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Giriş
İslâm Ve Kültürümüz‟ün düşman ve / veyâ karşıtlarını tanıtmak, bir
cihat olduğu hâlde, yine de susacak mıyız?
Biliyorsunuz, ‘Hak’ kelimesinin anlamı, doğru, doğruluk, gerçek, gerçekçilik, yalan olmayan demektir. „Bâtıl‟ kelimesinin anlamı ise, yanlış,
yalan, hatâ, hatâlı, gerçekdışı, gerçekdışılık anlamlarında kullanılıyor.
Meselâ Osmanlıca-Türkçe lügatta, „bâtıl‟ kelimesi araştıralım:
“Hakikatsız, hurafe… Hak ve doğru olmayan, yalan… Şartlarını yapmamakla, örneğin bir özür bulunmaksızın tahâretsiz kılınan namaz gibi, kabul
olmayan, ibâdet ve muâmele…” „Hak‟ kelimesinin anlamı için, bu anlamların tersi (zıddı) düşünülebilir.
Genel olarak söylemek gerekirse, Hak‟ta (doğrulukta, gerçekte) israr etmek mantıklıdır da, bâtil‟da (yanlışta, gerçek dışılıkta) israr etmek mantıksız değil mi?
Örneğin İslâm Ve Kültürümüzü ya da değerlerimizi, çeşitli çarpıtmalarla, redd-i miras etmiş olan İnönü Zihniyetliler’in; sunî olarak, gündemde tutulmaya çalışılmasını bir türlü anlayamıyorum…

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
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Giybet mi, Değil mi?
Bir kesimimiz var ki, bunlar, dinimizi veyâ halkımızın önem verdiği
hususları ya da örneğin, bir kesimin Ecevit‟i Kıbrıs Fâtihi olarak lanse etmeleri gibi, Milletçe önemli olan olayları, bir meseleye gölge yapmak ya da
çarpıtarak hak edilmeyen, konulara âlet edilmek için, kullanıyorlar1.
Fâcirin Gıybeti
Fâcir sözlükte, „yalancı, fâsık, zinâkâr ve âsî‟ anlamına gelir. „Fâcir‟
kavramı, dinî alanda (din ıstılahında); inkâr, şirk, yalan, zinâ, hırsızlık gibi,
Allah ve Peygamber‟inin haram kıldığı fiilleri işleyen, kâfir, münâfık, müşrik
ve âsîlere, doğru yoldan sapan ve ahlâk dışı davranışlarda bulunan kimselere
denir. Bunun çoğulu, füccâr ve fecere‟dir.
Fâciri „gıybet etmenin‟, gıybet olmadığı bir Taberani hadîste şöyle
geçmektedir2.
“Facirin hâlini anlatmaktan çekinmeyin ki halk, onun zararından
korunsun.”
Bir Deylemi Hadisi’nde denmektedir ki:
“Ortalık karıĢır, yalanlar yazılır, âdetler ibâdetlere karıĢtırılır ve
Eshâbıma dil uzatıldığı zaman, doğruyu bilenler herkese bildirsin! Allâhü
Teâlâ‟nın, meleklerin ve bütün insanların lâneti, doğruyu bilip de, gücü
yettiği hâlde bildirmeyene olsun.”
Bizzat Peygamberimiz (SAV)’in, “Ölülerinizi hayırla anın, iyiliklerini söyleyin, kötülüklerini açıklamayın!” hadîsi karşısında insanın aklına

Kıbrıs Çıkartması sırasında Ecevit, Londra‟da idi. Çıkartmaya karşı olduğu için, o yurt dışında iken,
Kıbrıs Harekâtı‟na, bizzat Başbakan Yadımcısı olan Erbakan vermiştir. Bu durmdan telaşlanan, yurt dışındaki
Ecevit, hemen yurda dönerek, insiyatifi eline alıp Kıbrıs Harekâtı’nı dudurmuştur. Şimdi insafla düşününüz! Eğer
bir Fâtih bulu-nacaksa, o Erbakan mı olur yoksa Ecevit mi?
2
Temiz, M., Gıybet‟ten Daha Önemlisi Toplumun Geleceği, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/GIYBET‟TEN%20DAHA%20ÖNEMLĠSĠ%20TOPLUMUN%20GELECEĞĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/GIYBET‟TEN%20DAHA%20ÖNEMLĠSĠ%20TOPLUMUN%20GELECEĞĠ.docx, En
Son Erişim Târihi: 11.10.2016.
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yine, “Buna sapıklar3,4 da dâhil midir?”5 sorusunu hatırlamadan geçiştirmek mümkün olmuyor!
Toplumun menfaati için, bu sicili bozukları anlatmak, gıybet olmaz,
tersine sevap olur. Çünkü İbni Âbidîn Hazretleri:
“Ölmüş de olsa, bid‟at ehlinin ve Müslümanlığı yanlış anlatanların
bu iftirâlarını söylemek lâzımdır. Bunlar gıybet olmaz, tersine emr-i mâruf
olur” demektedir.
İbni Ebiddünyâ ise, “Dine bid‟at karıştıranları gıybet etmek günah
olmaz, Gıybet olur zannıyla, fâcirin hâlini anlatmaktan çekinmeyin ki halk,
onun zararından korunsun” demişlerdir.
İbni Asakir‟den gelen bilgi de şudur:
“Bid‟atlar yayılıp, sonrakiler, öncekilere lânet edince, doğruyu
bilenler herkese söylesin! Söylemeyip gizleyen, Allah‟ın indirdiği Kur‟an‟nı
gizlemiş olur6“
İslâm Dini‟ndeki Bir Gıybet Olayı, günümüzdeki uluslararası güncelliği açısından, bir ‘İnsan Hakları’ olayıdır… Gıybet yapanın, sorumluluktan yâni günahtan kurtulması için, yalnız başına pişmanlık ve tövbe
etmek (Allah‟tan af dilemek) yetmemekte, ayrıca, gıybeti edilenle helallaĢmak da gereklidir.

3
Temiz, M., Âyetlerle SAPIKLIK, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20SAPIKLIK.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20SAPIKLIK.docx, En Son Erişim Târihi: 25.08.2015.
4
Temiz, M., Bozgunculuk Ve Sapıklık, Numanoğlu‟nun Dilinden Terennüm Edilince, BaĢka Söze
Gerek Var mı?, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BOZGUNCULUK%20VE%20SAPIKLIK,%20NUMANOĞLU‟NUN%20DĠLĠNDEN%2
0TERENNÜM%20EDĠLĠNCE%20BAġKA%20SÖZE%20GEREK%20VAR%20MI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BOZGUNCULUK%20VE%20SAPIKLIK,%20NUMANOĞLU‟NUN%20DĠLĠNDEN%2
0TERENNÜM%20EDĠLĠNCE%20BAġKA%20SÖZE%20GEREK%20VAR%20MI.docx, En Son Erişim Târihi:
25.08.2015.
5
Temiz, M., Sapıklığın Bilimsel Açıklaması Ve Sapıklar, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/SAPIKLIĞIN%20BĠLĠMSEL%20AÇIKLAMASI%20VE%20SAPIKLAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/SAPIKLIĞIN%20BĠLĠMSEL%20AÇIKLAMASI%20VE%20SAPIKLAR.docx, En Son
Erişim Târihi: 25.08.2015.
6
Dinimiz İslâm, Gıybet Etmek, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=1229, En Son Erişim Târih: 25.11.2016.
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Bununla berâber, halkı ve genç nesilleri, kendilerinin ve faaliyetlerinin zararlarından korumak, insanlara kötü örnek olmamalarını
sağlamak için, bid‟at sâhipleri, fâcir, münâfık, hayâsız ve açıktan günah
işleyenlerin gıybeti diye bir şey olamaz.
Toplumun geleceği adına, halkın ve genç nesillerin korunması
niyetiyle, bunları ve bunların zaralarını halka tanıtmak, ayrıca çok makbul
ve gerekidir de… „Emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker‟ görevi, mü‟minler için, bu gerekliliklerin başında gelmektedir.
Şimdi olsun anlaşılabiliyor mu bilmem, toplumun geleceğinin gıybet‟ten daha önemli olduğu?
Ecevit’in Kendisini Tescil Etmesi
28 Şubat sürecinde kapatılan, Refah Partisi‟nin yerine kurulan
Fazilet Partisi, 18 Nisan 1999 târihinde yapılan, seçimlerde 111 milletvekili
çıkararak, meclisteki yerini almıştı. Bu vekillerden biri de, Ġstanbul‟dan
seçilen, Merve Kavakçı’ydı.
Merve Kavakçı‟nın milletvekili seçilmesi, ilk günden îtibâren, Türkiyemiz’de başörtüsü konusunu, gündemin birinci maddesi hâline getirmişti. Öyle ki Merve Kavakçı‟nın TBMM Meclisi‟nde, başörtüsüyle yemin
edip etmeyeceği tartışmaları, hız kazanmış bulunuyordu.
Gazetelere yansıyan haberlere göre, Milli Güvenlik Kurulu‟ndaki
komutanlar, Merve Kavakçı‟nın başörtüsüyle yemin etmek istemesini, „iyi
bir işâret değil‟ şeklinde yorumluyorlardı. O günler, „durumdan vazîfe çıkarma‟ keyfiliğinin, bir zirve yaptığı günlerdi. Meclisin geçici başkanı
Septioğlu tarafından ise, engel olarak, Atatürk‟ün kıyâfet kararnâmesi gösteriliyor ve bu nedenle de, Merve Kavakçı‟nın, başörtüsüyle, Meclisin Genel
Kurulu‟na giremeyeceği, orada yemin edemeyeceği, hatırlatılıyordu.
Ġstanbul Milletvekili seçilen, Merve Kavakçı, 2 Mayıs 1999 târihinde
Pazartesi günü, Yüksek Seçim Kurulu‟ndan mazbatasını aldıktan sonra,
açılış oturumuna katılmak için, Nazlı Ilıcak‟la berâber, Meclisin Genel Kurul
Salonu‟na gelmişti.
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Merve Kavakçı’nın, başörtüsüyle, Meclis Genel Kurulu‟na girmesi
üzerine, Ecevit‟in lideri olduğu, Demokratik Sol Parti (DSP) milletvekilleri,
sıra-lara vurarak ve yuhalayarak, protestolarına başlamışlardı, bile!
Meclisteki protestolardan, en çok, akılda kalan ise, DSP Genel Başkanlığını yürüten, Batılıların Hizmeti‟ne amâde olarak, Rockefeller Bursu
ile yetiştirilmiş, Bülent Ecevit‟in, Meclis Kürsüsü’ne gelip, elindeki kâğıttan okuduğu şu sözlerle, yüklenmiş bulunduğu, kendilerince kutsal olan,
taşeronsal görevini, büyük bir titizlikle, yerine getirmiş olmasıydı…
Bülen Ecevit‟in, Batılılara karşı sorumlu olduğu, o taşeronsal görevini, aşağıdaki ifâdelerinden hemen kavrayabilirsiniz:
“Burası, hiç kimsenin özel yaşam mekânı değildir. Burası Devlet‟in
en yüce kurumudur. Burada görev yapanlar, Devlet‟in kurallarına uymak zorundadırlar. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu hanıma
haddini bildiriniz!7"
Görüyorsunuz, değil mi?
Demek ki, demokrasi ve „insan hakları‟ diye diye, ulaşılan, bu devlet
görevi içinde, insana, „had bildirmek‟ de, önemli bir yer tutuyormuş! Öyle
mi?
Demek ki, devlete hizmet mekânı (ları), özel yaşam mekânından farklıymış(!) Öyle ki, özel yaşam mekânında yapılan, bir duâ ya da Allah‟ın (CC)
emrine uyma, iĢi, bu zat tarafından kutsanan, Devlet kurumunda yapılamıyormuş(!), Öyle ya…
Demek ki, bu kutsanan makamda bulunanlar, Ecevit‟e göre, Allah‟ın
(CC) emrine uymak zorunda değilmiş öyle ya…
Demek ki, Ecevit‟e göre, devlete meydan okumak, Allah‟a (CC)
meydan okumaktan daha üstünmüş (!), öyle ya…

7
Akit, Ecevit'in akıllarda kalan tek icraatı: Bu kadına haddini bildirin! Alındığı İnternet Elektronik
Adresi,
http://www.yeniakit.com.tr/haber/ecevitin-akillarda-kalan-tek-icraati-bu-kadina-haddini-bildirin-34967.html, En
Son Erişim Târih: 07.04.2017.

5
BİR MÜ‟MİN OLARAK
YĠNE SUSACAK MIYIZ, YÂNĠ?
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

Demek ki, Ecevit‟e göre, “insan hakları diye diye…” seçim kazanmak, yalnızca bir aldatmacaymış, öyle ya…
Aslında Ecevit‟in bu davranıĢı, onun ve dolayısıyla İnönü Zihniyetliler‟in, demokrasi ve insan hakları konusundaki, ikiyüzlülüklerini, tamâmen açığa çıkaran, tescillenmiş bir turnosol kağıdı mâhiyetindedir.
Ayrıca, nerede kaldı, „Sözüm ona o Batıdaki kadın hakları savunuculuğunun benimsenmesi?‟ Onun da aldatmaca olduğu, son yıllarda, zâten
anlaşıldıya…
Rockefeller Bursu’yla, işte böylece, bu kadar yetişmiş8 veyâ yetiştirilmiş, Sayın Bülent Ecevit, ayrıca, aşağıda bildirilmiş olan, Kur‟an‟ın Nur
Sûresi‟nin 31. âyeti‟nin içeriğiyle, Allahı‟ın (CC) emrine de ters düşmüş
bulunmaktadır / bulunuyordu.

8

ABD‟li Yahudi bankacı Rockefeller'den yüzyılın itirafı... ĠĢte Türkiye üzerinde
oynanan kirli oyunlar
http://www.yeniakit.com.tr/haber/abdli-yahudi-bankaci-rockefellerden-yuzyilinitirafi-iste-turkiye-uzerinde-oynanan-kirli-oyunlar-247109.html
http://www.haberiumturk.com/m/?id=8044
http://www.yeniakit.com.tr/haber/abdli-yahudi-bankaci-rockefellerden-yuzyilinitirafi-iste-turkiye-uzerinde-oynanan-kirli-oyunlar-247109.html
http://www.milatgazetesi.com/abd-li-musevi-isadami-rockefeller-den-yuzyilinitirafi-haber-101121
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“Mü‟min kadınlara da söyle! Gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesnâ olmak
üzere, zînetlerini teşhir etmesinler. BaĢörtülerini, yakalarının üzerine (kadar) örtsünler.”
Mü‟minler açısından, hayatî bir öneme sâhip olan9,10,11, bu Îlâhi
Emir, elbette, dünyâlaşmış inançsızlar nazarında, hiç denecek kadar, önemsizdir.
Sorulacak soru çok, aslına:
Örneğin “Burada görev yapanlar, Devlet‟in kurallarına uymak zorundadırlar.” cümlesine bakıldığında, Devletin en yüce kurumunu öğrenebilmiş (!) olan, Sayın Ecevit, her biri birer İslâm Düşmanı olan, Batılıların
her birinin, kendisine yüklemiş olduğu, „taşeronsal görevini’, büyük bir titizlikle, yerine getirirken; Allah‟ın (CC) en Yüce Dini olan İslâm‟ın, bir farz
olarak, belirlemiş olduğu, Kur‟an‟ın emrine uymayı, hiç öğrenememiş… Ki
bu yüzden de, onu pek de önemsemiyordu, anlaşılan; Millet‟in Meclisi‟ndeki
bu çıkıĢıyla...
Şimdi burada insanın aklına, otomatik olarak, hemen şu soru da gelmiyor mu?
Böyle bir durum karşısında insana, elbette, sorarlar. Yâni insana:
“Dinine, âdetine, kimliğine târihine Kültürüne ters olduğunuz, hattâ,
düşman olduğunuz bir toplumun, „illâ da başına geçerek‟, hem de her
fırsatta, „onları aşağılaya aşağılaya‟, onların idârecisi olmayı, neden bu
kadar çok istiyorsunuz?” diye sormazlar mı?

9
Temiz, M., BaĢörtüsü KarĢıtlığı Zâten DıĢ Güçlerin Dayatmasıydı, Ġç KarĢıtlar Da Piyon… Yoksa
Dünyâ Goyim Masonları‟na Dar Gelecekti…, Alındığı İnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/BAġÖRTÜSÜ%20KARġITLIĞI%20ZÂTEN%20DĠÇ%20GÜÇLERĠN%20DAYATMAS
IYDI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BAġÖRTÜSÜ%20KARġITLIĞI%20ZÂTEN%20DĠÇ%20GÜÇLERĠN%20DAYATMAS
IYDI.docx, En Son Erişim Târihi: 02.07.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
10
Temiz, M., DıĢ Güçlerin Emeli-BaĢörtüsü Konusu ve Dinimiz‟in Önemi,
Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/DıĢ%20Güçlerin%20Emeli%20BaĢörtüsü%20Konusu%20ve%20Dinimiz‟in%20Önemi.doc, En Son Erişim Târihi: 02.07.2014.
11
Temiz, M., BaĢörtüsü, Ġlim, Bilim ve „Filim‟, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/baĢörtüsü%20Ġlim,%20bilim%20ve%20filim.doc, En Son Erişim Târihi: 5.08.2013.
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En azından işte ben soruyorum, bu soruyu…
Bu sorunun cevâbını, işte bu sıralarda, bizler, Rockefeller‟in dilinden, görüyorsunuz, henüz yeni yeni, öğreniyoruz!
Evet, görüyorsunuz, ne yazık ki, yeni yeni çıkrarabiliyoruz, Rockefeller‟in sırf İslâm ve insanlık düşmanlığından, bu sorunun cevâbını…
O Rockefeller ki, bakınız ne diyor:
“Dünyânın sâhipleri bizleriz!”
“Yeryüzü, Muhammed‟e îman edenlerin kanlarıyla sulanmalı!“
“Çiçekler, Müslüman kanıyla sulanıp tomurcuklanmalı!”
“Yüzyıllardır Türkler‟in, Muhammed‟in dinine inananları, bir
insanın vücûdu gibi, bir arada tutmalarını engelleyemedik.”

Adam kan kokuyur, âdetâ!

“Bu vücûdu ancak, Kürtlere öz benliklerini unutturup, onları Türkler‟e düĢman ede-rek ikiye bölebiliriz.”
“Türkler‟in ve Kürtler‟in elinde, Muhammed‟in uydurma kitabı
Kur‟an olmalı an-cak, zihinlerinde olmamalı!”
8
BİR MÜ‟MİN OLARAK
YĠNE SUSACAK MIYIZ, YÂNĠ?
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

“Yayın organlarımız bunun için çalıĢmalı!”
“Dünyânın her yerinde Müslüman kanı akmalı!”
Mehmed Zahid Kotku Hazretleri’nden, bizzat, işitmiştim. Demişti
ki:
“BaĢkalarının ekmeğini yiyenler, onların düdüğünü öttürürler.”
Face Book‟ta, işte bu Rockefeller‟in bursuyla yetişmiş olan, Ecevit‟in
resminin altına, sırf TBMM‟inde resmen tescilli olduğu için, yalnızca:
“Bir numaralı başörtüsü düĢmanı... Böylece Nur Sûresi‟nin 31. âyetinin
hükmünü de beğenmiyor değil mi?”
diye yazmıştım, o kadar…

“Bir numaralı başörtüsü düşmanı... Böylece Nur Sûresi‟nin 31. âyetinin hükmünü
de beğenmiyor değil mi?”

Şimdi, Nur Sûresi‟nin 31. âyetinin tam metnini aşağıya alalım. İşte,
Allah‟ın (CC) o sözü:
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“Mü‟min kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesnâ olmak
üzere, zînetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini, yakalarının üzerine (kadar)
örtsünler. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin
oğulları, kendi kadınları (mü‟min kadınlar), ellerinin altında bulunanlar (köleleri), erkeklerden, âilenin kadınına şehvet duymayan hizmetçi vb. tâbi kimseler yâhut henüz kadınların gizli kadınlık husûsiyetlerinin farkında olmayan
çocuklardan başkasına zînetlerini göstermesinler-Nur Sûresi, âyet 31.”
İslâmî Îtikatımıza göre, meselâ bir Müslüman, Allah‟ın (CC) bizzat sözü
olduğuna inandığımız, Kur’an‟ın bir harfini bile beğenmemek, Allah‟a
(CC) bir eksiklik atfedilmesinden dolayı, îmanının gittiğine inanılır. Bu da
benim için, Sayın Ecevit hakkında duyduğum, başka bir üzüntü ve hayıflanma kaynağını oluşturmaktadır.
Buraya kadarki, açıklayıcı, bu bilgilerden sonra, şimdi Face Book’taki
diyaloğa geçebiliriz.
Face Book’taki Diyalog
Mustafa Temiz Bir numaralı başörtüsü düşmanı... Böylece Nur
Sûresi‟nin 31. âyetinin hükmünü de beğenmiyor değil mi?
Muhammet Cay Başortu duşmanliğini git hapishane kapilarinin ziyaret
gunlerinde onune bak kimmiş başortusu duşmani sakalli beli bukulmuş
ihtiyarlara bastonlu ortulu yurumekte zorluk çeken muslumanlara bak
oturdugunuz yerden ehkam kesmekle olmuyor bu is disarida kimin karisinin
kizinin başortusunu zorla çikardi medanlarda kimin basortusunu zorla
çikardi kamu kesimini kariştirma 1950den beri sağ hukumetler mcp geldi
geçti prosoduru niye değiştimediler buna erbakan dahil sizlerin sahsi kininiz
varsa basortusu uzerinden yorum yaparak kotuluyosaniz o yorum size ait kin,
nefret, garaz kokan kelimelerinizi bir prof ağzindan boyle dokulmesine
şaşkinlikla şahit oluyorum.
Mustafa Temiz Çünkü ben Elhamdülillah Müslümanım, Ġslâmî Îtikat Ve
Kültürel Ġstikâmetimiz‟e bağlıyım. Yâni hem Müslümanım, hem de Ġlim
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Adamıyım… Gördüğüm bir zulüm üzerine, araştırmacı olduğum için de,
dinim Ġslâm‟ı da inceledim ve gördüm ki, bugünkü bilimin kesinliği,
konusuna göre, yaklaşık yüzde 95 civârında… Ama ilâhî vahyin kesinliğinin
yüzde yüz olduğunu gördüm.
Atatürkçü Ha!, TeĢhiste Sakalım Turnosol Kâğıdı OlmuĢtu, Artık Her
Atatürkçüyüm Diyene Ġnanamıyorum!
http://mtemiz.com/bilim/ATATÜRKÇÜ%20HA!..%20TeĢhiste%20Sakalım
%20Turnosol%20Kâğıdı%20OlmuĢtu%20Artık%20Her%20Atatürkçüyüm
%20Diyene%20Ġnanamıyorum!...pdf
Önceleri câmi yolu bilmezken, Elhamdülillah şimdi bugün Mü‟min bir
Müslümanım. Bu ne demek?
Bu şu demektir:
- “BİLİM adamlığım yanında aynı zamanda de Ġlim Adamıyım da…”,
demek…
- “Bir olayı hem bilimsel ve hem de ilmî açıdan kaynaklarına dayanarak”
îzah edebiliyorum, demek…
- Gerçek bir mü‟min Müslüman olmaya çalıĢtığım için, içi başka dışı başka
münâfık değilim, demek…
- Gerçek bir mü‟min Müslüman olmaya çalıĢtığım için, ikiyüzlü değilim,
demek…
- Gerçek bir mü‟min Müslüman olmaya çalıĢtığım için, kin, nefret, garazın ne
olduğunu bilerek onlardan, karınca kararınca, uzak olmaya çalışıyorum,
demek…
- Gerçek bir mü‟min Müslüman olmaya çalıĢtığım için, olduğum gibi
görünüyor, göründüğüm gibi oluyorum, demek…
- Gerçek bir mü‟min Müslüman olmaya çalıĢtığım için, partici değilim,
demek ama kaynaklara dayanarak gerçekleri araĢtırıyorum ve de her bir
mü‟mine farz olan, „Emr-i Bi‟lma‟ruf Ve Nehy-i Ani‟lmünker-Ġyiliği yapmayı
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öğütlemek, kötülükten sakındırmak‟ gereğince, gerçekleri yayamaya
çalışıyorum, demek…
- Gerçek bir mü‟min Müslüman olmaya çalıĢtığım için, politika ile
uğraĢmıyorum fakat Siyâset‟le uğraşanlar içinde Ġslâmî Îtikat ve Kültürel
Ġstikâmetimiz uğrunda çalışanları takdir edip, „Emr-i Bi‟lma‟ruf Ve Nehy-i
Ani‟lmünker‟ gereğince, onların Halkımız tarafından iyice taninmalari için
çalıĢıyorum, demek…
- Gerçek bir mü‟min Müslüman olmaya çalıĢtığım için, politika ile siyâsetin
farkını biliyorum, demek…
- Gerçek bir mü‟min Müslüman olmaya çalıĢtığım için, İslâmî Îtikat ve
Kültürel İstikâmetimiz yolunda olmayanları ya da Halkımızı aldatmak için,
bu hususta ikiyüzlülük yapanları, „Emr-i Bi‟lma‟ruf Ve Nehy-i
Ani‟lmünker‟ gereğince, Halkımızı aydınlatmaya çalışıyorum, demek…
- Gerçek bir mü‟min Müslüman olmaya çalıĢtığım için, sizin deyiminizle
„ahkâm kesmek değil de, „Emr-i Bi‟lma‟ruf Ve Nehy-i Ani‟lmünker‟
gereğince, oturduğum yer de bile olsa, “Mü‟min kılıcı ve diliyle cihat eder!”
Hadîsi‟nin bereketinden faydalanmaya çalıĢıyorum, demek…
- Gerçek bir Mü‟min Müslüman olmaya çalıĢtığım için, nefsime uymadan,
Allâhü Teâlâ‟nın, Furkan Sûresi‟nin 52. âyetindeki, ”Sen kâfirlere uyma,
uyanlara karşı Kur`an ile büyük bir cihadla CİHAT et” emrine uyuyorum,
demek….
- Gerçek bir mü‟min Müslüman olmaya çalıĢtığım için, “Ortalık karışır,
yalanlar yazılır, âdetler ibâdetlere karıştırılır ve Eshâbıma dil uzatıldığı
zaman, doğruyu bilenler herkese bildirsin! Allâhü Teâlâ‟nın, meleklerin ve
bütün insanların lâneti, doğruyu bilip de, gücü yettiği hâlde bildirmeyene
olsun.” mealindeki Deylemi Hadîsi‟nde geçen:
“Ortalık karışır, yalanlar yazılır, âdetler ibâdetlere karıştırılır” sözü dikkate
alındığında, Kültürel değerlerimiz ve bu değerlerimize bağlı insanlarımızın
aĢağılanmasının da bundan daha aĢağı olmadığının bilinci altında
duyduğum sorumluluğun gereğini yapmak ve sorumluluktan kurtulmak
istedim, demek…
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- Gerçek bir mü‟min Müslüman olmaya çalıĢtığım için, bu yazdıklarımın,
birer yorum değil, bilimsel açıdan, kaynaklara dayalı İslâmî Îtikat ve
Kültürel gerçelerimiz olduğuna inanıyorum, demek…
- Dahası da var da, bendeniz Bilimsel Ve Ġlmî Kaynaklarımız‟ı, yeteri kadar
vermiş duruymdayım… Ya siz?
- Gerçek bir mü‟min Müslüman olmaya çalıĢtığım için, eleştirenlere karşı,
kin tutmuyorum, demek…
Asıl siz nefsî ve hissî bir yorum yapmışsınız. Çünkü kaynak nâmına hiç bir
şey yok... Bendeniz bilimsel birikimim yanında, aynı zamanda, karınca
kararınca, Ġslâmî Ve Kültürel birikimim de var.
-Ama Ya SĠZ?
Beni tanımadığınız ortada… Beni biraz tanımanız için lütfen
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
Bir Hayat Da Böyle Geçti
hayat hikâyem üzerine tıklamanız yeterlidir.
ġükürler Olsun ki Bir Partici OlmamıĢım
http://mtemiz.com/bilim/ġÜKÜRLER%20OLSUN%20KĠ%20BĠR%20PAR
TĠCĠ%20OLMAMIġIM.pdf
Letters for my AlphaMethod
için önce
http://mtemiz.com/
adresine tıklayınız.
ALFA METODU

ya da
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Alfa Yöntemi (Alfa Metodu) ile Ġlgili Bilimsel Yayınlar
için
Letters for myAlpha Method
üzerine tıklayınız.
NOT:
Yazılarımda, hatâlarımı daha iyi görebilmek için, çoğu kere tenkite açık
olduğumu bildiriyordum… Şimdiye kadar bir kiĢi çıkmıştı ona çok teĢekkür
etmiştim. Bu nedenle şimdi ikinci teĢekkürü siz hak ettiniz.
Hatâlarımın düzeltilmesine vâsıta olabilecek girişiminiz nedeniyle, çok
teşekkür ederim…
Saygılar sunarım…
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