“BİLİM DİNİ"-DARWİNİZM
Özler:
Bütün bu akıl ve mantık dışı
dayatmalar, sanki çağımızın yıllardan beri,
en geçerli mantığı gibi algılanmaya başlamış bulunuyor…
Bu öyle bir durum ki,
ikinci bir “One minute”e kadar
süreceğe benziyor…
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Ne yazık ki
Darwincilerin düdüğü,
belli çevrelerde
dinsizlik ya da din tahrifâtı olarak
bugün de
öttürülmektedir.
Dünyâ ölçeğinde
bâzıları da vardır ki,
bunlar
ya
hevâ ve heveslerinden başka
doğruyu ve gerçeği tanımazlar
ya da
din deyince

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi’nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
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herhangi bir gerçekle ilgisi olmayan
fikrî bir eğlence,
sistem veyâ âdeti anlarlar.
Onlara göre
Meselâ,
İslâmî konular,
bilimden yâni ilimden sayılmaz.
Hele hele
bugün
bu Siyonist ruhlu kişiler,
ciddî sayılabilecek bilimsel bir araştırmaya
İslâmî kaynaklardan
bir tânesinin referans verildiğini
sakın
görmesinler?
Böyle bir durumda
o araştırmanın değeri,
„Bilim Dini‟ne tâbî olanlar ve Darvin Teorisi‟ni göklere
çıkaranlar nazârında,
araştırmaya verilen İslâmî referans nedeniyle,
birden
sıfıra düşer.
Bu zihniyettekiler,
böyle
İslâmî bir araştırmanın adının başına
“bilim” sıfatının getirilmesine de
tahammül edemezler.
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Fakat ne yazık ki,
bugün
bilim dünyâsında
hâlâ bunların düdükleri
ötmektedir.
Bunlar
İslâmî meselelerin,
doğru ve gerçeğe uymak demek olduğunu,
bilmezler / bilemezler
ya da
daha çok
bilmek istemezler.
Dolayısıyla
bunlar,
İslâm‟ı kabul etmezler,
İnananları
olsa bile bunların kişilikleri,
karışık ve karmaşık ruh yapıları,
bu kalıptan kurtulamaz.
Çünkü
onlara göre
İslâmî gerçekler
bilim dünyâsında
delil olarak kullanılamaz.
Bunlar,
İslâmî delilleri
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delil olarak kullananları,
hattâ kullanmadıkları hâlde,
sâdece inançlı olanları bile küçümserler,
onlara
bilim adamlığını yakıştıramazlar.
Dolayısıyla
pozitif bilim dünyâsında
hiçbir bilim adamı,
bu sebeplerden dolayı,
kendisi inansa bile
bilime âit çalışmalarında,
İslâm‟a dayanan,
bir belge ya da delil kullanamaz.
Bu psikolojik baskı,
Yahûdiler ve özellikle de
Siyonizm tarafından
devamlı
canlı tutularak
İslâmî kavramların
önem kazanmasının önünü
devamlı kapalı tutmaya çalışırlar.
Bu yüzdendir ki,
bilim alanında tanınmış
bâzı bilim adamlarının,
Müslüman oldukları hâlde,
Nobel Ödülü‟ne aday olmak istedikleri,
aday olduklarında da elenmemek için de,
Müslümanlıklarını
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gizli
tuttukları
bilinmektedir.
Ateist olmayan bâzı inançlılar bile,
aynı
sebeplerden dolayı,
gerçeklik konusunda sağlam olan,
İslâmî
delil ve ispat yoluna yanaşmazlar / yanaşamazlar ya da
onlarla
amel etmekten
uzak
dururlar.
Bu gün
öyle bir duruma
gelinmiştir ki,
bütün bu akıl ve mantık dışı dayatmalar,
sanki
çağımızın
yıllardan beri,
en geçerli mantığı gibi
algılanmaya başlamış bulunuyor…
Bu öyle bir durum ki,
ikinci bir
“One minute”e
kadar
süreceğe benziyor…
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