Bereket versin ki bugün, Yeni Türkiye‟deki yöneticilerimiz, daha çok
çalışarak, Memleketimizi, borç almak bir yana dursun, Dünyâ Bankası‟a,
borç verecek bir duruma getirmiĢ bulunuyorlar. Elhamdülillah!
Ne gariptir ki ve de ne de yazıktır ki, bugünkü Yeni Türkiye sathındaki
mücâdelenin önemli bir kısmı da Ģimdi, Türkiye’yi tekrar borç alacak
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duruma sürüklemek isteyen, o eski sömürgeleĢmiĢ kafalara karĢı yapılmaktadır.
Hâricî fikirler ve dış yardım gerçekleştiğinde, bu bizden ne alacak, ne
götürecekti? Bunu yine Patrik Grigoryas‟ın ağzından dinleyelim:
“Mâneviyatları sarsıldığı gün, Türkler‟i kendilerinden şeklen çok kudretli, kalabalık ve zâhiren hâkim kuvvetler önünde zafere götüren asıl kudretleri sarsılacak ve maddî vâsıtaların üstünlüğü ile onları yıkmak mümkün
olabilecektir.”
“Bu sebeple Osmanlı Devleti‟ni tasfiye için mücerret olarak harp meydanlarındaki zaferler kâfî değildir ve hattâ sâdece bu yolda yürümek, Türkler‟in haysiyet ve vakarlarını tahrik edeceğinden, hakîkatlere nüfuz edebilmelerine sebep olabilir. Yapılacak olan, Türkler‟e bir şey hissettirmeden
bünyelerindeki bu tahrîbatı tamamlamaktır.”
Ne kadar da sinsi ruhlu biriymiş, adam!
Sinsi ruhlu Patrik Grigoryas‟ın ileri sürdüğü, Türkler‟i bu yoketme
fikirleri incelenirse görülür ki, bunların esâsı, Türkler‟i millî ve mânevî
değerlerinden uzaklaştırarak, îmansız bir sürü hâline getirmek ve Allah‟a
(CC) olan saygılarını, güven ve bağlılıklarını, dünyâlık menfaatlere yönlendirmektir. Başka bir ifâdeyle, Batılılar‟dan istemeyi, çalışarak Allah‟tan (CC)
istemeye tercih eder duruma getirmektir.
O zaman, dininden, îmânından ve millî geleneklerinden yoksun olan, bir
topluluk bütün gücünü kaybetmiş, şahsiyetsiz bir hâle gelmiş demektir.
Böyle bir toplumun gücü olmadığı gibi, cesâret ve şecaati de kalmaz, kontrol
edilebilir güdümlü bir kukla durumuna düşer. Şimdi soruyorum, Eski Türkiye böyle değil miydi?
Îman ve îman zâfiyeti, insanların davranışlarına, sırasıyla, izzet ve zillet
olarak yansıyarak, bu dönüşüm, kişinin davranışlarından da hissedilebilir /
hissedilebilmektedir. Çünkü zillet durumundaki bir kişinin, dini, îmânı ve öz
güveni sarsılmış, Allah (CC) korkusu kalmamış ya da zayıflamıştır fakat
„düşen yapraktan‟ bile korkar bir hâle gelmiştir. Bu durumu, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, yüz yıllar öncesinden, haber vermiş bulunmaktadır:
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“Allah‟tan (CC) korkmayan her şeyden korkar5.”
Allah‟ın (CC) emirleri ve kulluğumuz hakkında söz açıldı mı, hemen herkes, bileni bilmeyeni, okumuşu okumamışı, konunun uzmanı olmadıkları
hâlde, bir şeyhülislam gibi, fetvâ vermeye kalkmıyor mu / kalkmıyor muydu?
Çoğu insanlarımızın en kolay ve sorumsuzca eleştirebildiği İslâm ve din adamları olmuyor mu / olmuyor muydu?

http://www.haber10.com/haber/461262/#.UsFF9Fw5nmQ

Biz Reisimizi bulduk! Elhamdülillah!
Ne o? Bütün yüzlerinizden ümitsizik akıyor?
Korkmayınız! Mü’min tek hâin ve kâfirlerin değil, her canlının velînmîmeti ve
Evrenin de sigortasıdır. Aslında sizler, câhilliğinizden ve bilgisizliğinizden
korkuyorsunuz!

5
“Allah'tan (CC) korkandan herşey korkar. Allah'tan (CC) başkasından korkanı Allâhü Teâlâ herşeyden
korkutur.” Hadîsi Şerîf / İbn Hibban, Ebû'ş- Şeyh…

7
ŞİMDİ, “NAH SİZE!” ŞEREFSİZLER!
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

Halkı galeyana getirmek için en kolay yolun, meselâ Kur’an’ı Kerîm‟i
ve câmileri yakmak gibi, dinî değerlere kolayca saldırılmıyor mu / saldırtılmıyor muydu?6
İşte bunlar dinî konularda, insanlarımızın ne kadar boş hâle getirildiğinin birer örneğidir, iĢte... Gerçekten, Patrik Grigoryas’ın ileri sürdüğü fikirlerin tuttuğu görülmüyor mu?
Hâlbuki Eski Türkiye‟de, siyâsiler olarak, çeşitli nutuklarla Milleti
kandırmak için, birbirimize karşı, bağımsız bir devlet olduğumuzu haykırdığımız hâlde, Devletimiz‟i ilgilendiren öz konularımızda bile, bağımsızca
kararlar alabiliyor muyduk?
„Kıbrıs Ambargosu için, “neyse, oldu bir kere...” diyelim... Muavenet
Zırhlısı‟nın, Saragota salvosuyla, duman olmasına da, haydi, „kaza‟ diyelim... Ya o zamanlar, bilerek başımıza geçirdikleri, „çuval‟a, ne demeliydik!7.
Hele hele en son olarak, 15 Temmuz KalkıĢması‟nın desteklemesine, başındaki hâinlere kol-kanat olmalarına, ne diyeceğiz?
Bütün bunlar bizlere, „bir şey hissettirmeden‟, sinsice, bünyelerimizdeki
tahrîbatı tamamlamış olduklarını göstermiyor muydu?
Amerika Birleşik Devletleri‟nin bu düşmanca davranışı karşısındaki tutumumuzu, o zaman, başka türlü nasıl açıklayabileceğiz?
Yoksa Allah‟tan (CC) korkumuz azaldığı için, îmânımız zayıflamış, „höt‟
diyenden korkar bir hâle mi gelmiştik? Eğer öyleyse, Patrik Grigoryas da
bunu hedeflememiş miydi?
Sonuç
Bugün Türk Milletinin Reis‟ini bulduğu, her şeyden önce, ümitsizliğinizden, telâşınızdan da, artık, apaçık görülüyor, Ey “Tek DiĢi KalmıĢ Canavarlar!”

6
Uluğtekin Yılmaz, M., Kıral Çırılçıplak!, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.yorumkat.com/genel/94070-kiral-cirilciplak-mutlaka-okuyun.html, En Son Erişim Târihi: 06.09.2014.
7
Yılmaz, M. U., Kıral Çıplak, http://www.turkdirlik.com/Bilgimece/Siyaset/Turkiye/MUYilmaz0002.htm
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“Türkler zekîdirler ve kendilerini müsbet yolda sevk-ü idâre edecek reis’lere sâhip oldukları müddetçe de çalıĢkandırlar” dediğinize göre, gerçekten REİSİMİZ‟i bulduk, Elhamdülillah!
Reisimiz‟in çalışkanlığı sâyesinde, 16 Nisan 2016 târihinde, Cumhûriyetimiz, Yeni Türkiyemiz‟de, Yükselme Dönemi‟ne girmiş bulunuyor.
Şimdi ne yapacaksınız, aynen dediğiniz gibi olmuyor mu, artık?
Bundan sonra artık, diyeceğimiz şu:
“Sizi gidi, insanlık canavarları, sizi! Bekleyiniz, göreceksiniz!”
Şimdi, “Nah Size!” Şerefsizler!
Güya îtaat duygumuzu kıracaklarmış / yokedeceklermiş!
İnsanlıktan nasipsizler, sizi!
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