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"AYDIN" deyince, 
 

İnsan Neler Hatırlamıyor, Neler! 
 

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

 

Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı’nda 

EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYESİ 
1.06.2021 

 

Yazarın: 

Web Sayfasının Web Adresi: 

http://mtemiz.com/ 

 

Hayâtının Web Adresi: 

http://mtemiz.com/bilim/PROF.%20DR.%20MUSTAFA%20TEMİZ.pdf 

 

Diğer yazılarının bulunduğu ana başlıkların web adresi: 

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

Ulaşmak istediğiniz yukarıdaki adresler üzerine tıklayabilirsiniz. 

 
 

Siz “Aydın” Deyince Ne Anlıyorsunuz? 

 

Bize düşen, İslâm Ve Kültürümüz’ün derinliklerine inecek 

şekilde, gerçek birer “aydın” olmaya çalışmaktır. Hâlbuki ne yazık 

ki bu güzelim kavramı da öyle bir istismar ederek dönüştürdüler 

ki, şu anda “aydın” deyince akla ilk olarak hâinler ve / veya 

münâfıklar gelmektedir. 

Gerçekten günümüzde çoğu kere, yanlış olarak algılandığı 

gibi, “aydın” dendiğinde, insanlık değer ve ölçülerinden 

uzaklaşarak, canavarlaşmış Batılılara yamanarak onların 

peşlerinden gidenler akla geliyor / gelmektedir. … Bunu insafla 

bir de siz düşününüz! 

                                                 

 Yazı isim ve kaynak gösterilerek kısmen ya da tamâmen başka yayın kuruluşları 

tarafından basılabilir. 

http://mtemiz.com/
http://mtemiz.com/bilim/PROF.%20DR.%20MUSTAFA%20TEMİZ.pdf
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Asıl aydınlık, insanlığı ve gerçek özgürlüğü içeren, İslâmî 

Îtikat aydınlığı olduğu için; işte “aydın” dendiğinde birikimleri 

Üstün İslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimize uygun olanlar akla 

gelmelidir! 

Yoksa emperyalist, canavarlaşmış milletlerin yaşam ve 

kültürlerinin özlemi içinde, millî şuur ve kişiliklerini kaybederek, 

DNA dönüşümlerine bile zemin hazırlayan hâinlikler içinde ‘caka 

satanlara’ aydın denemez! İnanç ve istikâmetleri değişmiş olan bu 

kişilere bizim Kültürümüz, zâten lâyık oldukları ismi bulmuş 

bulunmaktadır. Asîl ve ârif Halkımız onları en basitinden peşin 

birer “hâin” olarak görmektedir / görmüş bulunuyor...  

Bilimsel açıdan da hâinliklerin DNA’larındaki öz kültürel 

şifreleri hâinlik derecelerinin oranlarına göre silinmiştir. 

DNA’larındaki boş kalan yerlere sevdikleri ya da yanıp 

tutuştukları emperyalist milletlerin kültürlerinin şifreleri 

yerleşmiştir. 

Bizim dinimiz İslâm, insan fıtratına yâni insan tabiatına, 

başka bir ifâdeyle asıl bilimsel deyimiyle söylemek gerekirse, ilme 

yüzde yüz uyan en modern dindir. Yine bilimsel olarak, Öz 

Kültürümüz bütün mü’minlerin DNA’larına şifrelenerek işlenmiş 

durumdadır. 

 

Sonuç 

 

Eski Türkiye’de İnönü ve Hempaları Milletimiz’in, 

dolayısıyla hepimizin, câhil bırakılması için büyük çabalar sarf 

etmişlerdir. Ama Milletimiz’in büyük bir kısmı, İslâmî bilgi 

konusunda bilgisizliğe zorlanmış olsa bile, gerçek îtikâdını 

bozmamış, İslâmî Îtikat Ve Kültürel İstikâmeti’nden hiç tâviz 

vermemiş, Asîlliğini Ve Ârifliğini hep korumuştur. Çünkü bu 

insanlarımızın kültürel şifreleri bilimsel açıdan DNA’larında hiç 

değişmeden durmaktadır. 


