
Not: Yazı başlıklarının birbirini tutmaması, Face Book 

tarafından benim her kelimeme engelleme getirilmiş olması yüzündedir... 

Özür dilerim! 

 

“HERKES MEYVELİ AĞACI TAŞLAR” 

 
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ


 

5.09.2020 

Giriş  

 

Aşağıdaki resimde görülen söz ile sözü söyleyeni, bir de 

sözü ilham edip söyleteni çoğu kimseler hep bir kabul ederler… 

Ele alınan resimdeki gibi sözlerin her birinin sâhip olduğu 

yorumsuz birer anlamı vardır. Günümüzde çoğu kimseler böyle 

sözlerin anlamlarını, yaptıkları yorumlarla, çoğunlukla kendi 

maksatlarına destek yapmaktadırlar… 

Hayatta insan sayısı kadar maksat vardır denebilir… Ama 

maksat ve niyetler, Üstün İslâm Ve Altın Kültürümüz’ün 

ölçülerine göre yalnızca, a) Yalan-bazlı maksatlar, b) Doğru-bazlı 

maksatlar olarak ikiye ayrılabilir. 

Burada her şeyden önce yalnızca, ele alınan resimlerin 

dilleri olarak niteleyebileceğim, sözlerin ve resimlerin şekillerinin 

elden geldiğince ilmî ve / veya bilimsel açıdan Doğru-bazlı 

yorumları üzerinde durulacaktır. 

 

                                                 
 Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi’nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet 

doğrultusundaki çalışmalarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar 

hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini tıklayabilirler: 

http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf 

http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf


 
 

 

Neden olumsuz dalga ve düşünce üretenlerin dertleri hep 

ERDOĞAN oluyor? Bunu hiç düşünmediniz mi? 

 

“Herkes meyveli ağacı taşlar...” atasözünü bilmeyen var mı? İşte 

onun için! 

Îzâhı o kadar kolay işte! 

 

Peki, ERDOĞAN’ın meyveli ağaç gibi oluşunun sırrı nereden 

geliyor? Bu sorunun cevâbını öyle kolay bulduğumu sanmayınız 

haa! 

 

Bizler bilim insanlarıyız, her bir şeyi ilgili olduğu ölçülerine göre 

araştırırız. ERDOĞAN’a karşı olan Yurt içindeki bütün bilgisiz 

ve de câhiller, Yurt dışındaki sömürgeci emperyalist güçler onu, 

Halkımız’ın gözünden düşürmek için en çok, meselâ jest ve 

mimiklerine bakarak nefret ve karşıtlık üretiyorlar... 

 

Bendeniz ise ERDOĞAN’ı tâ 2013 yılından beri, Milletimiz’in 

bağlı olduğu bin yıllık Üstün İslâmî Ve Altın Kültürel 

Ölçülerimiz’in değer ve ölçülerine göre incelemekte ve 

gözlemekteyimdir. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204857518583928&set=gm.949925578386571&type=1


Çünkü Yurt içindeki bütün bilgisiz ve de câhiller için önemli olan 

menfaat, şöhret ve zev-i safâdır. Yurt dışındaki sömürgeci 

emperyalist güçler için önemli olan ise Memleketimiz’in, 

istendiğinde hemen zenginliklerinin sömürülmesi için Halkımız’ın 

câhilleştirilmesidir. 

 

Bana göre önemli olanın, Vatan Ve Milletimiz’in bekâsı olduğunu 

herhâlde keşfetmiş olmalısınız! 

 

Şu an îtibârıyla vardığım sonuç şudur ki, Osmanlı hükümdarı 

Abdülhamit Han gibilerden sonra ERDOĞAN, son yüzyıl içinde, 

Türkleri bin yıldan beri orijinal bir Millet yapan İslâmî Îtikat Ve 

Kültürel İstikâmet ölçülerine, diğerlerine nispetle, daha çok 

bağlılık göstererek uyan liderlerimizin başında geliyor / 

gelmektedir. Aynı ölçülerle yoğrulmuş bulunan Milletimiz, ondaki 

bu değerleri barometre gibi hissederek, bugün onun etrâfında 

yekvücut olmuş bulunuyor... 

 

Bu noktada bizler gibi Vatan Ve Milletimiz’in selâmetini 

düşünenlerle ilgili olarak, ancak hamt ve duâ etmek gerekiyor! Ki, 

Vatan Ve Millet düşmanlarına, bir daha, açık bir kapı kalmasın! 

 



 
 

 

Evet, “Herkes meyveli ağacı taşlar...” 

 

atasözü, Erdoğan sâyesinde denenip kânun kadar güvenilir 

olmuştur, artık... Daha doğrusu bilimselleşmiştir. Bu bilimsellik 

de bugün, içte ve dışta ne kadar hâin ve kötü niyetliler varsa 

bunların hepsini de, cıva gibi açığa çıkarmış bulunuyor. Neden? 

Daha doğrusu nasıl? 

 

Nasıl mı, bak: 

 

Çünkü Erdoğa'nın rotası, İslâmî Îtikat Ve Kültürel istikâmet de 

ondan dolayı... 

 

İslâmî Îtikat Ve Kültürel istikâmet’in rotası ne? 



 

İstikâmet rotasını daha da önemli kılan husus, İnönü tarafından 

yarı Amerikan sömürgesi hâline sokulan, Türkiye'nin Bağımsız ve 

özgür Yeni Türkiye olma yolundaki çabasıdır. 

 

Meselâ 24 Temmuz 2020’de Türkiye üzerindeki Târihi Lânet 

Halkası’nın kırılarak kalkması, bereket kapılarını birbiri ardınca 

açmaya başlamış bulunuyor... Bunu bedeniz, 80 milyondan 

üzerime düşen bereketin hissedilebilir derecede artmasından bile 

anlamış bulunuyorum ki, Memleketimiz üzerine düşen bereketi 

zâten Yeni Türkiye’nin yaptığı târihi atılımlardan herkes hergün 

görüyor... 

 

Ayrıca 

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslâm'a göre, Bağımsız 

Müslüman Türk Milleti’ni (Ümmeti’ni) temsil etmektedir. 

 

Bağımsızlık kavramını sakın küçümsemeyiniz, haaa! 

İnönü zamânında bağımsızlığımız yoktu. Nitekim İnönü, Türkiye’yi 

ABD’nin yarı sömürgesi yaptığını îtiraf etmişti
1
. Aşağıdaki görsel 

de bunun doğruluğunu zâten teyit etmekte olan bir belgedir. 

 

                                                 
1https://forum.donanimhaber.com/fulbright-anlasmasi-1947--67967846 

YA DA http://www.istanbultimes.com.tr/ismet-inonu-yari-somurge-itiraflari-i-bolum-makale,1189.html 

http://www.istanbultimes.com.tr/ismet-inonu-yari-somurge-itiraflari-i-bolum-makale,1189.html


 
 

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/fahrettinaltun/2016/12/29/bu-

nasil-milli-istihbarat 

https://www.cnnturk.com/turkiye/mit-mustesari-degil-cianin-sube-

muduruydum 

 

 

Bu görsel Türkiye’nin ABD’nin yarı sömürgesi olduğunun 

tetiklemeleriyle dop dolu, görüyorsunuz… 

 

Müslüman Milletlerin karşısında kalan gayrimüslim devlet ve 

milletler Müslümanların dışındakileri, küfrü yâni inkârcıları 

temsil ediyorlar. 

“Küfür bir millettir, Hadis”. 

 

Bu hadis de günümüzde bilimsel olarak bir kez daha ispatlanmış 

olmaktadır. 

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/fahrettinaltun/2016/12/29/bu-nasil-milli-istihbarat
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/fahrettinaltun/2016/12/29/bu-nasil-milli-istihbarat
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1878425718921285&set=gm.2331379593808203&type=3&eid=ARBCn_hZW4MEv-q1AFJYnPlk_B_HgMuaPa0ECil_ECqlUSJdkN0kYQiuBSKJn3TPeQZUR9j-YPeUzz37


 

Bu sözlerden ve açıklamalardan benim tahsil dönemimdeki 

bilgilerle yetinenler, bir şey anlayamazlar, eğer kendilerini İslâmî 

Îtikat Ve Kültürel istikâmet açısından yetiştirmedilerse… 

 

Bendeniz, câhilliğimi anladığım 1970’li yıllardan beri, bu 

eksikliğimi gidermek için hâlâ araştırıyorum… 

Bu nedenle çoğu câhillerimizin kendi açılarından Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ı tenkit edip eleştirmelerini bendeniz, bir bakıma, kendi 

açılarından normal görüyorum. Çünkü “İnsan bilmediğinin 

düşmanıdır” atasözü var ya… 

 

Ama bu câhillerimizin izledikleri bu yol, yeterli değildir. İnsan 

özelikle de bir Müslüman, her şeyden önce, bilmediklerini öğrenip 

câhilliklerinden arınmalıdır! 

Hani, ne diyorlar? “Bilmemek ayıp değil, araştırıp öğrenmemek 

ayıptır” demiyorlar mı? 

Neden? 

Herkese verilmiş bir akıl var ya… Onun da bir bedeli var, çünkü 

de, o yüzden… 

 

 
 

 

Bu üstteki görselin dili açıkça gösteriyor ki, emperyalistlerin 

bütün gayretleri içimizde kendilerine sâdık hâinler üretmektir. 

 

https://www.facebook.com/yldzteskilat/photos/a.1368980589813829/2195692307142649/?type=3&eid=ARDW7PurLxvkfNZSFR-aBViYwQ9vKcOZKuJHZcATjhdt3FNGmqz5RDsBXj9fOFNIqlWQg6x3tS1rlHm5&__xts__[0]=68.ARBhzbD5JZkrJrl4RcfTfOjKhaBfQRWxPIFE3ylUWo6lkwBp2ZDf1LDC-eukopOe1-II8uBdc2OQDPA0pTSseTUD2z19zlya3MeZDmiQCKfrq9ctceFl2sA9o-gz3CHRFwyfQ9BIsw6yZvMBuk_EpX7f6coQb-5Pst05U7a3xm2HfhnOG81GKUXytAGuP6J2LRkRurIu9Rtck0pwlHSM8JjD5FGJbD1jputtTDmuVptFoPQwByVldHyhpV3R0dtqsWk4HE9b5IgX5l6no_eikBzWhpCUK1xr-Q0_9orSKp9fcBYAEzoP0cqF65vqvMbaX5131muX-moZTBX_wvZZGCkO1dXbtmvKsk3m2e4ZATWOfe1OiGvyACLI&__tn__=EHH-R


 
 

Bu resmin dilini anlamadan geçmezsiniz, zannediyorum... Şimdi soruyorum, 

Bernard Lewis doğru söylemiyor mu 

 

 

 
 

Evet, bu resmin dilini de anlamadan geçmezsiniz! Bunlar için son pişmanlık para mı 

edecek? Bir düşününüz! 

 

https://www.facebook.com/asipolisler444/photos/a.1542199092476615/2399708963392286/?type=3&eid=ARDl6iB493zTmEyDOf3_VNi8FpGVkz-W8xxVLyJ-EC-j4x8SCNTYJw76Cm8itlpbu0CVSQhrbqtukOkX&__xts__[0]=68.ARD1lJkgxUs-bk0eewsOXliZtRlRIdn-uH2NHXF9AcSTuxbR3pkrZXyqG0UPLJKampDbLz56cl8Uq9lNAuG44_yMzJbWNagT28_hEpPVCMtmDw-tO6zZYhSX3xoL6hXYWQO6IMmqGM9kMiFnsSWdid7iNwjG67XAluKO9uIpcnsMkklhs0ON8flo152rYle2Q8hwVfb31sztE6dqQZDjQp1szmAmCkmTrInLDuAl90L8QanemB0hwg&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=752503028436498&set=a.319108598442612&type=3&eid=ARBHNvMWTma8XVBOPgDp41-mqOk0ZxhD59X07oPX1ZFHUiLOufhM96Ut7Eaz-SxUutf36mTfxY6YDS7H
https://www.facebook.com/asipolisler444/photos/a.1542199092476615/2399708963392286/?type=3&eid=ARDl6iB493zTmEyDOf3_VNi8FpGVkz-W8xxVLyJ-EC-j4x8SCNTYJw76Cm8itlpbu0CVSQhrbqtukOkX&__xts__[0]=68.ARD1lJkgxUs-bk0eewsOXliZtRlRIdn-uH2NHXF9AcSTuxbR3pkrZXyqG0UPLJKampDbLz56cl8Uq9lNAuG44_yMzJbWNagT28_hEpPVCMtmDw-tO6zZYhSX3xoL6hXYWQO6IMmqGM9kMiFnsSWdid7iNwjG67XAluKO9uIpcnsMkklhs0ON8flo152rYle2Q8hwVfb31sztE6dqQZDjQp1szmAmCkmTrInLDuAl90L8QanemB0hwg&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=752503028436498&set=a.319108598442612&type=3&eid=ARBHNvMWTma8XVBOPgDp41-mqOk0ZxhD59X07oPX1ZFHUiLOufhM96Ut7Eaz-SxUutf36mTfxY6YDS7H

