ASIL OLAN “BÂTILIN” ĠNSANI HASTA ETMESĠDĠR
İdeolojiyle DNA’larda
meydana gelen, dönüĢüm sonucunda,
ortaya çıkan yeni nesiller (güruhlar), artık eski kültürün
mensuları değildirler. Kabul edilen yeni kültürün bu mensupları, eski
kültürün hastalıklı sonuçlarından ibârettirler.

ProfΩ. Dr. Mustafa TEMĠZ

13.03.2018

Gerçek İstikâmet ve
Esen Rüzgârlar
Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı‟ında
bir bilim adamı ve emekli bir öğretim üyesi olarak1, bunca tecrübelerden
sonra, iĢte aşağıdaki sonuca şimdi, daha kolay ulaşmış bulunuyoruz:
“Gerçek istikâmeti olmayanlar, etkili olarak güncel esen rüzgârın
Ģiddetine tâbidirler.”
“Müslümanlığı ve Müslümanları kullanarak, istismar ederek parlayan
ve paralel yapı denilen, CIA‟nın bir kuruĢunu İnönü Zihniyeti, ilk zamanlarda, gerçekten Müslüman zannettikleri için, aleyhlerinde bulunuyorlardı. Ama bunlar, ne zaman bunların sahte Müslümanlıkları ve ajanlıkları ortaya
çıktı, hemen onların ortağı, savunucusu ve emir kulu olmuşlardır.”
İşte bu Zihniyet, gerçek bir istikâmete sâhip olmadıkları için, etkili
olarak güncel esen paralel yapının rüzgârına kapılmış bulunmuyorlar mı,
şimdi? Hele iyice bir düĢününüz!
Şimdi hemen akıllarınıza, gerçek İstikâmetin ne olduğu, sorusu takılmadı değil, elbette!
Türk Milleti‟nin büyük bir kısmı, bunu biliyor. Ama hemen özetle
yine hatırlatabiliriz:
Ω

. Pdf dosyalarında sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu
ilgili yazılara ânında ulaşılabilir.

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
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Gerçek İstikâmet, Allâhü Teâlân‟ın beğenerek bildirmiş olduğu, İslâmî Ve Kültürel İstikâmet‟tir. Bunun daha kısa ifâdesi ise, Hak Yol ya da
Hak Teâlân‟ın bildirmiş olduğu gerçek Kulluk Yolu‟dur.
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,
sanat, 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 Zihniyet’in, Türk Milletini meydana getiren, Kültürümüzü, açıktan açığa redd-i miras ettikleri, târihen de bilindiğine göre,
onların çalışıp çabalamalarının hedefinde, hayattan yalnızca kâm almak
olduğunu, artık somut ve bilimsel olarak da, bilmiyor değiliz.
Cibilliyet Ve Çevre

Ġnönü Zihniyeti‟nin Kültürümüzü açıktan açığa redd-i miras ettikleri sırf bu
belgeden bile anlaşılmaktadır. Geçmişin kapılarını kapamak, Osmanlı arşivlerini
tren katarlarına yükleyerek Bulgaristan satmak başka neyi ifâde ediyor?
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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 böyleykeni işe bakınız
ki ve de hamdolsun ki bizler, hak cephesini seçmiş bulunuyoruz!
“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.
Orta Öğretim‟de sınıflarda hepimiz İnönü Zihniyeti‟nin tahribat ve
tahrifatına ilişkin, kafa ve beyin yıkamalarına mâruz kalmamıza rağmen,
bizlerin hak cephesini, o arkadaşlarımızın ise, 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.
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
kodlanmıştır2. Bu nedenle, DNA‟nın önemli görevleri vardır3,
22
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.
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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 sağlanır4.
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
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
3
hücre DNA Görevleri, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, http://www.hucreler.gen.tr/dnagorevleri.html, En Son Erişim Târihi: 1107.2017.
4
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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kutluyorum. Hücre içi iĢleyiĢin ve hücrenin nelerden etkilendiğinin anlaĢılması, tüm insan vücûdunun anlaĢılması demektir5.” 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 dalgalar6 gibi7, 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 etkiliyor8.‟
demektedir.
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‟sındaDr.Güveloğlu, E., Hastalıklar Öğretmendir, Hayykitap, Zeytinoğlu Cad. Şehit Erdoğan İban Sk. No:
36. Akatlar, Beşiktaş 34335 İstanbul.
6
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.
7
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.
8
Dr.Güveloğlu, E., Hastalıklar Öğretmendir, Hayykitap, Zeytinoğlu Cad. Şehit Erdoğan İban Sk. No:
36. Akatlar, Beşiktaş 34335 İstanbul.
5
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ki değer yargıları arasında, diğerlerinin de var da, özellikle din olarak Ġslâm’ın, dil olarak Türkçe‟nin, târih olarak da 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 geçmiş
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.

Fulbright anlaşmasına göre kurulan Eğitim Komisyonu başkanı, ABD Büyük
Elçisi olup, komisyon çoğunluğu onların elindeydi.
https://ugurtekin.wordpress.com/tag/1945e-kadar-ingiliz-somurgesiydik-1945ten-sonraamerikan-somurgesi-olduk-milli-sef-ismet-inonu-1947-tarihinde-yaptigi-fulbrightanlasmasi-ile-turk-egitim-sistemini-abdlilere/
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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 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, eski adlarını da
beğenmiyorlar, örneğin Can adının, John olarak, değiştirilmiş örneklerine
bile, bu sıralarda somut olarak da rastlamış bulunuyoruz9, yalan mı?
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?
Bir düşünüz, bakalım
“Ġnönü Zihniyeti‟ne mensup olan bir kiĢi, doğduğu günden beri, devamlı ve sürekli bir şekilde, hep Ġslâm KarĢıtlığı10 içinde yetişe yetiĢe, hep
kozmopolit ve materyalist fikirlerle beslene beslene, hep Ġslâm düşmanlarını takdir ede ede11, 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.“
Vatan ve Millet sevgisi, meğer neymiş, görüyorsunuz ya! Bugünlerde
dah iyi anlaşılıyor… Foullie şöyle diyor:

9
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.
10
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.
11
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

7
HİÇ ZÂLİMLER ÂBÂD OLABİLİRLER Mİ?
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

“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 dildir12.”
Foullie’nin dediği gibi, kültürün de esas unsuru din ve dil olduğuna
göre, bendeniz, bunu bir artırarak, milletin kültürünün esâsının, din, dil ve
târih Ģuûru (birliği) olduğuna inanıyorum.

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 o
yok hükmündeydi. Kabahatinin, şimdi bu sıralarda anlaşılıyor, karakterinde hâinlik
bulaşıklığının olmamasıymış, demek ki!

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.

12

Baştürk, R., Sessiz Savaş, Sayfa 53, Kum Saati Yayınları, 2005, İstanbul.
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Özetlersek, Milletimizin gerçek İstikâmeti, îtikâdî açıdan Ġslâmî Ġstikâmet, Kültürel ve amelî açıdan ise, Ġslâm, Türkçe ve Osmanlı Târihi‟nin
bileşkesidir denebilir.
Acınacak Taraflarımız
Ne enteresandır ki, bu gün artık Ģunu, apaçık olarak görebiliyoruz:
Aşağıda görülen, resimdeki zevâtın dâhil olduğu zihniyetin hemen
hemen çoğunluğu-ki bendeniz bu zihniyete Ġnönü Zihniyeti diyorum-Milletimiz‟in gerçek İstikâmeti dışında olduklarınıµ, artık hiç gizlemiyorlar13
… Bunu Milletimiz de artık açık bir şekilde görebiliyor…

Bu gidişle, 15-20 yıl içinde, Atatürkçülük bile belki bunlar sâyesinde
(yüzünden), uçup gideceğe benziyor…
http://www.yeniakit.com.tr/haber/pkknin-don-lastikleri-bulusuyor236466.html

Hâlbuki İnönü ve Hempaları, Hükümet‟in potansiyel ve icrâ gücünü
kullanarak, İslâmiyet‟i yoketmek ve Kültürümüz‟le bağlarımızı kesmeye çalışmakla uğraşacağına, Atatürk‟ün hutbesinde:
µ
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.
13
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.
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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 hakikat-leri 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 harcanacaktı14…
- 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 endekslenmiş15,
bu nedenle, işlenmiş her bir günah yüzünden16 her hâllerinde bilimsel „negatif dalganın‟ esiri olmuş; ideolojik, kutuplaşmış, robotlaşmış, her bir ar-

14
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
15
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.
16
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 gördüğümüzde17 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 olmayacaktı18.
-“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 olmayacaktı19…
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 olacaktı20… 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 olmayacaktı.

17
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.
18
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.
19
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.
20
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, sanat, edebiyat, örf, âdet ve geleneklerinin hepsi, bu gün de güçlü ve taptaze olacaktı21…
- Böyle bir donamımla, sırf Vatan ve Millet için çalışıldığını düĢündüğümüzde ve aynı nedenle, Dersim katliamları dâhil, kimsenin katledilmeleri, telef edilmeleri mümkün olmayacaktı22. 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 olgusuyla23, onun Memleketimiz‟e eklediği olumsuzluk ve güç
kaybıyla24, hiç karşılaşmamamış olacaktık; bu olumsuzluk ve güç kaybının
21
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.
22
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.
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.
24
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.

12
HİÇ ZÂLİMLER ÂBÂD OLABİLİRLER Mİ?
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

hiç yaşanmayıp, karşılığının Türkiyemiz‟e olumlu olarak ayrıca yansıdığını
da düşünerek, sağladığı ek katkıyı da hesâba katmanın avantajıyla birlikte…
Sonuç
İdeolojiyle DNA’larda meydana gelen, dönüşüm sonucunda, ortaya
çıkan yeni nesiller (güruhlar), artık eski kültürün mensuları değildirler. Kabul edilen yeni kültürün bu mensupları, eski kültürün hastalıklı sonuçlarından ibârettirler.
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