“RECAĠ, TOPRAĞIN BOL OLSUN!”
Sayın arkadaşım,
demek istediğim o ki, sen
onlar gibi, on-off anahtarlı değilsin…
bu özellik, robot gibi olmayan, insanlık adına
az bir şey değildir, elbette…

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
11.12.2019

İnönü Ve Hempaları‟nın yapmış oldukları
târihî Tahribat Ve Tahrifatları nedeniyle, sayfa sonu ekinde de
görüldüğü gibi,
Face Book‟ta yapmış olduğum,
bir yorumdan1 dolayı,

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%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf

15 Temmuz Hâinlik KalkıĢması, Ġnönü Tahrifatı’nın, ufak ama çok verimli bir
sonucudur…
Ġnönü, bu câhillik taĢeronluğunu yapmasaydı, bugün birinci sınıf ne muazzam bir
devlet olacaktık:
Ġnönü’nün Ġslâmî Eğitim ve Öğretim yasağı nedeniyle, insanlarımızın boĢ kalmıĢ
kafaları, yıllarca Batılılar tarafından safsatalarla doldurulmuĢtur. Batılılar, bu Ġslâmî Eğitim
ve Öğretim’ den uzaklaĢtırmaya dayalı câhilleĢtirme iĢini, günümüzde de benzer Ģekilde
organize ettikleri, Haşhaşîler, IŞİD ve Bokoharam gibi, yüzlerce yeraltı örgütleri vâsıtasıyla
da hâlâ, iştahla ve harâretle yürütmektedirler.
Ġnönü Ve Hempaları’nın yapmıĢ oldukları târihî Tahribat Ve Tahrifatları nedeniyle,
insanlarımızın boĢ kalan gönülleri, neidüğü bilinmez Ģeylerle, doldurulması neticesinde:
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- Ġslâm’dan ve Kültürel değerlerimizden uzaklaĢtırılması sonucunda,
konuĢmalarından tutunuz da bütün davranıĢ ve tavırlarına kadar her Ģeyi, dünyevî ve nefsî
düĢüncelerine endekslenmiĢ, bu nedenle, iĢlenmiĢ her bir günah yüzünden, her hâllerinde
bilimsel „negatif dalganın‟ esiri olmuş; böylece, ideolojik, kutuplaĢmıĢ, robotlaĢmıĢ, her bir
arkadaĢımızı gördüğümüzde ya da bu arkadaĢlarımızdan birinin öldüğünü iĢittiğimizde;
- Sırf masonların yaĢam ortamlarını hazırlamak için, Ġslâmî ve Kültürel
değerlerimizden eser kalmamıĢ ve de ayrıĢtırılmıĢ veyâ kutuplaĢtırılmıĢ, sağdaki ya da
soldaki gençlerimizin birbirleriyle çarpıştırılmasıyla, telef edilen, binlerce gencimizi, her
düĢündüğümüzde;

Bir Facebook‟ arkadaşımın,
sayfa sonundaki ekte görüldüğü gibi,
- Ġnönü’nün, “Gâyemiz, Kürtlerin ve Kürtçülüğün kafasının ebedîyen ezilmesidir”
Ģeklindeki belgeselleĢmiĢ sözleriyle, boş bırakılmış gönüllerde, Kürt DüĢmanlığı’nın
temellerini atması, mâneviyatsızlık boşluğu içinde bırakıldıkları için, mâneviyatsızlık
nedeniyle bugün, kolayca terörist olmuş, yüz binlerce Kürt çocuğunun baĢlarına gelenleri her
gördüğümüzde;
- Bizzat Ġnönü’nün kendisi tarafından îtiraf edildiği gibi, gönülleri boşaltılmış
olmasından dolayı, Halkımız’ın önemli bir kısmının direnim ve tepkisine mâruz kalmadan,
Türkiyemizi kolayca Yarı Amerikan Sömürgesi yapmasından dolayı, Memleketimiz’in hâlâ
muasır medeniyet seviyesine çıkamaması ve güçsüz bırakılması nedeniyle, her fırsatı
doğduğunda, Türkiyemiz’in karĢısına çıkarılan, her Haçlı Birliği‟ni gördüğümüzde, bugünkü
hayat memât mücâdelesinde de hep Haçlı zihniyetleriyle uğraĢtırıldığımızı
düĢündüğümüzde;
- Kültürün, Din, Dil, Târih başta olmak üzere, Bilim, Sanât, Edebiyat, Örf, Âdet ve
Gelenekler olarak, bir Milleti meydana getiren değerler yığını olduğunun ıĢığı altında, İslâmî
kıyımdan başka, ayrıca Ġnönü tarafından, Milletimize revâ görülen, geçmişimizle ilişkilerin
kesilmesi de değerlendirildiğinde, bütün bu tahribat ve tahrifatlar sonunda, Milletimizin Din,
Târih, Dil, Bilim, Sanât, Edebiyat, Örf, Âdet ve geleneklerinin hepsinin Milletimiz nezdinde
yozlaĢtılmıĢ olduğunu da gördüğümüzde, böylece Türkiyemiz’in Yarı Amerikan Sömürgesi
yapılması îtirâfının vehâmetini, bugün bir kere daha, anladığımızda;
- Milletimizin gönüllerinin Kültürümüzle dolu olması hâlinin, İnönü tarafından bu
menfur plânların uygulanamamasını mümkün kılacağından hareketle, böyle bir donamımla,
sırf Vatan ve Millet için çalışıldığını düşündüğümüzde ve aynı nedenle Dersim katliamları
dâhil, yukarıda bahsedildiği gibi, katledilmeleri, telef edilmeleri mümkün olmayacak olan,
binlerce Türk ve Kürt vatandaşları ve çocuklarının içlerinden, muasır medeniyet düzeyi
yarıĢında, kim bilir ne büyük Devlet Adamlarımızın da çıkarak, Türkiye’mizi nasıl bir Birinci
Sınıf Devlet hâline getirmiĢ olacaklarını da tahayyül ettiğimizde;
- Milletimizin gönüllerinin Kültürümüzle dolu olması hâlinde, Vatan ve
Milletimiz‟in muasır medeniyet seviyesine çıkarılması için, canla baĢla çalıĢan, Adnan
Menderes ve arkadaşlarını îdam sehpâsına götürülmesinin de, mümkün olmayacağı
düĢünüldüğünde,
- En son karşılaşmış olduğumuz, Paralel Yapı’nın maddî ve mânevî tahribat ve
tahrifatının da, temelde İnönü Zihniyeti‟nden beslenmiş olduğunu da düşünerek, Milletimizin
gönüllerinin ilk baĢta Kültürümüzle dolu olmuĢ olduğunu bir kere daha düĢününüz!
Bugüne Millet olarak, böyle bir donanımla gelmiş olsaydık, bugün ne böyle bir
Paralel Terör Örgütü ile karĢılaĢacak ve ne de bu örgütün, Vatan ve Milletimiz‟e yüklemiş
olduğu, maddî ve mânevî kayıplarla yıpranacaktık…
Aynı zamanda, Dinî, Ahlâkî, Târihi, Kültürel, Sosyal, Ekonomik, Teknolojik,
Bilimsel ve Îtibârî kayıplarımızın da söz konusu olmayacağını da düşündüğümüzde, boĢ
gönüllerin ilk baĢta Kültürümüzle doldurulmasının önemini, şimdi anlatabildim mi
bilemiyorum?

tepkisel cevâbî yorumuna2 karşı
yeni bir yorum daha yapmak zorunda kalmıştım.
Yorumum şöyleydi:
Senin,
diğer arkadaşlardan daha üstün ve insanî olan tarafını
takdir ediyorum.
Diğer çoğu arkadaşım,
fikrî açıdan,
kendi fikirleri ile örtüşmediğimi anladıklarında,
„küstüm‟ deyip uzaklaşan çocuklar gibi,
yalnızca
siyah, beyaz renkleri içeren
hayat görüşlerine ilişkin olarak,
âdetâ ON ya da OFF kutupları bulunan,
iki kutuplu sosyal bir anahtarın OFF kutbuna basıp,
karşısındaki şahıslarla ilişkilerini hemen keserlerken,
benzer bir şekilde,
sende,
böyle insanî noksanlık tarafının
olmadığını gözlüyorum.
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sayın Temiz 2.adam sevket sureyya,ve metin tokerin atatürkten sonra adlı
eserlerini okumanı dilerim. zamanında tek bir karĢı fikir olmamıĢ bir eserlerdir.Ġnönü gerçek
bir laik bu ülkenin, din eliyle toplumun sadece 3-5 ay kuran kurslarından gelen HAFIZ lara
terk edilemeyecek kadar daha değerli insan gücüne dayalı sanayi,tarım,vb kalkınma
çeĢitliliğine ihtiyacı duymuĢ.bu konuda en güzel yatırımları gerçekleĢtirmiĢtir..örnekmi sen
çok iyi bilirsin 1940 yılında açılan samsun tekel fabrikası o zamanlar 5 kiĢinin 1 i bu
fabrikadan aile geçindirdi.3 iskeleden yılda 300 milyon dolar tütünü rus Ģilepleri ile ABD ye
ihraç edildi..Yapma duygusal değil akılla çözülecek Ģeyler bunlar. Din bir ülkenin en hassa s
değeridir..öyle cahillere teslim edilemez..Müslümanlıkta dini halka yansıtan cahil % 70-80
iken batıda %10 altındadır.Ġlmi,akademik,gerçek kuran mealine dayalıdır.Din hiç bir
toplumda direkt rant,çıkar,siyaset,disiplin,vb baskılara gelmez..Din önce bilinçli, laik önce
ailede baĢlar.Sonrası gerçek ülkeyi güzel,rekabetçi, güçlü yönetime götürmesi gerekir..Her
Ģeyi her müslüman bilmek zorunda değil ..mesela ben islamiyeti bir imam,hoca,akademisyen
kadar bilmek zorunda değilim.öğrenmek zorundayım ama halkı bir arada inanç ve sosyal
iliĢkilerde tutacak kadar olmalıdır.

Bu benim için,
günümüzde değer yargılarının ayaklar altında süründürüldüğü
böyle bir ortamda3,
çok önemli bir ölçüdür,
Bu nedenle örneğin,
doktorluk, mühendislik gibi,
kariyer yapmış ama
ideolojinin pençesinde kıvranmaktan kurtulamamış ve de
kendi çevresinde aydın (!) denen,
fakat Kültürel ve insânî davranış fakiri olan
bu arkadaş ve kişileri bendeniz,
ne yalan söyleyeyim,
gerçekten birer aydın kabul edemiyorum…
Bunlar gerçekten aydın olsalardı,
bırakınız ilişkileri kesmeyi,
tersine
daha çok ilgi göstererek,
aradaki bağları daha da kuvvetlendirmeleri gerekirdi,
diye düşünüyorum.
Bu arkadaşlar,
öyle bir kısır döngünün içine girmişlerdir ki,
bunların en önemli özelliklerinden birisi de,
kendi çevrelerinde bulunan birilerini
ideolojik açıdan
kontrol etmek için,
dünyâda Mahalle Baskısı‟nı en yoğun kullanan
bir kesimi meydana getirmektedirler…

Temiz, M., Ġdeoloji Ve Slogan KuĢağı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/%C4%B0DEOLOJ%C4%B0%20VE%20SLOGAN%20KU%C5%9EA%C4%9EI.
pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/%C4%B0DEOLOJ%C4%B0%20VE%20SLOGAN%20KU%C5%9EA%C4%9EI.docx
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm, http://mtemiz.com/
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Bu zihniyet sanki,
dürüst olan arkadaşlarının
kendi özgür irâdeleriyle araştırma yapmalarına,
onları yayıp tartışmaya açarak,
gerçekleri gün yüzüne çıkarmalarına
âdetâ engel olmak için
yaratılmışlar…
Bu böyle sürdüğü müddetçe,
bu kesimin „sittin sene‟
çağdaş insanlık değerlerini yakalayamayacaklarını
artık açıktan açığa
görüyorum.
Öyle ki bunların,
hiç sevmedikleri Mü‟min Müslümanları tasvir etmek için
kullanmış oldukları,
bir zamanların “gerici, yobaz” deyimleriyle,
kaderin bir cilvesi olarak,
şimdi
bizzat kendilerinin
anılabilir bir hâle geldiklerini gözlemekteyim4…
Bugün
böyle benzer bozuk davranışlar,
yalnızca bu sol kesimde mi var?
Elbette, hayır!
İnönü Ve Hempaları‟nın Tahribat ve Tahrifatı,
hiçbir sınır tanımadan,
ne yazık ki,
4
Temiz, M., Meğer Müslümanların Her Biri Birer „Ecünnü‟ ĠmiĢ, Öyle mi? Alındığı İnternet
Elektronik Adresi, , En Son EriĢim Târihi: 19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
Temiz, M., Böyle Atatürkçü mü Olur? Bu Ne Biçim Atatürkçülük, Böyle?, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://mtemiz.com/bilim/BÖYLE%20ATATÜRKÇÜ%20MÜ%20OLUR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BÖYLE%20ATATÜRKÇÜ%20MÜ%20OLUR.docx, En Son EriĢim Târihi: 05.12.2014.
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm, http://gayalo.net

bütün kesimlerin üzerinden bir tırpan gibi geçmiştir. Bu geçişin
etkileri,
hâlâ da sürmektedir.
Dolayısıyla bu yüzden,
Memleketimiz‟in Temel Eğitim Sistemleri‟nde,
yıllarca doğrudürüst bir düzeltme yapılamamıştır ki...
Millî Eğitim‟e ilişkin kânunlarda
her ne kadar,
“Eğitim Ve Öğretim” sözü geçse bile,
günümüzdeki İnönü Zihniyeti‟nin etkin engellemeleri
geçmişte olduğu gibi,
bugün de aynen sürmektedir.
Başka bir ifâdeyle,
geçmişin her anında olduğu gibi,
İnönü Ve Hempaları‟nın Tahribat Ve Tahrifatı‟nın günümüzde de
sürdürülmesi,
hâlâ da engellenememektedir.
Bu nedenle,
Eğitim‟e ilişkin olarak,
müfredâtlarda gerekli düzenlemelere fırsat verilmediği için,
Milletimizi var eden,
Eğitim ve Kültürel terbiye konusunda,
bizler de dâhil olmak üzere,
geçmişteki birkaç neslin boş olarak yetişmiş olması gibi;
günümüzde hâlâ sürdürülmekte olan,
eğitimsiz tek yönlü bir öğretimle,
günümüzdeki yeni nesillerimiz dahî,
yine yalnızca,
dünyâlaşmayı hedef alan,
bir öğretim dayatması içinde bulunmaktadırlar.
Bu yanlışlığın olumsuz semeresi,

bu sıralarda maksimum dozda, alınıyor, görüyorsunuz…
Örneğin şu sıralarda,
ortada olan fetö belâsı,
insanlarımızın sırf,
İslâmî Ve Kültürel Terbiye konusundaki,
bilgisizliklerinden faydalanılarak,
ortaya çıkmış bulunuyor.
Bu nedenlerden dolayıdır ki,
İnönü Ve Hempaları tarafından geçmişte gerçekleştirilmiş olan,
maddî ve mânevî Tahribat Ve Tahrifat,
her kesimdeki insanlarımızın her birinde,
ayrı, ayrı noksanlıklara yol açmış bulunmaktadır.
Dolayısıyla,
yazılarımda çoğu kere kullanmakta olduğum, „sağ ve soldaki
İnönü Zihniyetliler‟ şeklindeki sözümün nedeni,
şimdi biraz daha iyi anlaşılmış olmalıdır,
diye düşünüyorum…
Demek istediğim şudur ki,
İnönü Ve Hempaları‟nın Tahribat Ve Tahrifatı,
Milletimizin her kesiminde,
onarılması zor
yozlaşmalara sebep olmuştur.
Sözü edilen bu nedenlerden dolayı,
sağ ve daha çok soldaki bu tür arkadaşlardan bâzıları,
İslâmî ve Kültürel konularda
o kadar bilgisiz ve kişiliksiz kalmışlardır ki!
Bugün onların bu durumlarını gördükçe beni,
onların içinde bulundukları,
bu câhillik hâllerinden,
çeşitli sıkıntı ve bunalımlarla silkeleyerek de olsa kurtaran,
Rab‟bime şimdi

binlerce kere şükrediyorum.
Eğer Allâhü Teâlâ‟nın bu lütfu olmasaydı,
bugün hem kendimdeki,
hem de onların ya da tüm Kültürel bilgisizlerin yaşamlarındaki
câhillik ve bilgisizliğin zerresinin bile
farkında olamayacaktım.
“Câhil cüretli olur”
kâidesince de belki de,
içinde bulunmakta olacağım,
kibir ve benlikten dolayı da,
yanıma kimse yanaşamayacaktı.
Öyle ki
günümüzdeki dünyâlaşanlar gibi,
Kültüründen habersiz,
duygusuz bir mahlûktan farksız olacaktım.
Bilgi ışık gibidir ya…
Bu nasipsizlik tasvirlerini,
geçmişteki arkadaşlarımın şu andaki mevcut durumlarını
gözlemlemelerimden
artık kolayca tahayyül edebiliyorum.
Örneğin,
Orta Öğretim‟de sınıfımızın çalışkanları arasında olan,
muhtemelen şu sıralarda,
Vâli Yardımcılığından emekli olduğunu tahmin ettiğim,
bir arkadaşımızın bir yorumu,
bir ara Face Book‟ta gözüme ilişmişti.
Arkadaşımız yorumunda,
ölen “Recai” adlı bir arkadaşı için
şu notu düşmüştü:
“Recai, toprağın bol olsun!”
Gördüğünüz gibi, arkadaşımız daha,

bu sözün bizim Kültürümüz‟de,
“büyük bir hakâret ve aşağılama” sayıldığını dahî
bilmiyordu.
Bilindiği gibi
bizde
“Toprağı bol olsun!” sözü,
gayrımüslimler için söylenen bir sözdür.
İslâm‟da yâni bizde ölen Müslümanlar için,
“Allah rahmet etsin”
denmektedir5.
İşte bu tür câhillik örneklerini gördükçe,
kendi hesâbıma
yalnızca Allâhü Teâlâ‟ya şükrediyorum…
Çünkü
iyiliklerin artmasının anahtarı,
nîmetlere karşı
ancak şükretmektir.
Câhilliğe,
hattâ daha da fazlası için,
diğer bir örnek daha vermek mümkündür:
Geçmişte,
“beni kabul et” diyen birisini,
Face Book arkadaşı olarak kabul etmiştim.
Zâten şimdi de olduğu gibi,
insan seçmeden,
kim isterse,
herkesi arkadaş olarak kabul etmekteyim…
Öyle ki,
bu tipler gibi,
5
Temiz, M, Bilgi Noksanlığı-Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://mtemiz.com/bilim/temiz_m_aktuel3htm-CEHÂLET.htm, En Son EriĢim Târihi, 13.05.2014,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm

birkaç kişi hariç,
yakın zamâna kadar,
geri çevirdiğim kimseyi hatırlamıyorum…
Beni kabul et diyen bu kişi,
Zannediyorum
Samsun Ondokuzmayıs Lisesi‟ndeki arkadaşlarımın
arkadaşlarından birisiydi.
Bu kişinin bir gün Face Book‟ta,
hiçbir neden göstermeden,
bana karşı akıl almaz,
hakâretler yağdırmış olduğunu gördüm6…
Böyle bir davranış neyin nesi oluyordu,
gerçekten anlamak mümkün değildi…
Bu davranış,
câhilliği de çok çok aşan bir şeydi…
Nedenini anlamak mümkün olmayınca da işi,
kişinin
“sütüne ya da mayasına”
bağlamak zorunda kalmıştım7!
Bilmiyorum isâbetli olmuş mudur?
Tabiatıyla böylelerinin,
bırakınız
Halkımızı aydınlatmalarını,
kendi arkadaşlıklarını bile koruyabilecek bir kapasiteden uzak
olduklarını,
üzüle üzüle,
kabul etmek zorundayız, artık…
Temiz, M., Süt Veyâ Maya, Gerisi Hava Ġle Cıva…, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/SÜT%20VEYÂ%20MAYA,%20GERĠSĠ%20HAVA%20ĠLE%20CIVA.pdfYA DA
http://mtemiz.com/bilim/SÜT%20VEYÂ%20MAYA,%20GERĠSĠ%20HAVA%20ĠLE%20CIVA..docx, En
EriĢim Târihi: 25.08.2015.
7
Temiz, M., Süt Veyâ Maya, Gerisi Hava Ġle Cıva…, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/SÜT%20VEYÂ%20MAYA,%20GERĠSĠ%20HAVA%20ĠLE%20CIVA.pdf, En Son
EriĢim Târihi: 25.08.2015.
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Son

Yeri gelmişken,
İnönü Ve Hempaları‟nın Tahribat Ve Tahrifatı‟nın,
sağ kesimdeki insanlarımızda da meydana getirmiş olduğu,
ortak özelliklerden ve pratik belirtilerden de bahsetmek
mümkündür.
Örneğin,
böyle hasta olan sağ kesimdeki belli kişiler de bâzen,
karşı tarafa vermiş olduğu,
benzer şekilde cevap niteliğindeki ölçüsüz sözleriyle,
ayrışmaya, kutuplaşmaya
aynı ölçüde katkıda bulunabiliyorlar…
Kendisini Müslümanlar tarafında konuşlandırmış olan,
meselâ böyle birisi,
İslâmî ve Kültürel açıdan bilgisiz bırakılmış olduğundan dolayı,
bu tür davranışların her biri hakkında,
İslâm‟ın ve Kültürümüz‟ün davranış öngörülerinden haberi yoktur
ya da olmayabilir.
Bu kişi,
Müslümanlığı, yalnızca, namaz ve oruçtan ibâret zannedecek
kadar,
bilgisiz bırakılmış demektir.
Bu son cümleyle,
sakın namaz ve orucu küçümsediğim,
aslâ anlaşılmamalıdır!
Bir insanın Mü‟min bir Müslüman olması için,
namaz ve oruç gereklidir ama bu yeterli değildir.
Fetö sapıklığının bu kadar dalbudak salmasının temelinde de,
İnönü Ve Hempaları‟nın Tahribat ve Tahrifatı‟dan,
elde olmadan ve / veyâ öyle ya da böyle,
etkilenmiş bulunan,
bâzı yöneticilerimizin de,
her gerektiği zamanda,

gerekli ve yeterli İslâmî Ve Kültürel bilgiye sâhip olamamaları
olduğunu da
burada ayrıca düşünmek gerekmektedir…
Öyle ki ben dahî,
yıllarca İslâmî ve Kültürel konular üzerinde araştırmalar
yapmama rağmen,
aşağıdaki Hadîs-i Şerîf‟e henüz yeni rastlamış bulunuyorum:
“Kişinin namazına, orucuna bakmayın;
konuştuğunda,
doğru konuşup konuşmadığına,
kendisine emniyet edildiğinde,
güvenilirliğini ortaya koyup koymadığına;
dünyâ kendisine güldüğünde,
takvâyı elden bırakıp bırakmadığına (menfaat anındaki tavrına)
bakıp öyle değerlendirin.”
“Kişinin namazı, orucu sizi aldatmasın!”
“Dileyen oruç tutar, dileyen namaz kılar. Fakat güvenilir
olmayanın dini de olmaz8.”
Yöneticilerimiz de,
benim gibi aynı noksan bir öğrenim sisteminden geçmiş oldukları
için,
üstelik onların çoğunun da,
bizler gibi yıllarca araştırma yapmamış olacaklarını da
düşündüğümüzde,
aynı bilgiye rastlamamış ve / veyâ yeni rastlamış olabileceklerini
de akıldan uzak tutmamalıdır!
Demek istiyorum ki bütün bu noksanlıklar,

8
Sorularla Islâmiyet, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, https://sorularlaislamiyet.com/bir-kimseninnamazi-ve-orucu-size-sakin-zarar-vermesin-sozu-hadis-midir-hadis-ise-ne-demektir-0, En Son EriĢim Târihi:
29.08.2016.

İnönü Ve Hempaları‟nın Tahribat ve Tahrifatı ile başlamış ve kök
tutmuş bulunmaktadır9.
İster sağda olsun, ister solda olsun,
şuursuzluk içinde olanların bu tahrifatkâr taraflarını,
bir parça insafı olanlar zâten görmekte,
bunların yalnızca,
paranın kulu olduklarını da tespit etmiş bulunmaktadırlar10…
Sayın arkadaşım,
demek istediğim o ki,
sen onlar gibi,
ON-OFF anahtarlı değilsin…
Bu özellik,
robot gibi olmayan,
insanlık adına az bir şey değildir, elbette…

9
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