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Bendeniz her şeyden önce, Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga
Tekniği Anabilim Dalı’nda, bir bilim insanı olduğum için yorumlarımda
bilimselliğe büyük önem vermekteyim. Bu nedenle, her bir şeyin kaynak ve
referanslara bağlı olarak, doğrusu ve yanlıĢıyla anlatılması, benim için
âdetâ bir davranış kriteri olmuştur. Öyle ki, bu kriterlerden az bir sapış,
bana bir iĢkence etkisi yapmaktadır.
Etmeyin, Yâ! Beni Durmadan Kendimden Bahsetmeye Zorlamayın,
Lütfen! Alındığı İnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ETMEYĠN,YÂ%20,%20BENĠ%20DURMA
DAN%20KENDĠMDEN%20BAHSETMEYE%20ZORLAMAYINIZ,%20L
ÜTFEN.pdf
ġükürler Olsun ki Bir Partici OlmamıĢım, Alındığı İnternet
Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ġÜKÜRLER%20OLSUN%20KĠ%20BĠR%
20PARTĠCĠ%20OLMAMIġIM.pdf
Bilimsellik
Bu disiplin içinde, bilimsel demek bir bakıma, en basit olarak kısaca,
“anlatılanın, kaynak, referans ve ölçülere bağlılığının, akıl ve mantık ve /
veyâ beş duyu organlarımızdan biri veyâ bir kaçı tarafından kolayca anlaşılabilir ya da algılanabilir olmasıdır”, demektir.
Kültürümüzün Temel İki Kavramı
Emekli olduktan sonra, meşgûliyetimin esâsı, bin yıllık târihimizi
oluĢturan Kültürümüz’deki, iki temek kavram olan, Hak ve Bâtıl kavramlarıyla özetlenebilir.
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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Hak kelimesi, Türk Dil kurumu Sözlüğü’nde, “A: 1. Adâlet: 2.
Adâletin, hukûkun gerektirdiği veyâ birine ayırdığı Ģey, kazanç…B: Felek…
3. Dâvâ veyâ iddiâda gerçeğe uygunluk, doğruluk... 4. VerilmiĢ emekten
doğan mânevî yetki… 5. Pay… Makas hakkı. KomĢu hakkı... 6. Emek karĢılığı
ücret... 7. (Sıfat olarak). Doğru, gerçek…”olarak verilmektedir.
Bâtıl ya da Batıl kelimesi ise yine, Türk Dil kurumu Sözlüğü’nde,
“(Sıfat olarak) 1. Ġnançlar bakımından gerçek olmayan… 2. Çürük, temelsiz,
asılsız... 3. BoĢ, beyhûde… 4. Ge-çersiz…” anlamlarını taşımaktadır.
Bâtıl kavramına iliĢkin olarak, Câsiye Sûresi’nin 27. Âyeti’nde, “
Göklerin ve yerin mülkü sâdece Allah’ındır. Kıyâmet’in kopuĢ saati geleceği
gün; o gün bâtıla sapanlar hep hüsrana düĢeceklerdir.” denmektedir.
Hâl böyle olunca, her fırsatta halkımızın aşağılanması, Ġslâm ve
Kültürümüz’ün Redd-i Mîras Edilmesi, “Allah’tan Korkmuyoruz” demek,
ikiyüzlülük, din istismârı, Batı ta-Ģeronluğu, Haçlı Zihniyeti’nden destek istemek, Türk Milletinin ‘birlik ve berâberliği’ni parçalama gayretleri, yâni
bölücülük yapmak da bâtıl kavram içinde bulunuyor, değil mi?
Hak Ve Bâtıl’ın Ayrışım Günü
Türkiye’nin her köşesinde 24 Haziran 2018 seçim târihine kadar,
Hak Ve Bâtıl kavramları çerçevesinde sürdürülen, mücâdele bütün hızıyla
sürmektedir. ġimdiye kadar, Hak ve Bâtıl kavramları üzerine yaptığım incelemelerimin, bilimsel sonuçlarını gözleme fırsatını bulacağımdan ve bu
nedenle de yorumlarımın bilimsel açıdan tutarlılığını bizzat göreceğimden
dolayı, büyük bir merak ve heyecan içindeyim, doğrusu…
Hak ve Bâtıl cephelerinin durumlarını müşâhade etmekle, Ģüphesiz
bilimsel açıdan, elbette ki çok mutlu olacağım!
Çünkü bilimsel yorumlarımızdaki uygunluk ve tutarlılığımızı öğreniyoruz da ondan…
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