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Ey Akıllı olduğunu da söyleyen Müslüman KardeĢ! 

 Allah‟ın (CC) ilk “OKU” Emri karĢısında, 

 

“AYDIN ya da MAYA veya 

SOYSUZ” Deyince, 
Ġnsan Neler, Neler hatırlamıyor ki! 

 

baĢlığı altındaki aĢağıdaki Îlmî Bilgileri okumadan geçiyorsun da  

“Akıl göz gibi, Bilgi ıĢık gibidir” gerçeği karĢısında, 

Sen hâlâ “Armut piĢ, ağzıma düĢ” mü diyorsun? Akıl Ģimdiye 

kadar hangi karanlıkta neyi görmüĢ ki! 

Yoksa Sen de, 

“BaĢörtüsünü ben çözdüm” YALANI ile Halkımız‟ın aklıyla da 

dalga geçen tescilli yalancı misâli, 

durmadan yalan ve yalanbazlı algı peĢinde koĢan Münâfıklar gibi 

dönüĢüme uğrayarak 

aklını “AKILSIZLIK” ile mi değiĢtirdin? 

 

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ 
Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği Anabilim 

Dalı‟nda 

EMEKLĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ 

http://mtemiz.com/ 

http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm 

15.09.2021 

 

 

Meğer Aydın Olmak Neymiş? 
 

http://mtemiz.com/
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Ġslâm ve Kültürümüz‟ün karĢıtlarına söylüyorum. Çoğu 

aydın geçinenlerimizin yaptıkları gibi, bir özenti olarak, bir an için 

kendi Üstün Ġslâm Ve Altın Kültürümüz‟ü ret yoluna sapsak bile, 

bu nankörlüğe karĢı, bu bir çözüm de olmuyor ki… Hattâ 

nankörlükten baĢka, bu bir yıkımdan, bozgunculuktan ileri de 

gidemiyor. “Yıkım Ekibi” olarak görevlendirilmiĢ olanlar hele iyi 

düĢünsünler! 

 

Ayrıca daha da önemlisi olarak yazdıklarınız da, Üstün 

Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz‟deki gerçeklerle 

bağdaĢamıyor / bağdaĢmıyor. Ya da Üstün Ġslâm Ve Altın 

Kültürümüz‟den bulunduğunuz uzaklık oranında, gerçeklerden de 

tamâmen kopuyorsunuz, böylece gerçeklerle uyuĢamayan / 

uyuĢmayan varsayımlara dalıyorsunuz. 

 

Avrupalılardan öğrendiğimiz, “Evren‟de var olan hiçbir Ģey 

yok olmaz, yok olan bir Ģey de var olmaz.” ifâdesi ile verilen 

Lavoisier (Lavezya) Prensibi‟ni hatırlayınız. Eski Türkiye‟deyken 

Lise‟de böyle öğrenmiĢtik. Ama bugün Bilim Târihi‟ni 

inceleyenler bunun, kaynak gösterilmeden Avrupalılar tarafından 

gerçekleĢtirilen, fikrî bir çalıntı ve / veya bilimsel bir çalıntı ya da 

bilimsel adı ile söylemek gerekirse, bir intihal olduğunu 

gösteriyor
1
. Yâni bu bilimsel sonuç Lavoisier‟in bulduğu bir 

sonuç değilmiĢ... Lavoisier bu sonucu, kaynak göstermeden-aldığı 

kayağı belirtmeden, her tarafa kendi buluĢu gibi göstermiĢ... ĠĢte 

bu örnekte olduğu gibi, Ģimdiye kadar, Batılıların emek mahsulleri 

olduklarına inandıklarımızın çoğunun, Kültürümüz‟ün 

mahsullerinden-ürünlerinden, kaynak gösterilmeden, 

sâhiplenilmiĢler arasında olduğunu günümüzde artık herkes 

bilmektedir.  

                                                 
1
 https://enerjikoleji.net/cabir-bin-hayyan/ 
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MATEMATĠK ve HESAP bilmeyen, HESAP CÂHĠLĠ birisinin, 

yaĢam mücâdelesi içindeki çeĢitli hesaplamalarda, doğru-yanlıĢ arasındaki 

bocalamaları NE ise, Ġslâm câhili birisinin o konulardaki nefsî ya da-biraz kaba 

olacak ama “iĢkembeden” açıklamaları da aynıdır. 

Matematikçilerin, hesap câhilinin saçmalamalarını, Matematik Bilimi‟ne 

yüklemeyecekleri açıktır. 

ġimdi benzer olarak, Ġslâmî câhillerin, Ġslâmî konulardaki saçmalamalarından 

doğan tuhaflıkların, Ġslâm Dini‟ne kesilmesi, ne derece bir mantık, akıl kârı ve 

tutarlılık olur? 

Günümüzde fikri açıdan AÇ-KAPA ya da ON-OFF anahtarından farksız bir duruma 

düĢmüĢ olup akıl yürütme melekesini kaybetmiĢ öyle zavallılar vardır ki, yapılan her 

câhilliğin faturasını Ġslâm‟a yükleyerek, kendi hesaplarına, güyâ AYDIN‟cılık 

oyunu oynayıp, Modern Yobazlık‟lık olarak, kaĢarlanmıĢ Ġslâm düĢmanları 

nazârında derece yapmaya çalıĢıyorlar... 

(YanlıĢ anlaĢılmasın! Bu fikirler, yalnızca resimde aksettirilen fikirlerin 

çağrıĢımlarına olan bir cevaptır. Yoksa kiĢilerin saygınlıkları ayrı konulardır; insan 

olan herkese derece-derece saygımız vardır, Ģüphesiz… YaratılmıĢı, Yaratandan 

ötürü, hiç sevmemek ya da aĢağılamak olur mu?) 

Tekrar ediyorum ki: 

Matematiği bilenlerin, hesap câhilinin saçmalamalarını, Matematik Bilimi‟ne 

yüklemeyecekleri açıktır. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153715653248147&set=a.10150396485418147.383001.705343146&type=3
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ġimdi benzer olarak Ġslâmî câhillerin, Ġslâmî konulardaki saçmalamalarından 

doğan, tuhaflıkların da, Ġslâm Dini‟ne kesilmesi, ne derece bir mantık, akıl kârı ve 

tutarlılık olur? 

 

 
 

Burada bilgiden kast edilenin gerçeğine inilmek istenirse, ilim anlaĢılır. 

Egomuz-Benliğimiz 

http://mtemiz.com/bilim/EGOMUZ.pdf 

 
Bizdeki AYDIN‟cılık oyunu oynayanların çoğunun arkalarını dayadıkları 

aĢağıdaki resimde görüldüğü gibi, Tahrifat Ve Tahribat Metodu üreten insanlık 

düĢmanlarıdır. 

 

AĢağıdaki resimde de Ġnönü zihniyetinin Tahrifat Ve Tahribat 

uygulamalarından bir görülüyor... 

http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/EGOMUZ.doc
http://mtemiz.com/bilim/EGOMUZ.pdf
https://www.facebook.com/111669798856369/photos/a.198135543543127.46735.111669798856369/774005432622799/?type=3
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Kadın baĢı açık namaz kılabilir mi, meselâ? Ya da gittikleri ve savundukları 

istikâmet, mensuplarının Üstün Ġslâm Ve Altın Kültürümüzü dıĢladığı halde, böyle 

bir gidiĢi çeĢitli Ģekillerde ispat edercesine beyan ettikleri halde, sırf Halkımız‟ın 

akıllarıyla oynamak için böyle gösteriĢler yapmaya Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel 

Ölçülerimize göre en azıdan ikiyüzlülük-münâfıklık denmiyor mu? 

 

 
 

Ġnsanlık düĢmanları... 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=973028749444025&set=gm.426959747505072&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1510094745987150&set=a.1398566210473338.1073741826.100009599173250&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=973028749444025&set=gm.426959747505072&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1510094745987150&set=a.1398566210473338.1073741826.100009599173250&type=3
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Evet! Ġnsanlık düĢmanları... 

Mason ve lionslarımız gibi kökü dıĢarıda olan uluslararası tarikat 

mensuplarının asıl övündükleri iĢte bu insanlık düĢmanlarıdır. 

 

 

Câbir bin Hayyan 

 

Câbir bin Hayyan Batılıların, “Kimyanın Babası” dedikleri 

bilim adamımızdır
2
. 1250 yıl önce yasayan ve o zamanın en büyük 

ilim yuvası Harran Üniversitesi BaĢ Müderrisi (Rektörü) olan 

Cabir bin Hayyan (721-805), herkesi hayretler içinde bırakan Ģu 

Ġlmî buluĢunu açıklamıĢtır: 

“Maddenin en küçük parçası olan atomda 

(cüz‟ülâyetecezzâ) yoğun bir enerji vardır. Yunan bilginlerinin 

iddiâ ettikleri gibi, bunun parçalanamayacağı söylenemez. O da 

parçalanabilir. Parçalanınca da öylesine bir güç meydana gelir 

                                                 
2
 https://enerjikoleji.net/cabir-bin-hayyan/ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1545186872469077&set=a.1490490441272054.1073741829.100009333371650&type=3


7 

 

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ 

 

 

 

ki, bu Bağdat‟ın altını üstüne getirebilir. Bu Allah‟ın Kudret 

niĢânıdır.
3
” 

Câbir bin Hayyan konuĢmasında Ģunları da söylemiĢtir: 

 

“Evren‟de var olan hiçbir Ģey yok olmaz, yok olan bir Ģey 

de var olmaz. Ama Allah (CC) dilerse ”varda yok-yoktan var 

eder.” 

Batılı Bilim Adamı Lavoisier (Lavezya) Cabir bin 

Hayyan‟ın bu sonucunun yalnızca maddî kısmı olan, “Evren‟de 

var olan hiçbir Ģey yok olmaz, yok olan bir Ģey de var olmaz.”  

Ġfâdesini almıĢtır. Biliyorsunuz Batılıların “Allah (CC) tarafında” 

bezleri olmadığı için, bu ilmî konuĢmanın ikinci kısmı onu pek 

ilgilendirmemiĢtir. Zâten biliyorsunuz ki, “Allah (CC)” ile 

ilgilenen akıllı Batılıların hemen hemen hepsi Müslüman 

olmuĢlardır
4
.  

Görüyorsunuz, bizim Kültürümüz‟ün, “… bununla diğer 

ilâhî tabiat kânunları arasında birbirine zıtlık olması gerekirdi. 

Çünkü bütün Tabiat Kânunlarını yapan Cenâb-ı Hak‟tır.” sözü ile 

de tam bir uyum içinde olduğunu… 

La Fontaine Masalları‟ndaki Ģark klasiklerinden olan, 

hikâyelerin 18 tânesinin, La Fontaine‟den çok önceleri yazılmıĢ, 

Beydeba‟nın Kelile Ve Dimne eserinden kaynak gösterilmeden, 

alınmıĢ olduğunu da biliyor muydunuz? 

Atom bombası fikrini ilk kez dile getiren de Câbir bin 

Hayyan‟dır. 13. yüzyılda Ģöyle demiĢtir: 

 

“Maddenin en küçük parçası olan atomda (cüz‟ü 

lâyetecezzâ) yoğun bir enerji vardır. Yunan bilginlerinin iddiâ 

ettikleri gibi bunun parçalanamayacağı

 söylenemez. O da 

                                                 
3
 Temiz, M., Yarıiletkenler (Okuma Parçası-Atom Bombası Fikrinin Ġlk Mûcidi ve 

Kimyâ’nın Babası Büyük Dâhi Câbir bin Hayan), Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik 

Fakültesi, Ders Kitapları Yayın No: 006, Mühendislik Fakültesi Matbaası, Denizli 1997. 

http://www.sanliurfateknokent.com.tr/index.php/cabir-tto 
4
 http://mtemiz.com/NEDEN%20M%C3%9CSL%C3%9CMAN%20OLDUM.pdf 

.Yunanca‟da „atom parçalanamaz‟ anlamındadır. 
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parçalanabilir. Parçalanınca da öylesine bir güç meydana gelir 

ki, bu Bağdat‟ın altını üstüne getirebilir. Bu Allah‟ın Kudret 

niĢânıdır.” 

 

Bu tezin biraz geri modelini, yüzyıllar sonra Avrupa‟da, 

„atom bölünemez demektir‟ diyen, Rutherford‟un atom modelinde 

aynen görüyoruz. Bu iki olay, size hiçbir Ģey anlatmıyor mu? 

 

Daha böyle, „hırsızlama-kaynak göstermeden-intihal 

yapılmıĢ‟, yüzlerce örnek var. Meselâ “DüĢünüyorum o hâlde 

varım…” diyenin siz, ilk kez René Descartes olduğunu mu 

zannediyorsunuz? Hâlbuki öyle değil... Bu konunun ilk teorisini 

kurarak, bu sonuca varan Ġbni Sinâ‟dır
,

. 

 

Asıl Gerçek Aydın Kim? 

 

 
 

Haklısınız Ömer Bey! Halkımız hem asîl ve hem de âriftir... 

 

                                                 

 Anonim, Ġbni Sina (980-1037), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, 

http://okulweb.meb.gov.tr/56/01/312005/ibnisinahayati.html, En Son EriĢim Târihi: 

19.06.2012. 

 Hunke, S., Allahs Sonne Über dem Abendland (Avrupa'nın Üzerine Doğan 

Ġslâm GüneĢi (çev.S.Sezgin). Stuttgart 1967; Ġstanbul, 1972). 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1523285514651293&set=a.1500511903595321.1073741830.100009095778407&type=3
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Günümüzde “aydın” olarak geçinen öyle kimseler var ki 

bunlar, Batı özentisi içinde kaybolmuĢ, asîl ve ârif Halkımız‟dan 

tamâmen kopuk, öyle palavracılardır ki, Üstün Ġslâmî Ve Altın 

Kültürel Ölçülerimiz‟in zır câhili kalmıĢ kimselerdir. Attila 

Ġlhan‟ın dediği gibi palavracılar, Türkiye‟nin hâin kontenjanı 

içinde bulunmaktadırlar. Dr. Hulki Cevizoğlu Twitter'de “Ceviz 

Kabuğu” sayfasında Attila Ġlhan‟dan naklederek diyor ki
5
: 

 

Türkiye'de bir grup “toplu uyku hâli” içinde kendisini “pop 

kültüre” kaptırmıĢ, esnemeye ve bunu etrafındakilere de 

bulaĢtırmaya devam ediyor. 

- “Türkiye'nin bir hain kontenjanı var, bu nüfusun yüzde 

10'udur”, 

- “Türk aydını dediğimiz kiĢi, Batı'nın manevi ajanıdır”, 

- “Eğitim, savunma ve ekonomi milli olmalıdır, olmazsa 

Sevr gelir”, 

- “Batı diye bir Ģey yoktur. Bu hayâli bir kavramdır.” 

- “Türkiye'de basın Türk değildir”  

 

 
 

Attila Ġlhan 

                                                 
5
 Haber vitrini, Attilâ İlhan’dan Şok Açıklamalar : “Türkiye’nin Yüzde 10’luk 

Hain Kontenjanı Var”, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, 

http://www.habervitrini.com/medya/attila-ilhandan-sok-aciklamalar-turkiyenin-yuzde-10luk-

hain-kontenjani-var-117631/, En Son EriĢim Târihi: 19.04.2016. 

http://www.cevizkabugu.com.tr/kitap.asp?procid=12 
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Attila Ġlhan Ģöyle devam ediyor: 

 

“Türkiye‟nin bir hâin kontenjanı var, bu nüfusun yüzde 

10‟udur. …Türk aydını dediğimiz kiĢi, Batının mânevî ajanıdır. 

ġimdi aydınlar, haysiyetten önce banka hesâbına dikkat ediyorlar. 

…Türkiye‟de basın Türk değildir, çünkü Türk basını (medya) 

Türkiye‟nin çıkarlarını korumuyor... Türkiye‟de özel kanallar 

özgür değildir, çünkü özel kanallar sermâye kanalları olmuĢtur
6
.” 

 

Bu yazıda kaleme aldığım, Ģu ana kadar tecrübe edilmiĢ 

düĢüncelerimin, okuyucularımın, gerçek aydının kim olduğu 

hakkındaki, fikirlerinin zenginleĢmesine bir katkı sağlayacağını 

umuyorum! ĠĢte o zaman okuyucum gerçek aydın dendiğinde, 

kararını, kendi özgür irâdesiyle daha kolay vermiĢ olacaktır! Eski 

Türkiye‟deyken Ortaöğretimde Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel 
                                                 

6
 Temiz, M., Bilim Târihinde Erken (Ön) Rönesans Dönemi Ġslâm Çağı, Bilim ve 

Teknolojinin Gerçek Sâhipleri, Türk Bilim Adamları, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, 

http://mtemiz.com/bilim/bilim%20târihinde%20erken%20rönesan%20dönemi%20Ġslâm%

20çağı%20bilim%20ve%20teknolojinin%20gerçek%20sâhipleri%20türk%20bilim%20ada

mları.doc, En Son EriĢim Târihi: 07.05.2016.  

Temiz, M., Ön (Erken) Rönesans Dönemi’nde Astronomi Bilimi Alındığı Ġnternet 

Elektronik Adresi, 

http://mtemiz.com/bilim/ÖN%20(ERKEN)%20RÖNESANS%20DÖNEMĠ’NDE%

20ASTRONOMĠ%20BĠLĠMĠ%20(PDF).pdf, En Son EriĢim Târihi: 07.05.2016.  

Temiz, M., Erken (Ön) Rönesans Dönemi’nde Tıp Bilimi, Alındığı Ġnternet 

Elektronik Adresi, 

http://mtemiz.com/bilim/ERKEN%20(ÖN)%20RÖNESANS%20DÖNEMĠ’NDE%

20TIP%20BĠLĠMĠ.pdf, En Son EriĢim Târihi: 07.05.2016. 

Temiz, M., Ön (Erken) Rönesans Dönemi’nde Matematik Bilimi Alındığı 

Ġnternet Elektronik Adresi  

http://mtemiz.com/bilim/ÖN%20(ERKEN)%20RÖNESANS%20DÖNEMĠ’NDE%

20%20MATEMATĠK%20BĠLĠMĠ%20(PDF).pdf, En Son EriĢim Târihi: 07.05.2016. 

Temiz, M., Ön Rönesans Döneminde Fizik ve Fen Bilimleri, Alındığı Ġnternet Elektronik 

Adresi, 

http://mtemiz.com/bilim/ÖN%20(ERKEN)%20RÖNESANS%20DÖNEMĠ’NDE%20%20F

ĠZĠK%20VE%20FEN%20BĠLĠMLERĠ%20(PDF).pdf, En Son EriĢim Târihi: 07.05.2016. 

Temiz, M., Günümüzde Ġsimleri Ay Coğrafyasında EbedîleĢen Ön (Erken) Rönesans 

Dönemi Müslüman Âlim Ve Bilim Adamları, 

http://gayalo.net/dosyalar/Ön%20(Erken)%20Rönesans%20Dönemi%20Müslüman%20Âl

im%20Ve%20Bilim%20Adamları.pdf, En Son EriĢim Târihi: 07.05.2016. 

http://mtemiz.com/bilim/bilim%20târihinde%20erken%20rönesan%20dönemi%20islâm%20çağı%20bilim%20ve%20teknolojinin%20gerçek%20sâhipleri%20türk%20bilim%20adamları.doc
http://mtemiz.com/bilim/bilim%20târihinde%20erken%20rönesan%20dönemi%20islâm%20çağı%20bilim%20ve%20teknolojinin%20gerçek%20sâhipleri%20türk%20bilim%20adamları.doc
http://mtemiz.com/bilim/bilim%20târihinde%20erken%20rönesan%20dönemi%20islâm%20çağı%20bilim%20ve%20teknolojinin%20gerçek%20sâhipleri%20türk%20bilim%20adamları.doc
http://mtemiz.com/bilim/ön%20(erken)%20rönesans%20dönemi’nde%20astronomi%20bilimi.doc
http://mtemiz.com/bilim/erken%20(ön)%20rönesans%20dönemi/'nde%20tip%20bilimi.pdf
http://mtemiz.com/bilim/erken%20(ön)%20rönesans%20dönemi/'nde%20tip%20bilimi.pdf
http://mtemiz.com/bilim/ön%20(erken)%20rönesans%20dönemi/'nde%20%20fizik%20ve%20fen%20bilimleri%20(pdf).pdf
http://mtemiz.com/bilim/ön%20(erken)%20rönesans%20dönemi/'nde%20%20fizik%20ve%20fen%20bilimleri%20(pdf).pdf
http://mtemiz.com/bilim/günümüzde%20isimleri%20ay%20coğrafyasinda%20ebedîleşen%20ön%20(erken)%20rönesans%20dönemi%20müslüman%20âlimvebilim%20adamlari.doc
http://mtemiz.com/bilim/günümüzde%20isimleri%20ay%20coğrafyasinda%20ebedîleşen%20ön%20(erken)%20rönesans%20dönemi%20müslüman%20âlimvebilim%20adamlari.doc
http://gayalo.net/dosyalar/ön%20(erken)%20rönesans%20dönemi%20müslüman%20âlim%20ve%20bilim%20adamları.pdf
http://gayalo.net/dosyalar/ön%20(erken)%20rönesans%20dönemi%20müslüman%20âlim%20ve%20bilim%20adamları.pdf
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Ölçülerimiz bizlere öğretilmediği ilk üniversite yıllarımda da 

cahilliğim devam etmiĢtir. Bu nedenle o yıllarda, bütün bilimlerin 

Batı‟dan geldiğini, atalarımızın bilime katkılarının hiç olmadığını 

düĢünerek, çok üzülürdüm. Ama yanıldığımı çok sonra öğrendim. 

Bugün artık Ģunu biliyorum ki, günümüzdeki bilim ve teknoloji 

dahi ilk verimli istim ve ivmesini, Müslüman Ġlim Adamları‟ndan 

almıĢ bulunmaktadır. 
 

 
 

“Ġçinizden onları dost tutanlar, onlardandır.” (Mâide Sûresi, âyet 51)  

 

Ġbn-i Mes‟ud (RA)‟tan merfu olarak rivâyet edilen bir hadiste Resûlüllah (SAV) 

Ģöyle buyurmaktadır: 

“Kim bir topluluğun sayısını artırırsa onlardandır. Kim bir topluluğun fiilinden razı 

olursa, fiilinde o topluluğa ortaktır.” (Ebu Ya‟la tahric etmiĢtir. Fethu‟l-Bari: 

13/37) 

“Bana, Kur‟ân-ı Kerim ve onun bir misli (hüccet olmada eĢ değer bir benzeri) daha 

verilmiĢtir. Karnı tok vaziyette koltuğunda oturarak, sâdece „Ģu Kur‟ân‟a sarılınız; 

içinde helâl olarak gördüğünüz Ģeyleri helâl sayın, haram olarak gördüğünüzü de 

haram kabul edin‟ diyecek bâzı kimselerin gelmesi yakınlaĢmıĢtır.” ve de “ġüphesiz 

Allah Resûlünün haram kıldığı Ģey, Allah‟ın haram kılması demektir.” hadislerine 

rağmen „Ben hadislere inanmıyorum ki, zâten‟ deyip nefislerini rahatlatan o kadar 

Müslüman var ki: 

http://www.yeniumit.com.tr/konular/detay/sunnetin-hucciyeti-ve-tesrii-degeri 

 

 

https://www.facebook.com/BasbakanHayranlari/photos/a.361443757294374.1073741828.361415543963862/763323087106437/?type=3
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Neden Üstün İslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz 

Güvenli? 

 

Kültürümüz‟ün esas kaynağı; dinimiz Ġslâm, kutsal 

kitabımız Kur‟an‟dır
75

. Ġslâm, isimlerimizden, gelenek, görenek ve 

                                                 
7
 Temiz, M., Kur’an Ve Ġki Evren, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, 

http://mtemiz.com/bilim/KUR’AN%20VE%20ĠKĠ%20EVREN.pdf, En Son EriĢim Târihi: 

07.05.2016.  

Temiz, M., Bilim, Kur’an, Ġnsan Ve Nanoteknoloji, Alındığı Ġnternet Elektronik 

Adresi, 

http://mtemiz.com/bilim/BĠLĠM,%20KUR’AN,%20ĠNSAN%20VE%20NANOTEKNOLOJ

Ġ.pdf, En Son EriĢim Târihi: 07.05.2016. 

Temiz, M., Ġstikâmetimiz Kur’an Yolu, “Bilim+Gönül” Sembolizmi, Alındığı 

Ġnternet Elektronik Adresi, 

http://mtemiz.com/bilim/ĠSTĠKÂMETĠMĠZ%20KY%20BVG%20%20SEM.pdf,  

En Son EriĢim Târihi: 07.05.2016.  

Temiz, M., Kur’an’dan Birkaç Mùcize Örneği, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, 

http://mtemiz.com/bilim/KUR’AN’DAN%20BĠRKAÇ%20MÙCĠZE%20ÖRNEĞĠ.pdf, En 

Son EriĢim Târihi: 07.05.2016. 

Temiz, M., Kur’an, Bilim ve Zaman, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, 

http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQF

jAAahUKEwib-

rbAmd7GAhXBvnIKHUpoAN8&url=http%3A%2F%2Fwww.mtemiz.com%2Fbilim%2FKur

%25E2%2580%2599an%2C%2520Bilim%2C%2520Zaman%2520Ve%2520Einstein%2520i

le%2520Trabzon-

%25C3%2587aykara%25E2%2580%2599li%2520Behram%2520Kur%25C5%259Funo%2

5C4%259Flu.doc&ei=kOCmVZvyAcH9ygPK0IH4DQ&usg=AFQjCNEJr2qGNcdqmEipXl6

gP4pC0pXr8Q 

Temiz, M., YaĢar Nuri Öztürk Bey Deist mi OlmuĢ? Bu Bir Ruh Hastalığı Gibi 

Bir ġey Olabilir mi? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, 

http://mtemiz.com/bilim/YAġAR%20NURĠ%20ÖZTÜRK%20BEY%20DEĠST%20MĠ%20

%20OLMUġ.pdf, En Son EriĢim Târihi:07.05.2016. 

Temiz, M., Eski Türkiye’de Kur’an Eğitimi, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, 

http://mtemiz.com/bilim/ESKĠ%20TÜRKĠYE’DE%20KUR’ÂN%20EĞĠTĠMĠ.pdf, En Son 

EriĢim Târihi: 07.05.2016. 

Temiz, M., Kur’an, Bilim, Zaman ve Einstein ile Trabzon-Çaykara’lı Behram 

KurĢunoğlu, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, 

http://gayalo.net/dosyalar/Kur’an,%20Bilim,%20Zaman%20Ve%20Einstein%20Ġle%20Tr

abzon-Çaykara’lı%20Behram%20KurĢunoğlu.pdf, En Son EriĢim Târihi: 07.05.2016. 

Temiz, M., Müzik Bilimini Kur’an’da Gören Maurice Béjart, Alındığı Ġnternet 

Elektronik Adresi, 

http://mtemiz.com/bilim/MÜZĠK%20BĠLĠMĠNĠ%20KUR’ANDA%20GÖREN%20MAURĠ

CE%20BÉJART.pdf, En Son EriĢim Târihi: 07.05.2016. Temiz, M., Kur‟ân‟ı Kerîm 

Hakkında Yabancı Bilim Adamı Ve MeĢhurların Sözleri, Alındığı Ġnternet Elektronik 

Adresi, 

http://mtemiz.com/bilim/kur’an%20ve%20iki%20evren.docx
http://mtemiz.com/bilim/kur/'an%20ve%20iki%20evren.pdf
http://mtemiz.com/bilim/bilim,%20kur’an,%20insan%20ve%20nanoteknoloji.docx
http://mtemiz.com/bilim/istikâmetimiz%20kur’an%20yolu-
http://mtemiz.com/bilim/kur’an’dan%20birkaç%20mùcize%20örneği.docx
http://mtemiz.com/bilim/kur/'an/'dan%20birkaç%20mùcize%20örneği.pdf
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cbsqfjaaahukewib-rbamd7gahxbvnikhupoan8&url=http%3a%2f%2fwww.mtemiz.com%2fbilim%2fkur%25e2%2580%2599an%2c%2520bilim%2c%2520zaman%2520ve%2520einstein%2520ile%2520trabzon-%25c3%2587aykara%25e2%2580%2599li%2520behram%2520kur%25c5%259funo%25c4%259flu.doc&ei=kocmvzvyach9ygpk0ih4dq&usg=afqjcnejr2qgncdqmeipxl6gp4pc0pxr8q
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cbsqfjaaahukewib-rbamd7gahxbvnikhupoan8&url=http%3a%2f%2fwww.mtemiz.com%2fbilim%2fkur%25e2%2580%2599an%2c%2520bilim%2c%2520zaman%2520ve%2520einstein%2520ile%2520trabzon-%25c3%2587aykara%25e2%2580%2599li%2520behram%2520kur%25c5%259funo%25c4%259flu.doc&ei=kocmvzvyach9ygpk0ih4dq&usg=afqjcnejr2qgncdqmeipxl6gp4pc0pxr8q
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cbsqfjaaahukewib-rbamd7gahxbvnikhupoan8&url=http%3a%2f%2fwww.mtemiz.com%2fbilim%2fkur%25e2%2580%2599an%2c%2520bilim%2c%2520zaman%2520ve%2520einstein%2520ile%2520trabzon-%25c3%2587aykara%25e2%2580%2599li%2520behram%2520kur%25c5%259funo%25c4%259flu.doc&ei=kocmvzvyach9ygpk0ih4dq&usg=afqjcnejr2qgncdqmeipxl6gp4pc0pxr8q
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cbsqfjaaahukewib-rbamd7gahxbvnikhupoan8&url=http%3a%2f%2fwww.mtemiz.com%2fbilim%2fkur%25e2%2580%2599an%2c%2520bilim%2c%2520zaman%2520ve%2520einstein%2520ile%2520trabzon-%25c3%2587aykara%25e2%2580%2599li%2520behram%2520kur%25c5%259funo%25c4%259flu.doc&ei=kocmvzvyach9ygpk0ih4dq&usg=afqjcnejr2qgncdqmeipxl6gp4pc0pxr8q
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cbsqfjaaahukewib-rbamd7gahxbvnikhupoan8&url=http%3a%2f%2fwww.mtemiz.com%2fbilim%2fkur%25e2%2580%2599an%2c%2520bilim%2c%2520zaman%2520ve%2520einstein%2520ile%2520trabzon-%25c3%2587aykara%25e2%2580%2599li%2520behram%2520kur%25c5%259funo%25c4%259flu.doc&ei=kocmvzvyach9ygpk0ih4dq&usg=afqjcnejr2qgncdqmeipxl6gp4pc0pxr8q
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cbsqfjaaahukewib-rbamd7gahxbvnikhupoan8&url=http%3a%2f%2fwww.mtemiz.com%2fbilim%2fkur%25e2%2580%2599an%2c%2520bilim%2c%2520zaman%2520ve%2520einstein%2520ile%2520trabzon-%25c3%2587aykara%25e2%2580%2599li%2520behram%2520kur%25c5%259funo%25c4%259flu.doc&ei=kocmvzvyach9ygpk0ih4dq&usg=afqjcnejr2qgncdqmeipxl6gp4pc0pxr8q
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cbsqfjaaahukewib-rbamd7gahxbvnikhupoan8&url=http%3a%2f%2fwww.mtemiz.com%2fbilim%2fkur%25e2%2580%2599an%2c%2520bilim%2c%2520zaman%2520ve%2520einstein%2520ile%2520trabzon-%25c3%2587aykara%25e2%2580%2599li%2520behram%2520kur%25c5%259funo%25c4%259flu.doc&ei=kocmvzvyach9ygpk0ih4dq&usg=afqjcnejr2qgncdqmeipxl6gp4pc0pxr8q
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cbsqfjaaahukewib-rbamd7gahxbvnikhupoan8&url=http%3a%2f%2fwww.mtemiz.com%2fbilim%2fkur%25e2%2580%2599an%2c%2520bilim%2c%2520zaman%2520ve%2520einstein%2520ile%2520trabzon-%25c3%2587aykara%25e2%2580%2599li%2520behram%2520kur%25c5%259funo%25c4%259flu.doc&ei=kocmvzvyach9ygpk0ih4dq&usg=afqjcnejr2qgncdqmeipxl6gp4pc0pxr8q
http://mtemiz.com/bilim/islâmî%20kurallar.docx
http://mtemiz.com/bilim/islâmî%20kurallar.docx
http://mtemiz.com/bilim/yaşar%20nuri%20öztürk%20bey%20deist%20mi%20%20olmuş.pdf
http://mtemiz.com/bilim/yaşar%20nuri%20öztürk%20bey%20deist%20mi%20%20olmuş.pdf
http://mtemiz.com/bilim/eski%20türkiye’de%20kur’ân%20eğitimi.docx
http://mtemiz.com/bilim/eski%20türkiye/'de%20kur/'ân%20eğitimi.pdf
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/kur’an,%20bilim,%20zaman%20ve%20einstein%20ile%20trabzon-çaykara’li%20behram%20kurşunoğlu.doc
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/kur’an,%20bilim,%20zaman%20ve%20einstein%20ile%20trabzon-çaykara’li%20behram%20kurşunoğlu.doc
http://mtemiz.com/bilim/kur’ân’i%20kerîm%20hakkinda%20yabanci%20bilim%20adami%20ve%20meşhurlarin%20sözler.doc
http://mtemiz.com/bilim/kur’ân’i%20kerîm%20hakkinda%20yabanci%20bilim%20adami%20ve%20meşhurlarin%20sözler.doc
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âdetlerimizden, yaĢayıĢımızdan tutun da, her türlü 

davranıĢlarımıza kadar, her Ģeyimize damgasını vurmuĢtur. Bu 

durum Ġslâm ve / veyâ Kur‟an hakkında bilgisiz olup da, baĢka 

kültürlerin hayranı olanların çoğu için, değersiz bir durum olarak 

biliniyor. Ama Ġslâm ve / veya Kur‟an‟ı tanıyanlarla, Ġslâmî 

Ġstikâmet‟in ve atalarımızın bilime yaptıkları hizmetleri bilenler 

için ise bu durum, bambaĢka bir övünç kaynağımızdır. 

“Temelsizlik” ya da Bilgisizlik Bunalımı‟nın ne kötü bir Ģey 

olduğunu artık örneklerini görerek öğrenmiĢ bulunuyoruz. 

 

ġu satırların yazarı olarak ilk zamanlarda, temel bir dinî 

eğitimim olmadığı için, benim de kalbim hep Batı-Batı diye 

atıyordu. Hattâ câhil olduğum o sıralarda yazdığım yazılarımı, 

konuĢtuğum konuları, hep Ġslâmî söylemlerden uzak tutardım. 

Çoğu bilim adamının, “yazıya Ġslâmî kavramların girmesiyle 

yazının değerinin artık bilimsel olmaktan uzaklaĢtığına” inanması 

gibi bir düĢünce, ne yazık ki bende de vardı. Ama sonra 1968-

1970‟li yıllarından baĢlayarak sürdürdüğüm araĢtırmalarım 

arttıkça, bunun bilimsel açıdan da, mümkün olmadığını, 

olamayacağını, bizzat pratik olarak da görmüĢ bulunuyorum. 

 

Çünkü Doktorası Elekromanyetik Alanlar, Döçentliği 

Elektronik konular ve Profesörlüğü Elektromanyetik Alanlar ve 

Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı‟nda olan bir Öğretim Elemanı 

ve / veyâ Öğretim Üyesi olarak bugün o günlerden hayli faklı 

düĢünmekteyim. 

 

1968-1970’li yıllarından beri içinde bulunduğum Ġslâmî 

araĢtırmalarım sırasında, zamanla kazandığım araĢtırma 

alıĢkanlığım nedeniyle, ilk zamanlarda kullandığım, kelime, söz ve 

                                                                                                                              
http://mtemiz.com/bilim/KUR’ÂN’I%20KERÎM%20HAKKINDA%20YABANCI%20BĠLĠ

M%20ADAMI%20VE%20MEġHURLARIN%20SÖZLER.pdf, En Son EriĢim 

Târihi:07.05.2016. 

Temiz, M., Ku’ân’ı Kerîm, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, 

http://mtemiz.com/bilim/KU’ÂN-I%20KERÎM.pdf, En Son EriĢim Târihi: 07.05.2016. 

http://mtemiz.com/bilim/kur/'ân/'i%20kerîm%20hakkinda%20yabanci%20bilim%20adami%20ve%20meşhurlarin%20sözler.pdf
http://mtemiz.com/bilim/kur/'ân/'i%20kerîm%20hakkinda%20yabanci%20bilim%20adami%20ve%20meşhurlarin%20sözler.pdf
http://mtemiz.com/bilim/ku’ân-i%20kerîm.doc
http://mtemiz.com/bilim/ku/'ân-i%20kerîm.pdf
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kavramların kökenine, nedenine, delîline inmeye baĢladığımda, 

hemen hemen her Ģeyin, her konunun ya da her kavramın 

temelinde, bizim Kültürümüz‟ün esaslarının, etkilerinin ve 

yansımalarının yattığını gördüm. Yâni kısaca bütün kültürlerin 

temelinde bizim Kültürümüz‟ün olduğunu gördüm / hâlâ da 

görmekteyim. 

Günümüzdeki “aydın geçinenlere” bakarak bunların, bugün 

örneğin Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçüleri ve /veya Ġslâmî ve Millî 

Değerlerimizi tanımayan tutum ve davranıĢlarıyla bağdaĢtırılması 

mümkün olmayacak derecedeki, dönüĢümlerini biliyoruz. Bunların 

bu dönüĢümlerine ek olarak, sağ ve soldaki Ġnönü zihniyetlilerin 

durumları da daha fenâ… Kültürünüzü ret yoluna saptığınız 

zaman dahî, örnekleri Ġslâm ve Millî değer karĢıtlarıyla Ġnönü 

zihniyetlilerde bugün net olarak gözlemlenen, târihî, güncel ve 

Kültürel fikir, düĢünce ve felsefî fakirlikte olduğu gibi, baĢka bir 

sığlıkla, temelsiz uyduruk fikir fakirliğiyle karĢı karĢıya 

geldiğinizin sıkıntısıyla, artık baĢedemez duruma geldiğinizi, 

görüyorsunuz. Ġslâm ve Millî değer karĢıtlarıyla Ġnönü zihniyetliler 

gibi davranıldığı takdirde, açıkça görülüyor ki, bu durum, insanı 

fikrî bir fakirliğe, sınırlılığa düĢürmektedir. 

 

Daha açıkça söylemek gerekirse, baĢka kültürlerin hatırı 

için, kendi kimliğinizi ihmal ettiğinizin ya da yok saydığınızın, 

bilinçli bir Ģekilde kendi kendinizi bile bile, Öz Kültürünüz‟den 

dıĢladığınızın, âdetâ nankör bir duruma düĢtüğünüzün, 

zannediyorum Ģimdi, daha kolay farkına varmıĢ 

bulunuyorsunuzdur. 

Benim için, böyle bir durumun, kabul edilmesi mümkün 

mü? 

Yukarıda açıklamıĢ bulunduğum nedenlerden dolayı, Üstün 

Ġslâm ve Altın Kültürüm‟den yana, kendi kimliğimden yana bir 

tercih yapmıĢ bulunuyorum... Eğer yanlıĢ bir tercih yapmıĢ 

olsaydım, bugün benim de hâlim, aydın görünen ama gerçekte, 
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günümüzde hep gerçekdıĢı (bâtıl-yanlıĢ) iĢlerle uğraĢan, kimliksiz 

kültür câhillerinden bir farkım olmayacakmıĢ… 

 

İnönü Tahribatının Meyveleri 

 

Bu durumu, Ġnönü Zihniyetinde açıkça görülen, fikir 

fakirliğinden, kimliksizlik zavallılıklarından, mânevî boĢluk 

içindeki kıvranıĢlarından, her hususta gerçekere ya da doğrulara 

gittikçe daha da uzak kalmalarından, hemen her gün yalnızca 

yalan-yanlıĢ algı peĢinde koĢmalarından, kısacası her hususta, 

hiçbir çözüm üretemeyen “dumura uğramıĢ” sığ ve ilkel 

düĢüncelerinden, altın geçmiĢimizdekilere kıyasla, bugün daha iyi 

olarak gözlemleyebiliyorum... 
 

 
 

Yalan yok! 

Eski Türkiye‟de utanıyorum. 

Bu ülkenin aydın geçinenlerinden ben de utanıyorum. 

Burunlarının dibinde bir halk katledilirken kör olanlardan ben de utanıyorum. 

 

PiĢkin piĢkBu utanılaların hepsinin, Ġnönü ve hempalarının Ġslâm‟la ve Ġslâm‟a 

inanmıĢ Mü‟minlerle mücâdele ederek, Milletimiz‟in içindeki beyinsizlerin yukarıda 

sayılan ve utanılan Ġslâmî istikâmet yoksulluğundan ileri geldiğine inanıyorum. 

 

https://www.facebook.com/CarsafiSerifAskTir/posts/451422034976764 

 

https://www.facebook.com/CarsafiSerifAskTir/posts/451422034976764
https://www.facebook.com/InsanDogasininIncileri/photos/a.433969103314958.102184.433944896650712/1082819761763219/?type=3


16 

 

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ 

 

 

 

http://www.zaman.com.tr/yazarlar/mustafa-armagan/siz-mi-dine-baski-

yapmadiniz_1280299.html 

http://www.yalanyazantarihutansin.org/tarih/kuran-ve-ezanin-yasaklanmasi-

h2788.html 

 

Her Ģeyden önce bütün bu câhillikleri sayıp döktükten ve böylece tespitleri yaptıktan 

sonra  

„Bu neden böyle oldu?” 

sorusunu sormayanlardan bu konuda çâreler ve eğitim metotları düĢünmeyip, bu 

noksanlıklardan zımnî bir memnûniyet iĢâreti beklenircesine, ZINK diye orada 

kalanlardan da, ne yalan söyleyeyim, çok UTANIYORUM… 

 

Utanıyorum çünkü bu utanılacak tespitlere neĢterin nasıl vurulacağını kimse dert 

edinmiyorsa, bence bu utanmalar da, baĢka utanılacak ahlâkî zâfiyetlerin birer 

iĢâreti olma ihtimâlini ortadan kaldırmamaktadır ki, iĢte bu yüzden de 

UTANIYORUM… 

 

 
 

Sevgi iĢte! 

 

 

Ġçimizdeki iç hâinlerin iç yüzünü en iyi bir Ģekilde, sırtlarını 

dayadıkları Batılıların sözlerinden anlayabilirsiniz. ĠĢte bir örnek 

aĢağıdaki resimde görülüyor: 

 

http://www.zaman.com.tr/yazarlar/mustafa-armagan/siz-mi-dine-baski-yapmadiniz_1280299.html
http://www.zaman.com.tr/yazarlar/mustafa-armagan/siz-mi-dine-baski-yapmadiniz_1280299.html
http://www.yalanyazantarihutansin.org/tarih/kuran-ve-ezanin-yasaklanmasi-h2788.html
http://www.yalanyazantarihutansin.org/tarih/kuran-ve-ezanin-yasaklanmasi-h2788.html
https://www.facebook.com/Hanfendi.Net/photos/a.293410654199187.1073741828.293409664199286/432389703634614/?type=3
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1924'de Britanya DıĢiĢleri bakanının sarf ettiği sözler: 

 

”Kürtler inatçı ve aĢîret yapıları güçlü olan bir millet ve dinlerine çok bağlılar. 

Önce onların aĢîret yapıları dağıtılmalı, sonra Ġslâm‟dan uzaklaĢmaları 

sağlanmalı...” 

PKK aĢîret kısmını büyük ölçüde halletti ama din konusunda baĢarısız oldu. 

 

ġimdi bizim kuracağımız hilâfet devleti din konusunu da halledecek... Hem Kürtler 

hem de milyonlarca Müslüman, o dinden uzaklaĢmak zorunda kalacak...” 
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”http://www.yeniakit.com.tr/haber/pkklidan-itiraflar-pkknin-onceligi-dindarlari-

katletmek-84154.html 

 

 

Memnûniyet Verici Bir Tercih 
 

Tercihimin doğru bir tercih olmasından dolayı, bu gün daha 

çok huzur duymaktayım. ġimdi konuyu biraz daha açabiliriz: Çoğu 

aydın geçinenlerimizin yaptıkları gibi, bir özenti olarak, bir an 

için kendi Ġslâm Ve Altın Kültürümüz‟ü ret yoluna sapsak bile, bu 

nankörlüğe karĢı, bu özenti bir çözüm de olmuyor ki… Hattâ 

nankörlükten baĢka, bu bir yıkımdan, bozgunculuktan ileri de 

gidemiyor... Ayrıca daha da önemlisi olarak, yazdıklarınız da 

gerçeklerle bağdaĢamıyor / bağdaĢmıyor ya da Kültürümüz‟den 

bulunduğunuz uzaklık oranında, gerçeklerden de tamâmen 

kopuyorsunuz, gerçeklerle uyuĢamayan / uyuĢmayan varsayımlara 

dalıyorsunuz. Bir örnek vereyim: 

 

Avrupalılardan öğrendiğimiz, “Evren‟de var olan hiçbir Ģey 

yok olmaz, yok olan bir Ģey de var olmaz.” ifâdesi ile verilen 

Lavoisier (Lavezya) Prensibi‟ni hatırlayınız. Lise‟de böyle 

öğrenmiĢtik. Ama bugün Bilim Târihi‟ni inceleyenler bunun, 

kaynak gösterilmeden, Avrupalılar tarafından gerçekleĢtirilen, bir 

fikrî çalıntı olduğunu gösteriyor
8
. Bunun gibi, Ģimdiye kadar 

Batılıların emek mahsulleri olduklarına inandıklarımızın çoğunun, 

Kültürümüz‟den, kaynak gösterilmeden, sâhiplenilmiĢler arasında 

olduğunu, günümüzde artık herkes bilmektedir. Bugün, geçmiĢte 

Lavoisier‟ya atfedilmiĢ olan, bu prensibi, ilk dile getirenin Câbir 

bin Hayyan olduğunu, artık biliyoruz. Hattâ bunun, Câbir bin 

Hayyan‟ın, “Evren‟de var olan hiçbir Ģey yok olmaz, yok olan bir 

Ģey de var olmaz. Ama Allah isterse, vardan yok, yoktan var 

                                                 
8
 Temiz, M., Yarıiletkenler (Okuma Parçası-Atom Bombası Fikrinin İlk Mûcidi 

ve Kimyâ’nın Babası Büyük Dâhi Câbir bin Hayan), Pamukkale Üniversitesi, 

Mühendislik Fakültesi, Ders Kitapları Yayın No: 006, Mühendislik Fakültesi Matbaası, 

Denizli 1997. 
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edebilir
9
.” Ģeklindeki sözünden kırpılmıĢ bir Ģekilde (eksik 

olarak), kaynak gösterilmeden, aĢırılmıĢ olduğu, artık bir sır 

değildir. 

 

Lavoisier‟nin, beğenip almadığı, fakat Câbir bin Hayyan‟ın, 

Ġslâmî inancı gereği olarak dile getirdiği, „Allah isterse vardan 

yok, yoktan var edebilir.‟ hükmünün de bugün Kuantum 

Mekaniği‟nde gözlemlendiği biliniyor. Atom bombası fikrini ilk 

kez dile getiren de Câbir bin Hayan‟dır. O, 13. Yüzyıl’da Harran 

Üniversitesi Müderrisi (bugünkü anlamda Rektörü) iken, Ģöyle 

demiĢtir:  

 

“Maddenin en küçük parçası olan atomda (cüz‟ü 

lâyetecezzâ) yoğun bir enerji vardır. Yunan bilginlerinin iddiâ 

ettikleri gibi, bunun parçalanamayacağı söylenemez. O da 

parçalanabilir. Parçalanınca da öylesine bir güç meydana gelir 

ki, bu güç, Bağdat‟ın altını üs-tüne getirebilir. Bu, Allah‟ın Kudret 

bir niĢânıdır.” 

 

Batılılar tarafından yapılan, intihaller hakkında daha böyle 

binlerce örnek var. Meselâ, “DüĢünüyorum, o hâlde varım.” diyen 

kimsenin siz ilk kez, René Descartes (1596-1650) olduğunu 

biliyorsunuz… Ama iĢin gerçeği öyle değil... Bu konunun ilk 

teorisini kurarak, bu sonuca varan, Ġbni Sinâ‟dır
10,11

. BaĢka 

intihaller de vardır. Örneğin Lafonten‟in, „Lafonten Hikâyeleri‟ 

diye yazdığını iddiâ ettiği eserde de intihaller vardır. Ġntihal 

konusunu burada Villanovanus adıyla anılan, Ispanyol Miguel 

Serveda örneğiyle bitirelim: 

                                                 
9
 Temiz, M., Câbir Bin Hayyan, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, 

http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm, En Son EriĢim Târihi: 11.10.2013. 
10

 Anonim, Ġbni Sina (980-1037), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, 

http://okulweb.meb.gov.tr/56/01/312005/ibnisinahayati.html, En Son EriĢim Târihi: 

19.06.2012. 
11

  Hunke, S., Allahs Sonne Über dem Abendland (Avrupa'nın Üzerine Doğan 

Ġslâm GüneĢi (çev. S. Sezgin). Stuttgart 1967; Ġstanbul, 1972). 

http://tr.wikipedia.org/wiki/1596
http://tr.wikipedia.org/wiki/1650
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“Eserlerimin benden sonra on bin yıl yaĢamayacaklarını 

bilseydim, onları aslâ kaleme almazdım” diyen Ġbni-Nefîs 13. 

Yüzyıl‟da, Ġbni Sînâ‟nın Kânun adlı ünlü eserine bir Ģerh 

yazmıĢtır. Ispanyol Miguel Serveda, bu Ģerhi eline geçirmiĢ, o 

eserden öğrendiği „kan dolaĢımını‟, bilim dünyâsına kendi buluĢu 

olarak duyurmuĢtur. Böylece Serveda, bilim dünyâsında uzun 

yıllar, Küçük Kan DolaĢı‟mının bulucusu olarak anılmıĢtır. 

 

Mısırlı doktor Tantavî 1924 yılında, Almanya‟da Freiburg 

Tıp Fakültesi‟nde sunduğu doktora tezi ile, Miguel Serveda‟nın 

sahtekârlığını bilim dünyâsına ispat etmiĢtir. 

 

Batı‟da Müslümanların eserlerinden faydalanarak, kaynak 

belirtmediklerinden dolayı, onların buluĢlarını sâhiplenip meĢhur 

olmuĢ böyle çok kimseler vardır
12

. 

 

Görüyorsunuz ki Avrupalılar yıllarca Orta Doğu 

kültürlerinin, özellikle de, Ġslâm Kültürünün çöplüklerinde 

dolaĢarak ya da bizzat zengin Ġslâm kültür merkezlerine gidip, 

mahallinde inceleme yapan müĢteĢrikler vâsıtasıyla elde ettikleri 

Ģâhaser eserlerden, kaynak göstermeden, faydalanmıĢlar, çoğu 

bilimsel gerçekleri, haksızca sâhiplenmeye çalıĢmıĢlardır. Bugün 

de Müslüman ülkeler, onların sömürücü karaktersizliklerinden 

çekiyorlar… 

 

 

Sonuç 

 

Meğer aydın olmak neymiĢ? Böyle yüzlerce örneklerle 

anlaĢılmıĢ bulunulmaktadır ki, bilimi, medeniyeti
13

, kültürü, 
                                                 

12
 Hunke, S., Batı’nın Üzerine Doğan Ġslâm GüneĢi, (çev. S. Sezgin). Stuttgart 

1967; Ġstanbul, 1972), Sayfa 184-190. 
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Yeryüzü milletlerine, bizim atalarımız yaymıĢlar ve öğretmiĢlerdir. 

Dünyâ yüzündeki milletleri eğiten, Üstün Ġslâm ve Altın 

Kültürümüz olmuĢtur. Ama gel gör ki bizim hâinlerimiz nazarında 

en istenmeyenler, Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimizi 

referans alan Müslümanlar oluyor...   
 

 
 

Ben de hep gerçekleri haykırıyorum: 

Bu tür Ġnönü zihniyetli kimseler, hemen her Ģeye nedense hep yanlıĢ teĢhis 

koyuyorlar. 

Mü'minler bilimsel açıdan pozitif düĢünce (dalga) üretirken, bu zihniyet de hep 

negatif düĢünce (dalga) üretme gayreti içinde oluyor... 

Bunu belirleyen, kiĢilerin özgür düĢünceleridir. KiĢinin hem maddî ve hem de 

mânevî iĢlevleri, bilimsel olarak düĢüncelerinin fonksiyoudur. 

 

Pozitif düĢünce (dalga) geliĢtirici, negatif düĢünce (dalga) tahrip edicidir. Örneğin, 

hücreler tahrip edici negatif dalgalarla dönüĢüme uğrayarak baĢkalaĢır, kanser gibi 

                                                                                                                              
13

 Temiz, M., IĢık Medeniyetine Doğru-II, Mutlu olmak için Teknolojideki 

GeliĢmeler Yeterli mi? Eğitimin Önemi, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, 

http://mtemiz.com/bilim/iĢık%20medeniyetine%20doğru%20ii.doc, En Son EriĢim Târihi: 

11.10.2013. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153546901989268&set=gm.951074944938301&type=1
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hastalıklar baĢ gösterir. Bu dönüĢümün Ģiddeti dalgaların (düĢüncelerin) 

Ģiddetlerine bağlıdır. 

Mü‟minler de bâzen hatâya düĢerek kötü düĢünce üretebilirler. 

Hastalandıklarında onların hastalıkları, kötü düĢüncelerinden dolayı meydana gelen 

günahları silebilir… 

Kâfirlerin (îmansızların), münâfık ve fasıkların hastalıkları ise, ya akıllarını 

kullanabilirlerse îmana gelmelerine sebep olabilir ya da isyan ederlerse (hastalığa 

râzı olmazlarsa) günahlarını daha da artırırlar. 

Hastalıklar, amelî münâfıkların ve amelî fasıkların bâzı günahlarını da silebilir. 

Ama îtikadî Münâfık ve fasıkların aslâ… Bu hususlar çok uzun ve detaylı… 

 

“Olumlu Olumsuz Dalgalar ve Mutluluk” 

http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR. 

 

“Olumlu Olumsuz Dalgalar Ve Nùr, Beyinden Yayımlanan Dalgaların 

Mâhiyeti 

http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR%20VE%20N

ÙR.pdf 

 

 

Dolayısıyla bütün bu gerçekler sonunda, gerçeğine uygun 

esaslı bir yazının, Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz‟den 

Ve / veya Ġslâmî ve Millî Değerlerimiz‟den bahsetmeden 

yazılamayacağı açıktır. Üstün Ġslâm Ve Altın Kültürümüz‟ün temel 

esasları teğet geçilerek, yazılan yazıların yavan, derinliksiz ve 

inandırıcılık ve doğruluktan yoksun olması iĢte bu yüzdendir. Bu 

da bizi, baĢka milletlere özenti uğruna, gerçeklerden uzak sunî 

kalıplara sokmakta, sunî ve kiĢiliksiz bir yaĢama götürüp mahkûm 

etmektedir. 

Belki Batılılara bir özenti uğruna câhil kalmayı prensip 

kabul etmiĢ bir takım insanlar bugün bunlarla, aydın olma(k) ya 

da ilericilik adıyla oyalanabiliyorlar. Ama Üstün Ġslâm Ve Altın 

Kültürümüzü özümlemiĢ olan Halkımız, bu tür temelsiz gerçekdıĢı 

fikir ve yazılara niçin yüz versin ki? Yüz vermiyor, zâten... 

Doğrusu da bu değil mi? Halkımız, her zaman uyum sağladığı 

(rezonansa geldiği), kendi ruh köküne uygun olduğu için, 

fikirlerin gerçeklere dayalı olanından hoĢlanmaktadır. 
 

http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR%20VE%20NÙR.doc
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR%20VE%20NÙR.doc
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR%20VE%20NÙR.pdf
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR%20VE%20NÙR.pdf
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GeçmiĢte, Ġnönü'nün Ġslâm DüĢmanlığı'nı müteakiben, Ġslâmî değerlerin en azından 

küçümsendiği zamanlara Ģâhit olmuĢumdur. 

1980 Ġhtilâli günleriydi. Bir ara basında devlet reisinin özelliklerinden bahisle, 

'Cumâ namazlarının, Devlet Reisi tarafından kıldırılması gerektiği yazılıp 

çiziliyordu... 

Bunları duyan Reisicumhur Kenan Evren, aynen Ģöyle demiĢti: 

"Hıhh! Ben Cumâ kıldıracakmıĢım, öyle mi?” 

 

Ġnönü Zulmü Ve Mazlumun Âhı” 

http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ%20ZULMÜ%20VE%20MAZLUMUN%20ÂHI.p

df 

 

Hastalıklar, inançsız insanlar için, kulları hakkında çok merhâmetli olan Allah'ın 

(CC), "Kulunun hak yolu seçmesi ve dönüĢ yapması" için verdiği düĢünme mühlet ve 

fırsat nîmetlerindendir. 

Fırsat verme konusunda Allah (CC), çok sabırlıdır, son anlara kadar kiĢinin özgür 

irâdesi ile seçimini yapmasını bekler... 

Diğer taraftan iyi insanlar için hastalık, “Allah'ın (CC), kulunu ziyâretidir” hadisi 

esas alınırsa, hastanın derecesini artırır, günahlarının affına sebep olur… 

Ama fırsattan istifâde ederek bu seçimini yapamayanlara çok yazık! Bunlar 

hakkında o kadar üzülüyorum ki! Çünkü büyük bir fırsat kaçmıĢ oluyor! 

 

http://mtemiz.com/bilim/İNÖNÜ%20ZULMÜ%20VE%20MAZLUMUN%20ÂHI.docx
http://mtemiz.com/bilim/İNÖNÜ%20ZULMÜ%20VE%20MAZLUMUN%20ÂHI.pdf
http://mtemiz.com/bilim/İNÖNÜ%20ZULMÜ%20VE%20MAZLUMUN%20ÂHI.pdf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1455263938136657&set=gm.410243519176695&type=1
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Ey nasipsiz Kenan Evren! Görüyor musunuz gerçek lider aynı zamanda namaz da 

kıldırıyormuĢ 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=942940849119215&set=a.362259887187317.54687617.100002099262669&type=3
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Namaz deyip geçiyorsun ama namaz neymiĢ iĢte gör... 

 

 

Dolayısıyla bir bilim adamı olarak, yetiĢme tarzının verdiği 

zorunluluktan dolayı, her Ģeyin nedenini, kaynağını, delîlini 

araĢtırmak ancak ondan sonra, ilgilenilen olaya inanmak da 

bilimsel bir zorunluluktur. Delilsiz, kaynaksız, kuru, düz lâflarla 

sonuca gidilemeyeceğini, gidilse bile bunun faydasız olacağını 

zâten her bilim adamı da bilmektedir. 

 

Sonuç olarak iĢte bu nedenlerden dolayı yazılarımın hep, 

Ġslâmî de olsa bile bundan kaçınılamayarak, hep delilli ve 

kaynaklı olarak yazılmaya çalıĢılacağını tahmin edebilirsiniz. 

Kaynak olarak da daha çok, Üstün Ġslâm Ve Altın Kültürümüz‟ün, 

Halkımıza mâl olmuĢ, internet kaynaklarından seçilmeye 

çalıĢılması da neredeyse bir zarûret olmuĢ durumdadır. Ġslâmî 

câhillik yıllarımda en sağlam kaynağın, hep hayranı olduğum ve 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1522271074757453&set=a.1411204772530751.1073741828.100009237263446&type=3
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bir kariyer ve meslek olarak seçmiĢ bulunduğum, bilim alanının 

olduğunu tahmin edebilirsiniz. Ama bugün bilinmektedir ki 

bilimin “Kesinlik Oranı” genel olarak, yüzde 95 civârındadır. 

1970‟li yıllarından beri, tarafımdan sürekli olarak, incelenmekte 

olan Ġslâm‟ın Vahiy Kaynağı Kur‟an, Ģu anda bana kazandırdığı 

mevcut birikim nedeniyle, kesinlik konusunun yüzde yüz 

kendisinde olduğu inancımı hâkim kılmaktadır. Hâl böyle olunca, 

Ģimdi en sağlam gerçeklik ve doğruluk kaynağının bilim olmadığı, 

aksine Kur‟an olduğu sonucu ortaya çıkmıyor mu? Bilimin de 

ilmin bir kolu olduğu düĢünüldüğünde, ilmin
14

 yegâne kaynağı 

olan Kur‟an
11

 olduğu fikrinin, 1970‟li yıllarından önceki 

inancımın öylece sâbit kalmasına izin vereceğine, hiçbir ihtimal 

verebiliyor musunuz? Çoğunun zerre kadar Ġslâmî eğitimi ve 

bilgisi bulunmayan, belki yalnızca tahsilli olan, aydın 

geçinenlerimizin çoğunun mevcut bilgilerinin, bugün birer hâinlik 

Ģüpheleri ile kanatlandırılmıĢ, temelsiz hayallere dayalı, birer 

özenti mahsûlü olduğunu da, Ģu anda inkâr etmeye imkân var mı? 

O zaman ġu Türkiye Gemimiz‟in ebediyete kadar su almadan 

Ģahlana-Ģahlana yüzebilmesi için, Gemimiz‟deki gerçek bir 

aydının, yukarıda arzedilmiĢ olan, fikrî temellerden hangisine 

daha çok mutlak ihtiyaç duyacağına, asîl Halkımız‟ın içindeki 

kıymetli okuyucuların bilerek karar vermeleri, daha güzeli olmaz 

mı?
15

 iĢte Ģimdi düĢünme zamânı! 

Nerede olursa olsun mayaları temiz olup da akıllarını ve 

özgürlüklerini kullananlar hemen belli oluyor... 

                                                 
14

 Temiz, M,. Ġlmin Kaynakları, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, 

http://mtemiz.com/bilim/ĠLMĠN%20KAYNAKLARI.pdf  

YA DA http://mtemiz.com/ĠLMĠN%20KAYNAKLARI.docx  
15

 Temiz, M., Kur’an, Bilim ve Zaman,
 
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, 

http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQF

jAAahUKEwib-

rbAmd7GAhXBvnIKHUpoAN8&url=http%3A%2F%2Fwww.mtemiz.com%2Fbilim%2FKur

%25E2%2580%2599an%2C%2520Bilim%2C%2520Zaman%2520Ve%2520Einstein%2520i

le%2520Trabzon-

%25C3%2587aykara%25E2%2580%2599li%2520Behram%2520Kur%25C5%259Funo%2

5C4%259Flu.doc&ei=kOCmVZvyAcH9ygPK0IH4DQ&usg=AFQjCNEJr2qGNcdqmEipXl6

gP4pC0pXr8Q, En Son EriĢim Târihi: 19.05.2015 

http://mtemiz.com/bilim/ilmin%20kaynaklari.docx
http://mtemiz.com/ilmin%20kaynaklari.
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ĠĢin temelinde mayanın kaliteli olması yatıyor. 

 

EkĢi maya ile tutan sütten iyi yoğurt elde edilemediği bilinmiyor değil… Bunun 

gibi… 

 

Normal ya da kaliteli mayaya sâhip kiĢilerden, resimde de görüldüğü, bilimsel 

adıyla söylemek gerekirse, pozitif dalgalar; kalitesiz ve bozuk mayalı kiĢilerden ise 

negatif dalgalar yayılır. 

Bilimde ispatlandığı üzere pozitif dalgalar her zaman her yerde yapıcı özellikte; 

negatif dalgalar ise tahrip edici özelliktedir. 

Ġslâm‟da Cennete gitmenin gerek ve yeter Ģartı îmanlı olarak ölebilmektir. Ġbâdetler, 

ondan sonra gelir. 

Resimdi söylenen sözlerin, “Vatan sevgisi îmandandır” gereğince, pozitif dalgaların 

bir fonksiyonu olduğu görülüyor. 

“Olumlu Olumsuz Dalgalar ve Mutluluk” 

http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR.pdf 

“Olumlu Olumsuz Dalgalar Ve Nùr, Beyinden Yayımlanan Dalgaların 

Mâhiyeti” 

http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR%20VE%20N

ÙR.pdf 

“Ġslâm Ve Pozitif Dalga (DüĢünce)” 

http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20VE%20POZĠTĠF%20DALGA%20(DÜġÜNC

E).pdf 

“Sevme Ve Nefretin Ya Da Ġdeoloji Ve AĢırılığın Bilimsel Teorisi, Pozitif Ve 

Negatif DüĢüncelerin (Dalgaların) GiriĢimleri” 

http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR.pdf
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR%20VE%20NÙR.doc
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR%20VE%20NÙR.doc
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR%20VE%20NÙR.pdf
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR%20VE%20NÙR.pdf
http://mtemiz.com/bilim/İSLÂM%20VE%20POZİTİF%20DALGA%20(DÜŞÜNCE).doc
http://mtemiz.com/bilim/İSLÂM%20VE%20POZİTİF%20DALGA%20(DÜŞÜNCE).pdf
http://mtemiz.com/bilim/İSLÂM%20VE%20POZİTİF%20DALGA%20(DÜŞÜNCE).pdf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1201907719826763&set=gm.753480291423708&type=1
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http://mtemiz.com/bilim/SEVME%20VE%20NEFRETĠN%20BĠLĠMSEL%20TE

ORĠSĠ.pdf 

“BakıĢ Açısı, Îman ve Dalgalar” 

http://mtemiz.com/bilim/BAKIġ%20AÇISI,%20ÎMAN%20VE%20DALGALAR.pd

f 

 
 

Mayanın kaliteli olması dedim ya! 
 

 

Bir kiĢide îman yoksa o zaman o kiĢi, her maddî güçten 

korkar duruma düĢer. Hani Ġnönü zihniyetli bir milletvekili, “Biz 

Allahtan değil, hukuktan korkarız” diyor ya... ĠĢte o kiĢi de böyle 

demektir.  

Burada bir bilim adamı olarak bana da düĢen bilimsel 

sonuçları araĢtırarak somut örneklerini bulup Halkımızı 

aydınlatmaktır. Anti parantez, konular bizi zımnen de olsa “gerçek 

bir aydını” da târif etmiyor mu? Hele bu konuda da biraz 

düĢününüz, bakalım! Herhalde bana da kızmazlar, değil mi! 

Çünkü bilimin sonuçlarına inanmasalar bile belki her ağızları 

açıldığında “bilim-bilim diye sayıklamalarından” insan yine de 

bir ümide kapılabiliyor... ĠĢte Ģimdi size aĢağıdaki resimde böyle 

birisi tanıtacağım. 
 

http://mtemiz.com/bilim/SEVME%20VE%20NEFRETİN%20BİLİMSEL%20TEORİSİ.pdf
http://mtemiz.com/bilim/SEVME%20VE%20NEFRETİN%20BİLİMSEL%20TEORİSİ.pdf
http://mtemiz.com/bilim/BAKIŞ%20AÇISI,%20ÎMAN%20VE%20DALGALAR.doc
http://mtemiz.com/bilim/Talibana%20Esir%20düşen%20Yvonne%20Ridley.pdf
http://mtemiz.com/bilim/Talibana%20Esir%20düşen%20Yvonne%20Ridley.pdf
https://www.facebook.com/SIK.BAKALIM/photos/a.573866646005760.1073741827.573863306006094/1010117462380674/?type=3
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Bu cümlelerden öyle sapıklıklar hissediliyor ki, ayıklamak mümkün değil... Bu, 

Ġslâmî istikâmetin olmadığının % 99 ispatı sayılır... ĠĢte görebilenler için bugünkü 

iktidardakilerle muhalefet arasında da bu ölçü farkları geçerlidir. 

Ġslâmî Ġstikâmet'ten, Kültürel konulardan bahsedince kültürel câhillerimiz 

zannediyorlar ki, Mustafa particilik yapıyor... 

Ne particiliği? “Particilik” demek, bölüp parçalamak demektir. Ben hiç Vatanım ve 

Milletim için bile bile bu hâinliğe giriĢebilir miyim? Mümkün değil... Ben “Yıkım 

Ekibi‟nden” hiç değilim! Hala benim hedef ve hobimin “Üstün Ġslâmî Ve Altın 

Kültürel Ölçülerimiz” olduğunu hâlâ anlayamadınız mı? 

Benim bütün gayretim, Türkiye Gemisi'nin, her ne Ģekilde olursa olsun, su almaması 

için gösterdiğim gayretlerdir. Çünkü inanıyorum ki, bu Milleti meydana getiren 

Ġslâmî Ġstikâmeti bize, Orta Öğretimdeki YurttaĢlık kitabında, hocalarımız boĢuna 

öğretmemiĢlerdir. 

Resimdeki zavallılar gibi benim Orta Öğretimdeki bâzı arkadaĢlarımın da aynı 

kuyuya su taĢıdıklarını görmekten çok üzülüyorum… Demek ki, bu arkadaĢlarımız 

bu öğrendiklerini sırf sınıf geçmek için öğrenmiĢler… 

 

ġimdi Atatürkçü geçinen bu arkadaĢlarımızın, ATATÜRKÇÜLÜĞÜ de bu 

sıralarda, PKK ile-PKK‟cılarla, Atatürk‟ü 43 ĢiĢe kinin hapıyla zehirleyen Ġnönücü 

Zihniyetin, PKK‟cı HDP ile birlikte eylem ve yürüyüĢler düzenlemeleriyle, bu 

HDP‟ye oy vermeleriyle ne hâle getirdiler? Bunları ibretle seyrediyoruz… 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=908970499158531&set=a.534180626637522.1073741827.100001367670539&type=3
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Bu sıralarda bu konularda GIKLARI bile ÇIKMIYOR! Çıksa bile iĢleri hep 

saptırmak oluyor... Bu muydu sizin Millet ve Memleket severliğiniz, diyesi geliyor 

insanın! 

Çünkü samîyetsiz birer biyolojik yığın hâline gelmiĢler de ondan: 

Günümüz solcu ve sosyal demokratlarımız olarak geçinen ve Ġkinci Tip 

(Ġnönücü) Atatürkçülerimiz diyebileceğimiz ikinci bir grup da, Atatürk Dönemi‟ni 

izleyen ġeflik Dönemi‟nde, eğitimde idârî konumlardaki insanların ve o dönemin 

bürokrat ve zenginlerinin rahatlık ve üstünlük avantajlarıyla kazanılan Ġnönü 

yakınlığıyla oluĢan, „ideolojik seçkin bir sınıfın‟ bugünkü uzantısını meydana 

getiriyorlar. Bu arkadaĢlarımız da bu Zihniyeti daha kârlı bulmuĢa benziyorlar… 

Bu zihniyet, Halkımız‟ın çektiklerinden, sıkıntılarından, açlıklarından ve 

sefilliklerinden haberleri olmayan, onların çektiklerini bilmeyen ve onlara göre, „bir 

eli yağda bir eli balda olan‟ ve kendilerini birinci ve seçkin sınıf sayan bir 

zihniyettir. 

 

Ġslâm‟a karĢı olanlarının dıĢında, „Müslümanız‟ dedikleri hâlde bâzı solcu, 

demokrat ve Ġkinci Tip Atatürkçülerimiz, tutum ve davranıĢlarıyla Ġslâm ve Kur‟an‟ı 

meĢrûlaĢtırmak istemedikleri gibi bir fikriyat içinde oldukları Ģeklindeki 

görünüĢlerini (imajlarını) muhafaza etmektedirler, her ne kadar bâzılarının 

ellerinde bir namazları kalmıĢ gibi olsa bile, Peygamberimiz (SAV)‟in “KiĢinin 

namazı sizi aldatmasın, asıl onun aklının sağlam olup olmadığına bakınız!” 

anlamındaki îkâzından da habersiz olarak… 

Demek ki Ģu-bu hepsi, keyf, yaĢamak ve Ģahsî makam ve menfaat imiĢ… 

Ötekiler, Ģuculuk-buculuk, hepsi, hava-cıva ya da hâinliğin tanımı olan ve 

emperyalistlerden gelen iĢâretlere göre akıl ve îzânı, vicdanı kısa devre ederek 

davranmakmıĢ, bâzılarının ellerinde bir namazları kalmıĢ olsa bile, Peygamber 

(SAV) Efendimizin “KiĢinin namazı sizi aldatmasın, siz asıl onun aklının sağlam 

olup olmadığına bakınız” anlamına gelen sözüne rağmen… Bunlar da onların 

sınavı… 

Ey KardeĢlerim! 

Sınav deyip hemen öteye geçme! Bir gün ölümün sana da geleceğini 

biliyorsun ama hiç kaygılanmıyor, değer yargılarını hemen teğet geçip nefsinin 

isteklerinin dıĢını hiç düĢünmüyorsun! 

Bakınız, Peygamber (SAV) Efendimiz, ne diyor: 

“Benim bildiğimi sizler bilseydiniz, (Ģu sırada) az güler çok ağlardınız!”  

Bir an olsun bu sözü derinlemesine bir düĢün bakalım, seni de ilgilendiriyor 

mu, ilgilendirmiyor mu? Her zaman yalnızca baĢkalarının ölüm haberinin 

geleceğini zannediyorsun, hâlâ!  

 

Hayır, öyle değil! Bir gün Azrâil, „Hadi, bakalım!‟ deyip o ölüm serhoĢluğu 

içinde baĢına dikileceği anı da bir düĢün! 

Yoksa çokları gibi sen de, Âhiret‟e inanmayarak toprak olarak gideceğin 

inancı içinde misin? 
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Eğer öyleyse, Ģu anda bu inancın verdiği büyük bir rahatlık, mutluluk içinde 

bulunuyorsun ki, bu duygu da bilimsel ve mantıksal açıdan tecrübe edilmiĢ olarak, 

yakında senin için büyük bir fırtınanın kopacağı anlamının bir huzûrudur. 

Ama bu arkadaĢlarımız, o kadar aĢırı bir hava içinde bulunuyorlar ki, 

bunları düĢünüp değerlendirecek vicdanlarının olup olmadığından bile insan, 

Ģüpheye düĢecek bir duruma geliyor… 

Demek ki, ha resimdeki kiĢi, ha bu arkadaĢlar! Beni böyle düĢünmeye sevk 

eden durumları düĢünen arkadaĢlar varsa, benim haklılığımı ancak onlar 

anlayabilir… 

Kültürün Din, Dil, Târih baĢta olmak üzere, Bilim, Sanât, Edebiyat, örf, âdet 

ve gelenekler olarak bir milleti meydana getiren değerler yığını olduğunu biliyoruz. 

Nereden biliyoruz? 

Orta Öğretimde o elleri öpülesi hocalarımız bize böyle öğretmiĢlerdi, 

çünkü… 

 

Kültürümüz‟de baskın olan Din ve Dil‟dir. Foullie Ģöyle diyor: 

 

“Her büyük milletin bir DEHÂSI vardır. Onun birliğini ve kuvvetini teĢkil 

eden de budur. Bu dehâ çökerse, yıkılırsa millet mahvolur. Kendini bulur 

canlanırsa, millet ilerler, yükselir. Bu dehâ ise din ve dildir.” (BaĢtürk, R., Sessiz 

SavaĢ, Sayfa 53, Kum Saati Yayınları, 2005, Ġstanbul). 

Türkiye‟nin her alanda 3‟e ya da 5-7‟ye katlanarak Ģu 10-15 yıl içindeki 

geliĢmelerinin nedeni olarak bu DEHÂSI‟nın hiç bir etkisi olmadığını 

düĢünüyorsan, gözlerin ve / veya aklının ideolojik bir bulutun içinde hiç bir Ģeyi 

karĢılaĢtırmalı olarak değerlendiremediğinin, benzeri nedir biliyor musun? 

Bir deve kuĢu bir insan gördüğünde baĢını hemen kuma gömermiĢ... 

Tabiatıyla gözleri de bu durumda insanı görmeyince, o insanın da o anda kendisini 

görmediğine inanırmıĢ... Anlatmaya çalıĢtığım bu zihniyet de aynen böyle... Bunlar 

da herkesi kendileri gibi zannediyorlar... 

Demek ki bu arkadaĢlarımızda, Halkımızın „gavur‟ olarak bir ayırıma 

tabîtutabileceği, bir gayrimüslim Foullie kadar bile millî bir Ģuur, değer ve ölçü de 

kalmamıĢ… 

AĢağıdaki yazıyı okursanız, normal bir vatandaĢ olarak Ģahsımla Atatürkçü 

geçinenlerin insanlık anlayıĢlarını hemen görebilirsiniz, zannediyorum: 

Böyle Atatürkçü mü Olur? Bu Ne Biçim Atatürkçülük, Böyle? 

http://mtemiz.com/bilim/BÖYLE%20ATATÜRKÇÜ%20MÜ%20OLUR.pdf 

 

 

Ama ne yazık ki Yeni Türkiye‟deki genç nesil Eski 

Türkiye‟de olup bitenlerden o kadar habersiz ki! 

 

http://mtemiz.com/bilim/BÖYLE%20ATATÜRKÇÜ%20MÜ%20OLUR.docx
http://mtemiz.com/bilim/BÖYLE%20ATATÜRKÇÜ%20MÜ%20OLUR.pdf
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Genç nesil, geçmiĢte Milletin çektiği bu sefillikleri bilmiyor... Onlara hikâye gibi 

gelebilir... Ama ne yazık ki bunlar gerçek! 

 

 
 

AlmıĢ ağzının payını! 

Böylelerine Kültürel (Ġslâmî) istikâmette cevap veren kardeĢlerime bir tavsiyem de 

benim olacak: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153545632634268&set=gm.950762394969556&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153545024324268&set=gm.950618238317305&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153545632634268&set=gm.950762394969556&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153545024324268&set=gm.950618238317305&type=1
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Cevâbınızı verirken, aynı zamanda, 'ibâdet de olsun' niyetiyle verirseniz; ĠnĢallah 

nâfile ibâdet sevâbı da alırsınız, üzerinize Allah'ın rahmeti daha bol gelir. Öyle 

inanıyorum ki bu savap Cihat cinsinden olur: 

 

“Reisicumhurumuz Erdoğan’da Gözlemlenen Cihat Rùhu Ve Zevki” 

http://mtemiz.com/bilim/REĠSĠCUMHURUMUZ%20ERDOĞAN’DA%20GÖZLE

MLENEN%20CĠHAT%20RÙHU%20VE%20ZEVKĠ.pdf 

“Allah’ın (CC) ġefkat Ve Rahmeti” 

http://mtemiz.com/bilim/ALLAH’IN%20(CC)%20ġEFKAT%20VE%20RAHMET

Ġ.pdf 

 

 
 

Elbetteki bu da bir maya temizliğinden... 

Mayanın bozukluğuna “soysuzluk” demiyorlar mı? Evet, evet! “Soysuzluk” da 

diyorlar! 

 

http://mtemiz.com/bilim/REİSİCUMHURUMUZ%20ERDOĞAN’DA%20GÖZLEMLENEN%20CİHAT%20RÙHU%20VE%20ZEVKİ.docx
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/ALLAH’IN%20(CC)%20ŞEFKAT%20VE%20RAHMETİ.docx
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH'IN%20(CC)%20ŞEFKAT%20VE%20RAHMETİ.pdf
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH'IN%20(CC)%20ŞEFKAT%20VE%20RAHMETİ.pdf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=410311375834081&set=gm.981523651893430&type=3
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Allah (CC), bu „kedibitinin-G.A‟nın yakalanmasında emeği geçenlere Ģehitlik 

sevâbı; „kedibitinin-G.A‟nın bu saygısızlığına kalben ve / veya alenen sâhip 

çıkanlara da „hederlik‟ mertebesi versin! 

Bilimsel olarak soysuzluğun bir fonksiyonu olan bu olay, aĢırılığın en 

Ģiddetlilerindendir, bir fitneyi dâvet etmektir...  

Hâlbuki toplumları çökerten en etkili belâlardan biri, fitnedir. Fitne iki tarafı keskin 

kılıç gibidir. 

 “Fitne, adam öldürmekten daha kötüdür-Bakara Sûresi Âyet 191).” 

 “Fitne uykudadır. Onu uyandırana Allah lânet etsin-Hadis” 

“Yakında büyük fitneler olacak, o fitnelerde (yerinde) oturanlar ayaktakilerden, 

ayaktakiler yürüyenlerden, yürüyenler koĢanlardan, daha hayırlı olacaklar. Kim o 

fitne içinde bulunmuĢ olursa, ondan uzak dursun. O zaman bir iltica yeri, sığınacak 

mekân bulursa ona sığınsın-Hadis”-Sahihu‟l-Buhari VIII, 92; Tefriru‟l-Kurani‟l-

Azim II, 43; Sunenu Ġbn-i Mace, II, 3961.)” 

Toplumumuzun huzûra çok ihtiyacı vardır. Üzerinde önemle duruĢumun nedeni, hem 

bu ve hem de, “emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker” den dolayı, kiĢisel 

duyarlılığımdır. 

Bu bilgilerden sonra bu tipler, insanlığın ve insanların düĢmanı olmuyor mu, sizce 

de? 

Kafalarında soru iĢâreti oluĢan kardeĢlerime arz ediyorum… 

 

 

Yukarıda “Ģehitlik sevâbı” geçti de... Soruyorum? ġehitliği siz ne zannediyorsunuz 

ki! 

https://www.facebook.com/1oLuR1000DoGaRiZ/photos/a.409000292631062.1073741828.408892015975223/417943201736771/?type=3
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ġehitliğin ne olduğunu hala anlayamadınız mı? 

 

Cihat ederken Ģehit olanlara „gitti kendini öldürttü‟ diyenler, halt etmiĢler! 

Bakın siz hiç böyle ölürken gülümseyen insan gördünüz mü? 

“Allah yolunda öldürülenlere „Ölüler‟ demeyiniz, zirâ onlar diridirler fakat siz 

farkında değilsiniz, Bakar Sûresi, âyet 154.” 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=933489780031464&set=gm.429184577282589&type=3
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Soysuzluğun ve / veya soyluluğun fonksiyonu bir tane değil ki! 

http://www.bugun.com.tr/politika/chpden-akla-ziyan-genelge-206589.html 

 

 
 

Soysuzluğun ve / veya soyluluğun iĢâreti daha küçüklükten bile belli olur. 

http://www.bugun.com.tr/politika/chpden-akla-ziyan-genelge-206589.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1067875103231278&set=gm.981896255189503&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207924903030133&set=gm.981599235219205&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1067875103231278&set=gm.981896255189503&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207924903030133&set=gm.981599235219205&type=3
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Bu tasvirlerin tutmayanı yok gibi... Çok acı! Çok üzgünüm! Hepsinde de 

soysuzluk ortak nokta... 

 

 
 

Siz kötüyseniz, mantık açısından da karĢınızdaki çalıĢan hâliyle iyi demektir, öyle 

değil mi? Bu sözde bir soy ümidi de belirmiyor mu? 

Buna da Ģükür, duran bir saatin de günde 2 kere doğruyu göstermesi gibi, 

„cimicicik‟ de olsa, yavaĢ yavaĢ gerçeklere yaklaĢmanızdan o kadar sevinç 

duyuyorum ki… 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1075180349189341&set=gm.425218357679211&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=524496041062824&set=gm.980860515293077&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1075180349189341&set=gm.425218357679211&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=524496041062824&set=gm.980860515293077&type=3
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Dedim ya yeni nesil Eski Türkiye‟de olup-bitenlerden hep habersiz... 

 

 
 

Evet, evet! Dedim ya yeni nesil Eski Türkiye‟de olup-bitenlerden hep habersiz...  

 

Eee! Görüyorsunuz, nerelerdeeen nerelere? 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1510796239232256&set=gm.425084987692548&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1519540401692471&set=a.1500511903595321.1073741830.100009095778407&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1510796239232256&set=gm.425084987692548&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1519540401692471&set=a.1500511903595321.1073741830.100009095778407&type=3
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Dünyâ dönmez, zannediyorlardı, câhiller… Ama dönüyormuĢ, değil mi? Dinsizlik de 

boĢuna değil, dindarlık da boĢuna değil… 

Cehennem de boĢuna değil, Cennet de boĢuna değil… Bunların her biri, “Biz her 

Ģeyden çift yarattık, Zâriyat Sûresi, Âyet 49”un sırrındandır… 

Resimde bu gösteri sanki oruçlu kiĢilere karĢı kastî olarak yapılıyormuĢ gibi de bir 

hava var, değil mi? Her bir insan inandığını yaymak ister / istiyor… 

 

 
 

Bilmiyorum maya da temizlenebilir mi? 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=524326501079778&set=gm.980589321986863&type=3
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Bu da maya bağlı olmalı! 

Halkı hakir görmenin somut ispatlarından birisi olarak da iĢte bu kaba ve 

saygısız davranıĢı sayabilirsiniz… 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=728849670553218&set=gm.980658341979961&type=3
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Mayanı çeĢidi ve etkisi o kadar çeĢitli ve etkili ki! 

 

 
 

“Yol medeniyettir-CumhurbaĢkanı Tayyip Erdoğan.” 

 

Size bir mantık sorusu: 

Bu eserler hava ya da cıva ile mi yapılır? 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=808094789299851&set=a.152473338195336.29199.100002980119850&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1636458586613155&set=gm.872373769542741&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=808094789299851&set=a.152473338195336.29199.100002980119850&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1636458586613155&set=gm.872373769542741&type=3
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Parayla yapılır, ne hava-cıvası! Peki, Hırsız dedikleriniz mi yaptı bütün bunları? 

Eveeet! 

O hâlde, bunlar çaldıkları paraları hep buralara harcamıĢ olmalılar ya da baĢka 

Ģey! Ne yâni? 

ÇalıĢkanlık da mayaya bağlıdır. 

Ya, adamlar DÜRÜST ve ÇALIġKAN insanlardır ama yalnızca mayasızlar bunlara 

“HIRSIZ” diyebiliyorlar… Olamaz mı? 

Olabiliyor iĢte maya gereğince... 

BaĢka bir ihtimal daha yok ki! Eveeet, yook… 

Eserler ortada iĢte, bunlar gökyüzünden inmediler ya! Bu eserler 3-5 değil, 

Türkiye‟yi 13 yılda 3‟e-5‟e katlayan bir sürü eser yığını… 

Olabilir… 

Olabilir, değil mi? 

Bunlar ÇOK DÜRÜST, ÇALIġKAN ĠNSANLAR ama soysuz bâzı mayasız kimseler 

yalnızca ĠSĠMLERĠNĠ HIRSIZ koymuĢlar o kadar… 

 

 
 

Bunlar da ÇOK DÜRÜST, ÇALIġKAN ĠNSANLARIN çalıĢmalarının sonucu... 

Demek ki DÜRÜST, ÇALIġKAN olmak soyluluğun, temiz mayanın sonucudur... ĠĢte 

eserler ortada... 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=150451618642386&set=pcb.150452528642295&type=3
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Evet! “Yol medeniyettir-CumhurbaĢkanı Tayyip Erdoğan.” 

 

Bu eserler ortada yokken Tayyip Erdoğa‟nın “Yol medeniyettir” dediği anı 

hatırlıyorum da, bunu o zaman yalnızca söylenmiĢ câzibeli bir söz kabul etmiĢtim. 

Ama bunları Ģimdi somut olarak görünce, Ģimdi Tayyip Erdoğan‟a duâ ediĢimin 

nedeni de ortaya çıkmıĢ olmuyor mu? 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=150451675309047&set=pcb.150452528642295&type=3
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Evet, evet! “Yol medeniyettir-CumhurbaĢkanı Tayyip Erdoğan.” 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=150451698642378&set=pcb.150452528642295&type=3
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Hee, ya! “Yol medeniyettir-CumhurbaĢkanı Tayyip Erdoğan.” 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=150451721975709&set=pcb.150452528642295&type=3
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Hee, he! “Yol medeniyettir-CumhurbaĢkanı Tayyip Erdoğan.” 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=150451748642373&set=pcb.150452528642295&type=3
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Hava yolu da medeniyete girer, tabiatıyla! 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1636004690006142&set=gm.427935154074198&type=3
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Atatürkçüler, PKK, PKK’cılar, Atatürk‟ü 43 ĢiĢe kinin hapıyla zehirleyen Ġnönücü 

Zihniyeti, PKK‟cı HDP'liler, el ele verip hep birlikte eylem ve yürüyüĢler düzenleyip 

halka rağmen Kültürel istikâmete karĢı birleĢince baĢka ne beklenir? 

 
Buna rağmen yeri geldiğinde gerçekleri konuĢabilmek de bence maya ile ilgili... 

Görüyorsunuz ya, cibilliyet mayasının çok çeĢidi var... 

 

 
 

Bu çocuk kime beziyor? 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1516229238698607&set=a.1398959840425548.1073741828.100009346366479&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208186091435056&set=pcb.986329198079542&type=3&relevant_count=2
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1516229238698607&set=a.1398959840425548.1073741828.100009346366479&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208186091435056&set=pcb.986329198079542&type=3&relevant_count=2
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Neden olmasın! 

 

Bilimsel ve / veya ilmî olarak konuĢacaksak, "Herkes meyveli ağacı taĢlar..." 

atasözü, Erdoğan sâyesinde denenip kânun kadar güvenilir olmuĢtur. 

Çünkü Erdoğa'nın rotası, Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz istikâmetinde... 

Bu istikâmetin rotası ne? 

Ġnönü tarafından yarı Amerikan sömürgesi hâline sokulan Türkiye'nin Bağımsız ve 

özgür Yeni Türkiye olması... 

Ayrıca Türkiye CumhurbaĢkanı Erdoğan Bağımsız Müslüman Milleti (ümmeti) 

temsil etmektedir. 

Müslüman Milletin karĢısında kalan gayrimüslim devletler, küfrü (inkârcıları, 

Müslümanların dıĢındakileri) temsi ediyorlar. “Küfür bir millettir-Hadis”. Bu hadis 

de günümüzde bir kez daha ispatlanmıĢ olmaktadır. 

Bu sözlerden benim dönemimdeki bilgilerle yetinenler bir Ģey anlayamazlar… 

Bendeniz, câhilliğimi anladığım 1970‟li yıllarda bu eksikliğimi gidermek için hâlâ 

araĢtırıyorum… 

Bu nedenle çoğu câhillerimizin kendi açılarından CumhurbaĢkanı Erdoğan‟ı tenkit 

edip eleĢtirmelerini bendeniz, bir bakıma, kendi açılarından normal görüyorum. 

Çünkü ”Ġnsan bilmediğinin düĢmanıdır-atasözü.” 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204857518583928&set=gm.949925578386571&type=1
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=543348055814607&set=gm.427740667426980&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208066522642066&set=gm.990499594329169&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=543348055814607&set=gm.427740667426980&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208066522642066&set=gm.990499594329169&type=3
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Bendeniz, emekli olduğumdan beri CumhurbaĢkanımız
16

 Recep Tayyip Erdoğan‟ı
17

, 

Ġslâmî istikâmet açısından, inceliyorum
18

… CumhurbaĢkanımızın, bir mü’min
19

 

                                                 
16

 Temiz, M., Reisicumhurumuz Erdoğan’da Gözlemlenen Cihat Rùhu Ve Zevki,
 
 

Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi 

http://mtemiz.com/bilim/KĠN%20VE%20KĠBĠR%20ZEMÎNĠNDE%20(DERÙNUNDA)%2

0YENĠ%20TÜRKĠYE’YE%20DOĞRU.pdf 

YA DA 

http://mtemiz.com/bilim/KĠN%20VE%20KĠBĠR%20ZEMÎNĠNDE%20(DERÙNUNDA)%2

0YENĠ%20TÜRKĠYE’YE%20DOĞRU.docx, En Son EriĢim Târihi: 19.05.2015, 

http://gayalo.net, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm 
17

Temiz, M., “Gerçekten, Kim Bu BaĢbakan?” Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, 

Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, 

http://mtemiz.com/bilim/GERÇEKTEN%20KĠM%20BU%20BAġBAKAN.pdf , Son EriĢim 

Târihi: 17.05.2015. 
18

 Temiz, M., 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 Ġnternet Elektronik 

http://mtemiz.com/bilim/REİSİCUMHURUMUZ%20ERDOĞAN’DA%20GÖZLEMLENEN%20CİHAT%20RÙHU%20VE%20ZEVKİ.docx
http://mtemiz.com/bilim/KİN%20VE%20KİBİR%20ZEMÎNİNDE%20(DERÙNUNDA)%20YENİ%20TÜRKİYE'YE%20DOĞRU.pdf
http://mtemiz.com/bilim/KİN%20VE%20KİBİR%20ZEMÎNİNDE%20(DERÙNUNDA)%20YENİ%20TÜRKİYE'YE%20DOĞRU.pdf
http://mtemiz.com/bilim/KİN%20VE%20KİBİR%20ZEMÎNİNDE%20(DERÙNUNDA)%20YENİ%20TÜRKİYE'YE%20DOĞRU.docx
http://mtemiz.com/bilim/KİN%20VE%20KİBİR%20ZEMÎNİNDE%20(DERÙNUNDA)%20YENİ%20TÜRKİYE'YE%20DOĞRU.docx
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/GERÇEKTEN%20KİM%20BU%20BAŞBAKAN.doc
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/GERÇEKTEN%20KİM%20BU%20BAŞBAKAN.pdf
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/KİN%20VE%20KİBİR%20ZEMÎNİNDE%20(DERÙNUNDA)%20YENİ%20TÜRKİYE’YE%20DOĞRU.doc
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/KİN%20VE%20KİBİR%20ZEMÎNİNDE%20(DERÙNUNDA)%20YENİ%20TÜRKİYE’YE%20DOĞRU.doc
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/KİN%20VE%20KİBİR%20ZEMÎNİNDE%20(DERÙNUNDA)%20YENİ%20TÜRKİYE’YE%20DOĞRU.doc
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1652334695044419&set=p.1652334695044419&type=3
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olarak, bir Allah dostu olduğuna bugünkü târih îtibâriyle Ģâhitlik yapacak kanaate 

fazlasıyla varmıĢ bulunuyorum
20. 

Reisicumhurumuz Erdoğan’da Gözlemlenen Cihat Rùhu Ve Zevki 

http://mtemiz.com/bilim/KĠN%20VE%20KĠBĠR%20ZEMÎNĠNDE%20(DERÙNU

NDA)%20YENĠ%20TÜRKĠYE’YE%20DOĞRU.pdf 

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 

http://mtemiz.com/bilim/KĠN%20VE%20KĠBĠR%20ZEMÎNĠNDE%20(D

ERÙNUNDA)%20YENĠ%20TÜRKĠYE’YE%20DOĞRU.pdf 

Gerçekten, Kim Bu BaĢbakan? 

http://mtemiz.com/bilim/GERÇEKTEN%20KĠM%20BU%20BAġBAKAN.

pdf 

Seni Ayağımın Altına Alsam, Ġnan ki, Az Gelir! 

http://mtemiz.com/bilim/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,

%20ĠNAN%20KĠ,%20AZ%20GELĠR.pdf 

Reisicumhurumuz Erdoğan’da Gözlemlenen Cihat Rûhu Ve Zevki 

http://mtemiz.com/bilim/KĠN%20VE%20KĠBĠR%20ZEMÎNĠNDE%20(D

ERÙNUNDA)%20YENĠ%20TÜRKĠYE’YE%20DOĞRU.pdf 

Değil mi ki, istikâmeti bozuk olanlar, herhangi bir baĢarıya imzâ 

attıklarında onu dans, balo ve içki âlemleri ile kutladıkları hâlde, 

CumhurbaĢkanımız, hattâ BaĢbakanımız bile, böyle sevinçli ve baĢarılı anlarının 

                                                                                                                              
Adresi, 

http://mtemiz.com/bilim/KĠN%20VE%20KĠBĠR%20ZEMÎNĠNDE%20(DERÙNUNDA)%2

0YENĠ%20TÜRKĠYE’YE%20DOĞRU.pdf YA DA 

http://mtemiz.com/bilim/KĠN%20VE%20KĠBĠR%20ZEMÎNĠNDE%20(DERÙNUNDA)%20Y

ENĠ%20TÜRKĠYE‟YE%20DOĞRU.docx En Son EriĢim Târihi: 17.05.2015. 
19

 Temiz, M., Hacıvat’la Karagöz Oyunu, ABD’nin Elindeki Sağ ve Sol ĠP, 
 

Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, 

http://mtemiz.com/bilim/HACIVAT’LA%20KARAGÖZ%20OYUNU,%20ABD’NĠN%20E

LĠNDEKĠ%20SAĞ%20VE%20SOL%20ĠP.pdf YA DA  

http://mtemiz.com/bilim/HACIVAT‟LA%20KARAGÖZ%20OYUNU,%20ABD‟NĠN%20ELĠN

DEKĠ%20SAĞ%20VE%20SOL%20ĠP.docx, En Son EriĢim Târihi: 01.10.2015. 
20

 Temiz, M., Seni Ayağımın Altına Alsam, Ġnan ki, Az Gelir!
 
 Alındığı Ġnternet 

Elektronik Adresi 

http://mtemiz.com/bilim/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20ĠNAN%20K

Ġ,%20AZ%20GELĠR.pdf YA DA  

http://gayalo.net/dosyalar/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20ĠNAN%20

KĠ,%20AZ%20GELĠR.pdf YA DA 

http://mtemiz.com/bilim/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20ĠNAN%20K

Ġ,%20AZ%20GELĠR.docx YA DA  

http://gayalo.net/dosyalar/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20ĠNAN%20

KĠ,%20AZ%20GELĠR.docx, En Son EriĢim Târihi: 19.05.2015, http://gayalo.net, 

http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm 

http://mtemiz.com/bilim/REİSİCUMHURUMUZ%20ERDOĞAN’DA%20GÖZLEMLENEN%20CİHAT%20RÙHU%20VE%20ZEVKİ.docx
http://mtemiz.com/bilim/KİN%20VE%20KİBİR%20ZEMÎNİNDE%20(DERÙNUNDA)%20YENİ%20TÜRKİYE'YE%20DOĞRU.pdf
http://mtemiz.com/bilim/KİN%20VE%20KİBİR%20ZEMÎNİNDE%20(DERÙNUNDA)%20YENİ%20TÜRKİYE'YE%20DOĞRU.pdf
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/KİN%20VE%20KİBİR%20ZEMÎNİNDE%20(DERÙNUNDA)%20YENİ%20TÜRKİYE’YE%20DOĞRU.doc
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/KİN%20VE%20KİBİR%20ZEMÎNİNDE%20(DERÙNUNDA)%20YENİ%20TÜRKİYE’YE%20DOĞRU.doc
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/KİN%20VE%20KİBİR%20ZEMÎNİNDE%20(DERÙNUNDA)%20YENİ%20TÜRKİYE’YE%20DOĞRU.doc
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/GERÇEKTEN%20KİM%20BU%20BAŞBAKAN.doc
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/GERÇEKTEN%20KİM%20BU%20BAŞBAKAN.pdf
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/GERÇEKTEN%20KİM%20BU%20BAŞBAKAN.pdf
http://mtemiz.com/bilim/SENİ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20İNAN%20Kİ,%20AZ%20GELİR.docx
http://mtemiz.com/bilim/SENİ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20İNAN%20Kİ,%20AZ%20GELİR.pdf
http://mtemiz.com/bilim/SENİ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20İNAN%20Kİ,%20AZ%20GELİR.pdf
http://mtemiz.com/bilim/REİSİCUMHURUMUZ%20ERDOĞAN’DA%20GÖZLEMLENEN%20CİHAT%20RÙHU%20VE%20ZEVKİ.docx
http://mtemiz.com/bilim/KİN%20VE%20KİBİR%20ZEMÎNİNDE%20(DERÙNUNDA)%20YENİ%20TÜRKİYE'YE%20DOĞRU.pdf
http://mtemiz.com/bilim/KİN%20VE%20KİBİR%20ZEMÎNİNDE%20(DERÙNUNDA)%20YENİ%20TÜRKİYE'YE%20DOĞRU.pdf
http://mtemiz.com/bilim/HACIVAT’LA%20KARAGÖZ%20OYUNU,%20ABD’NİN%20ELİNDEKİ%20SAĞ%20VE%20SOL%20İP.docx
http://mtemiz.com/bilim/HACIVAT’LA%20KARAGÖZ%20OYUNU,%20ABD’NİN%20ELİNDEKİ%20SAĞ%20VE%20SOL%20İP.docx
http://mtemiz.com/bilim/HACIVAT'LA%20KARAGÖZ%20OYUNU,%20ABD'NİN%20ELİNDEKİ%20SAĞ%20VE%20SOL%20İP.pdf
http://mtemiz.com/bilim/HACIVAT'LA%20KARAGÖZ%20OYUNU,%20ABD'NİN%20ELİNDEKİ%20SAĞ%20VE%20SOL%20İP.pdf
http://mtemiz.com/bilim/SENİ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20İNAN%20Kİ,%20AZ%20GELİR.docx
http://mtemiz.com/bilim/SENİ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20İNAN%20Kİ,%20AZ%20GELİR.pdf
http://mtemiz.com/bilim/SENİ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20İNAN%20Kİ,%20AZ%20GELİR.pdf
http://gayalo.net/dosyalar/SENİ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20İNAN%20Kİ,%20AZ%20GELİR.pdf
http://gayalo.net/dosyalar/SENİ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20İNAN%20Kİ,%20AZ%20GELİR.pdf
http://mtemiz.com/bilim/SENİ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20İNAN%20Kİ,%20AZ%20GELİR.docx
http://mtemiz.com/bilim/SENİ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20İNAN%20Kİ,%20AZ%20GELİR.docx
http://gayalo.net/dosyalar/SENİ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20İNAN%20Kİ,%20AZ%20GELİR.docx
http://gayalo.net/dosyalar/SENİ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20İNAN%20Kİ,%20AZ%20GELİR.docx
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karĢılığının nîmet-Ģükür dengesini yerine getirmek için
21

, Eyüp Sultan veyâ Mevlânâ 

gibi büyükleri ziyâret edip Allah‟a (CC) hamt etme ihtiyâcı duyarak hareket 

ediyorlar… 

Nîmet-ġükür Dengesi ya da Dengesizliği, Maddî ve Mânevî Hayattaki 

Mutluluğun ya da Mutsuzluğun Nedeni 

http://mtemiz.com/bilim/NÎMET%20-

%20ġÜKÜR%20DENGESĠ%20YA%20DA%20DENGESĠZLĠĞĠ.pdf 
 

O hâlde CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip Erdoğan‟ın bu Ġslâmî istikâmeti, 

biz mü‟minlere, onların da birer samîmi mü‟min olduklarına Ģahâdet etme güvenini 

fazlasıyla vermektedir. Kim bu Mü‟minler? ĠĢte bir hadis: 

 

„Allâhü Teâlâ‟nın Sünneti, Allah için sevmek, Allah için sevmemektir. 

Evliyânın Sünneti ise, sıkıntı ve belâlara sabretmektir
22

.‟ 

Hz. Ebû Zer (RA
Ω
) anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm 

buyurdular ki: “Amellerin en fazîletlisi Allah için sevmek, Allah için sevmemektir 

(buğzetmektir)

.” 

Hz. Mu‟az Ġbni Cebel (RA) anlatıyor: „Resûlullah aleyhissalâtü vesselâm 

buyurdular ki:‟ 

“Allah Teâlâ Hazretleri buyuruyor ki, „Benim celâlim adına birbirlerini 

sevenler var ya, onlar için nurdan öyle minberler vardır ki, peygamberler ve 

Ģehitler bile onlara gıpta ederler‟

.” 

Ebû Ġdris el-Havlanî, Mu‟az Ġbnî Cebel (RA)‟tan naklediyor: 

“Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki, „Allah Tebâreke ve 

Teâlâ Hazretleri Ģöyle hükmetti:” 

“Benim rızâm için birbirlerini sevenlere, benim (rızâm) için bir araya 

gelenlere, benim (rızâm) için birbirlerini ziyâret edenlere ve benim (rızâm) için 

birbirlerine harcayanlara sevgim vâcip olmuĢtur‟

.” 

Hz. Ebû Zer (RA) anlatıyor: 

                                                 
21

 Temiz M, Nîmet-ġükür Dengesi ya da Dengesizliği, Maddî ve Mânevî Hayattaki 

Mutluluğun ya da Mutsuzluğun Nedeni, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, 

http://mtemiz.com/bilim/NÎMET%20-

%20ġÜKÜR%20DENGESĠ%20YA%20DA%20DENGESĠZLĠĞĠ.doc YA DA  

http://mtemiz.com/bilim/NÎMET%20-

%20ġÜKÜR%20DENGESĠ%20YA%20DA%20DENGESĠZLĠĞĠ.pdf, En Son EriĢim 

Târihi: 25.07.2013. 
22

 Temiz, M., Hayır Ve ġerre Sebep Olmanın; Sıkıntı, Ġptilâ Ve Sabrın Dinî 

Hükümleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, 

http://mtemiz.com/bilim/HAYIR,%20ġER;%20SIKINTI,%20ĠPTĠLÂ,%20SABIR%20VE

%20DĠNÎ%20HÜKÜMLERĠ.pdf, En Son EriĢim Târihi: 17.11.2013. 
Ω
 RA kısaltması, “Radiyallâhü Anh-Allah ondan râzı olsun.” demektir. 


 Ebû Dâvud, Sünnet 3, (4599). 

 Tirmizî, Zühd 53, (2391). 

 Muvatta, ġi‟r 16, (2, 953, 954). 

http://mtemiz.com/bilim/NÎMET%20-%20ŞÜKÜR%20DENGESİ%20YA%20DA%20DENGESİZLİĞİ.doc
http://mtemiz.com/bilim/NÎMET%20-%20ŞÜKÜR%20DENGESİ%20YA%20DA%20DENGESİZLİĞİ.doc
http://www.mumsema.com/sunnet/
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“Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki, „Amellerin en fazîletlisi 

Allah için sevmek, Allah için buğzetmektir‟.
€
” 

 

Hz. Ömer (RA) anlatıyor: 

“Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki, „Allah‟ın kulları 

arasında bir grup var ki, onlar ne peygamberlerdir, ne Ģehitlerdir. Üstelik Kıyâmet 

günü Allah indindeki makamlarının yüceliği sebebiyle peygamberler de Ģehitler de 

onlara gıpta ederler.‟” 

Orada bulunanlar sordu: 

“Ey Allah‟ın Resulü! Onlar kim, bize haber ver!” 

“Onlar aralarında ne kan bağı ne de birbirlerine bağıĢladıkları bir mal 

olmadığı hâl-de, Allah‟ın Rûh‟u (Kur‟an) adına birbirlerini sevenlerdir. Allah‟a 

yemin ederim, onların yüzleri mutlaka nurdur. Onlar bir nur üzeredirler. Halk 

korkarken, onlar korkmazlar. Ġnsan-lar üzülürken, onlar üzülmezler

.” 

„Ve Ģu âyeti okudu: 

“Haberiniz olsun! Allah‟ın dostları var ya! Onlara ne korku var, ne de 

onlar üzülecekler-Yunus Sûresi, Âyet 62” 

Görüyorsunuz, karĢılıksız olarak sırf Allâhü Teâlâ için, sevmenin ya da 

sevmemenin önemini… 

Bu nedenlerle birisi size, „Allah dostları diye anılanlar kimlerdir?” diye 

bir soru soracak olursa, hiç tereddüt etmeden hemen: 

“O Allah dostları, mü‟minlerdir” diye cevap verebilirsiniz… 

 

Bendeniz ve mü‟minler yine huzurluyuz, iĢte Elhamdülillah! Gerisini 

vicdansız ve nankörler düĢünsünler! 

Sonuç: 

Ġnsanın aklına Ģu soru da gelemez mi? 

Peki, mü‟minlerin dostu kimdir?‟ 

Bu sorunun cevâbını, Mâide Sûresi‟nin 55. ve 56. âyetlerinde: 

 

“Kim Allah‟ı, O‟nun peygamberini ve inananları dost edinirse, bilsin ki, 

Ģüphesiz Allah taraftarları gâliplerin tâ kendileridir.” Ģeklindeki meal içinde bizzat 

Allâhü Teâlâ vermektedir: 

 

“Sizin dostunuz ancak Allah‟tır.” 

 

BaĢka kimlerdir? 

 

Allah‟tan (CC) baĢka, mü‟minlerin dostları, Allâhü Teâlâ‟nın Resûlüdür ve 

Allah‟ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekâtı veren mü‟minlerdir.” 

Bir mü’minin özellikleri ile ilgili Hadîs-i ġerifler: 

                                                 
€
 Ebû Dâvud, Sünnet 3, (4599). 

 Ebû Davud, Büyü 78, (3527). 

http://www.mumsema.com/sunnet/
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"Canım kudret elinde olan Allah‟a yemin ederim ki sizler îman etmedikçe Cennet‟e 

giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de îman etmiĢ olmazsınız. 

 

"Hiçbiriniz kendi nefsiniz için arzû ettiğinizi kardeĢiniz için etmedikçe iman etmiĢ 

olmaz-Buhârî, imân, 7" 
 

Sonuç 

 

Meğer zamanımızda aydın olmak neymiĢ? ĠĢte Ģimdi 

düĢünme zamânı! 

 

 
 

Bendeniz, 1960 Ġhtilâli'nden bu yana olanları biliyorum... 

 

Bizim dıĢarıdan mağaĢ alan „aydınımsı‟ takım da bu açıklamalardan hiç 

hoĢlanmazlar. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153560668634268&set=gm.954928971219565&type=1
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BaĢka ne demek gerek… Hepsi doğru! 

 

 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1067526279932827&set=gm.981550645224064&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153659695449378&set=a.10151206919259378.500133.694259377&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1067526279932827&set=gm.981550645224064&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153659695449378&set=a.10151206919259378.500133.694259377&type=3
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=410311375834081&set=gm.981523651893430&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=507614579398431&set=gm.991209000924895&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=410311375834081&set=gm.981523651893430&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=507614579398431&set=gm.991209000924895&type=3
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Dikkat ederseniz konu hep maddî ve mânevî olarak aydınlık 

ve karanlığın fonksiyonları üzerinde bilimsel olarak döndü-

dolaĢtı. Demek ki hayat ve mutluluk hep maddî ve mânevî 

aydınlık-karanlık üzerine yükselmekte ve somutlaĢmaktadır. Bu 

sınıflamaya göre en güzel aydınlık sıfatlarından birisi, mü‟minlik 

sıfatıdır. Bunun daha üstünü nedir derseniz o da Ģehitliktir. 

 

Karanlıklara aydınlık sıfatları isim olarak verilerek Ģimdiye 

kadar hangi güzel sonuç elde edilmiĢtir ki! Hiç laf ile peynir 

gemisi yürütülür mü, kim görmüĢ bunu 


