Doğru‟da (Hak‟ta) Ve YanlıĢ‟ta (Bâtıl‟da)
NETLEġMEYE DOĞRU!
Özetle söylemek gerekirse,
„insanlık ölçüleri‟ arttıkça, toplumdaki
huzur daha da artmıĢ olacak; eĢkiya, fitneci ve
bölücülerin alanları ise, aynı oranda daralacak, bunların
her biri, kendi derlerine düĢecekler, bu nedenle ceplerinde, muhtemelen,
hep aspirin taĢıyor da olacaklardır…
O zaman bence
Mehmed Efendi‟nin özellikle de:
“… büyüklere
karĢı hürmet ve saygıda bulunmak
Müslümanların vazîfesidir. Çünkü kim ki, büyüklerine
karĢı saygı yapamıyor, küçüklerine karĢı Ģefkat ve merhâmeti yoktur,
„feleyse minnâ‟-bizden değildir.”
Ģeklinde belirttiği gibi,
câhilin gözüyle (anlayıĢıyla) en
basitinden gibi görünse bile, Ümmmeti
Muhammed‟in dıĢına atılma tehlikesiyle karĢılaĢmamak,
mümkün değildir.
ġimdi yine tekrar etmek gerekirse:
Ey, adı güzel,
Face Book arkadaĢımız!
KarĢında, yolunu
kaybetmiĢlerin yalnızca iyliklerini
isteyen, bir kiĢiyi, sakın es geçeme de, uyarılarına
kulak ver, e mi?

ProfΩ. Dr. Mustafa TEMĠZ
05.1.2018

“Büyüklerine saygı göstermeyen,
küçüklerini sevmeyen bizden değildir
Hadis

GiriĢ
Toplumumuz‟da, adları güzel olsa bile, hadlerini bilmeyenler, o kadar çoğaldı ki! Bu nedenle istiyorum ki, “ilâhî gerçek ölçüler, her tarafta,
meydan okusun!”
Ω

. Pdf dosyalarında sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu
ilgili yazılara ânında ulaĢılabilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi‟nin batmamasının garantisinin, Ġslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalıĢ-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle Ġslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aĢağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
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Face Book‟ta yalnızca bilimsel olarak, yapmıĢ olduğum, bir buçuk satırlık, istatistikî bir uyarımı baĢlangıç alıp, kendince kurmuĢ olduğu, hastalıklı bir fikrî iliĢkiyle, üstelik adı da, „Muhammed‟ olarak, çok güzel olan,
bir Face Book arkaĢımızın, Yeni Türkiye‟nin mü‟min olan, üst düzey idârî
kadrosunu, karalamak için, saçma sapan, kaynaksız, iĢkembevî îtiraz ve
iftirâlarına hedef seçmesini çok mânidar buluyorum.
Ayrıca yetmiyor, beni de, haddini çok çok aĢarak, gönül bağı falan da
dinlemeden, insafsızca malzeme olarak kullanıp, iftirâlarına iliĢtirmeye
kalkması, doğrusu, kendi insânî safını tereddütsüz belirtmiĢ ve ele vermiĢ
bulunuyor.
Bu netleĢme dolayısıyla, Eski Türkiye‟deki bâzı yöneticilerin, etrâfa
yaymıĢ oldukları, zehirlerle zehirlenmiĢ olan, bu sahte tipleri Millet‟e tanıtmanın sevâbının yüksekliğini ve fazîletini biliyoruz. Sırf gıybete kaymamak için, belirsiz durumlarda, bir tedbir açısından, kendime koymuĢ bulunduğum kıstlamayı, yönleri ve gidiĢleri gittikçe netleĢen, bu sapıtmıĢlara
karĢı kaldırmanın ve kibir ve üstünlük göstermenin sağlayacağı, yüksek
dereceli, sevâbının hatırı için, böylece, ilahî yolum da, biraz daha netleĢmiĢ
bulunmaktadır…
BaĢta insanlık olmak üzere, bizi, 1000 yıldan beri, Ģerefli bir Devlet
kılan, Ġslâmî Ve Kültürel ölçülerimiz, ne yazık ki, insanlarımızın çoğuna, unutturulmuĢ bulunuyor. Bu nedenledir ki:
Tek isteğim, „emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmün-ker-Ġyiliği yapmayı öğütlemek, kötülükten sakındırmak‟ adlı ilâhî farz görevim sırasında,
Allah (CC) rızâsı için, ilâhî gerçek ölçülere, her tarafta, meydan okutmaktır.
Allah‟ın (CC) rızâsını kazanmak üzere, bu ilâhî farz görevimi, gönül
kırmadan ama faydalı olmak için, Ģimdi burada, tekrar bir eğitimci gibi
davranmak gerektiğini, yeniden idrak etmiĢ bulunuyorum. Bu yorucu kararı
alıĢımda, sözü edilen arkadaĢımızın, adının çok güzel oluĢu, birinci etken
olmuĢtur. Bu nedenle, Face Book‟taki, olur-olmaz döĢenmiĢliğine öfkelenerek, arkadaĢımızdan, hemen iliĢkiyi kesme yoluna sapmayı düĢünmek, bana
çok zor gelmiĢtir.
ArkadaĢımızın ayınlanması için, elimden ne geliyorsa, adının hürmeti
için, hiç esirgemiyorum. Ecevit‟i yere-göğe sığdıramayan, bu arkadaĢımızın,
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belki bir ibret alır düĢüncesiyle, aydınlatmalarıma, çok muhterem bir zatın
anlattıklarıyla baĢlamak aklıma geldi.
Mehmet Zâhid Kotku (Rha) Hazretleri Diyor Ki…-“Kendine
benlik verme!”
GiriĢ
AĢağıda, Mehmet Zâhit KOTKU (RhA©) Hazretleri‟nin, umreye gitmeden önce, 26 Nisan 1979 târihinde PerĢembe günü sabah kahvaltısının
ardından yaptığı, konuĢmanın tamâmını arz ediyorum. KonuĢmaya bir baĢlık
koymak gerekirse, konuĢmasının baĢlığı, “Kendine benlik verme!” olabilir.
Ayrıca Hoca Efendi‟nin bu konuĢmasının duyurulması arzûsunu da
(emrini de) yerine getirmekten dolayı, bir vazîfenin daha yapıldığı inancı
içindeyim. Çünkü onun arzûsunun, bir emir olarak, anlaĢılması gerekir.
Hoca Efendi‟nin konuĢmasını aynen arz ediyorum:
Kendine Benlik Vermek!
“Bismillâhirrahmânirrahîm.”
“Elhamdülillâhirabbilâlemîn...
Vel âkibetililmüttakîn… Vessalâtü vessâlâmü alâ seyyidinâ Muhammed‟in ve âlihî ve sahbihî ecma‟iyn…”
“Cenâb-ı Feyyâz-ı Mutlak, cümlemizden ve cümlenizden râzı olsun!.”
“Bugün Mekke-i Mükerreme‟ye, Allah‟ın rahmetine ümitlenerekten,
belki bu hastalığımız orada geçer diyerekten, gitmeye niyet ettik… Size de bu
arada birkaç nasîhatı-bildiğiniz Ģeyler bunlar, hatırlatmak ve hatırlattığım
Ģeyleri-hepiniz bilirsiniz de, bunu bütün kardeĢlerimize, hattâ bütün Müslümanlara yaymaya çalıĢmanızı elinizden geldiği kadar, ricâ edeceğim.”
“Günahlar en büyük âfatlardır. Bugün hastalıkların en kötüsü, Allah
korusun, kanserdir. Kanserden daha fenâdır günahların en ufağı! Büyükleri
daha fenâ! Onun mukâbili olmaz.”
©

RhA kısaltması, “Rahmetullâhi Aleyh-Allah‟ın rahmeti üzerine olsun!” demektir.
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Yâni kanserden, vebâdan, kolerâdan, envâından nasıl korkup kaçıyorsak, günahlardan da öyle korkup kaçmak lâzımdır.”
“Bu günahlardan kaçmadıkça, iĢte bir kölerâlı, bir vebâlı, bir kanserli
ne ise, hâlimiz o olur. Ayakta gezeriz ama o hastanın hâli ne olacak ise, o kadar…”
“Onun için günahları çok gösteriyorlar… Bunlardan kaçıp kurtulmak
bugünkü fırtınada çok zor! Çok zor! Mümkün değil demeyelim ama çok zor!”
“Onun için büyüklerimiz üç Ģey üzerinde durmuĢlar… Bu üç Ģeyi elde
edebilirsen, kötülüklerden kurtulursun! Ġyilikler de bu üç Ģeyin peĢinden gelir. Ġyilikleri elde ettikten sonra kötülükler de, bu üçün olduğu yere sokulamaz demiĢler… Yâni günahlardan da bu sûretle kurtulursun!”
“Üçün biri: Birkaç defâ tekrar etmiĢtim-zararı yok-‟Mahviyet‟ diyorlar,
yokluk… Kendine benlik verme! „Benim‟ deme!”
“Hocaysan, hocalığı veren Allah! Âlimsen, hâfızsan, hâfızlığı veren Allah! Zenginsen, zenginliği veren Allah! Kuvvet, kudret sâhibiysen, onları veren yine Allah!
“Bunları kendine mâl etme! „Bu benim sây-ü gayretimle olmuĢtur.‟
deyip de meydana çıkma! Çünkü bu meydana çıkanlar, firavunlar misâli,
helâk olur giderler. Allah esirgeye!.”
“Bugünkü fitnelerin, felâketlerin baĢı da bu benlikten kopuyor. Benlikler
oldukça fitneden, fesattan kurtulamayız. Onun için uzun bahisler yapmıĢlar,
bu benliğin yıkılması hakkında… Sözü kolaydır da yapması zordur.”
“Ġnsan okudukça kendine zâten bir varlık gelir, benlik gelir tabiatıyla
„benim!‟ der… Yükseldikçe benlik, o mertebede yükselir insanda… Benlik de
yükselir, yükselir yükseldiği kadar… ĠĢte bunu görebilmek, en büyük hüner…”
“Ġkincisi: „Kimsenin günâhıyla, kusuruyla meĢgul olma!‟ demiĢler…
Benim sözüm değil bunlar, büyüklerin topladığı sözler… Çünkü kusurlarla
meĢgul olunca, hayatta kendimize yaĢayacak zaman kalmaz!”
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“Çok insan var, bunların hepsinin çeĢitli günahları var, kendimizin de
var… Bunların hepsinin günahlarıyla uğraĢırsak, vay hâlimize! Allah demeye vaktimiz bile kalmaz.”
“Binâenaleyh, kimsenin kusuruyla meĢgul olma! Kimsenin günahıyla
da onu muaheze etme! Allah‟a yalvar! „Allah‟ım! Ya Rab‟bim! Bunu benden
kurtar‟ de!”
“Peygamberimiz (SAV)‟in sözlerinden ve büyüklerimizin sözlerinden:
„Ayıpları örtenlerin ayıplarını Allah örter. Yalnız birkaç yerde müsaade
etmiĢler. Onlar da nâdirattandır. Meselâ insanın yanında oturan yankesici
ise, „Cebine dikkat et! Yanında oturan yankesicidir‟ diye îkâz etmek…”
“Fakat sâir meselelerde hep Allah‟a havâle et! Sen Müslüman
kardeĢinin ayıbını ört! Ayıbını katiyen açmaya çalıĢma! Hepimizde ayıp
var… Ayıpsız insan olur mu?”
“Birkaç tânesini sayayım ayıplarımızın: Yatsı namazından sonra oturup
konuĢmak ayıp, dînen! Bunu kim yapmıyor?”
“Gece namazlarını, yâni teheccüd kılmamak günah, kim yapıyor bunu?
Yatarken abdest alıp, namaz kılıp yatmak lâzımken bunu da yapmıyoruz! Bu
da ayıp!”
“Sabah namazlarına, erken kalkıp câmiye yetiĢmek herkese nâsip
olmuyor. Bu da günah! Misvak! Kaç kiĢi kullanır, bilmem? DiĢ fırçasını
tercih ederiz, misvakın yerine... Misvak efdaldir, diĢ fırçası mühim değil...”
“Onun üzerine bütün bunların hepsi ayıpların, günahların içerisinde…
Tefler, dümbelekler, çalgılar ve televizyonlar, envâi sâiresi… Bunlar hep
günah içerisine girer ama bugün bunların hepsine teslim olduk! Hepimizin
evinde azçok bir Ģeyler var… Bunlardan kurtulmak çok zor!”
“Onun için ayıp kendi ayıbımız… Hadi bakalım, bunları at dıĢarıya! Atamıyoruz! Öyleyse, baĢkasına da karıĢma!”
„Men setera uyûbel müslimîn, seterallâhü uyûbehü…‟
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“Kim ki kardeĢlerinin günahlarını örter, Allah da onun günahlarını
örter, kim açar Allah da onun günahlarını meydana kor, açar. Yâni nerde
olursa olsun, dünyâda onun ayıpları meydana çıkar, rezil olur, öyle gider.
Onun için „Ayıplarla meĢgul olma!‟ demiĢler… Hepimizde ayıp var.
Kimsenin ayıbıyla meĢgul olmayalım! Kendi ayıbımızı tashih edebilirsek, ne
mutlu bize!”
“Birisi de, sevilecek, zât-ı ecelli âlâ, yalnız Allah‟tır. Her Ģey sevilir.
Birçok Ģeyler var sevilen, ama hepsi muvakkat… Hepsi kalacak burada, kimseye yaramıyor! Burası misâfirhâne, „Her gelen gitse gerektir.‟ dedikleri bir
yer…”
“Onun için burada bize bu kuvvetleri, bu kudretleri, bu nîmetleri veren
sâhib-i zül celâl hazretleri… Allah‟a boyun büküp sevmek O‟nu…”
“Bak! Hepimizin bildiği bir Ģey: Tımarhânede bir sürü deliler vardır.
Gürbüz, sağlam, her Ģeyi, kuvvetleri yerinde… Fakat akılları olmadığı için
oraya onları, o zavallıları hapsetmiĢler, „kimseye zararları olmasın‟
diyerekten… Bizde de o akıl olmasa ne yaparız? Bizi de tıkarlar oraya…”
“O aklı veren kim olacak, Allah‟tan baĢka? Hiç kimse verememiĢtir. O
büyük nîmetten haberimiz de yok! Birisi gelse desek: „ġu aklını bana ver, Ģu
dünyâyı topunnan (tamâmıyla) sana vereceğim.‟
“Kim râzı olur? Deli bile râzı olmaz. Demek bu kadar büyük bir nîmetin
içerisindeyiz de o nîmeti bize vereni sevmemek elden gelir mi, hiç?”
“O‟nu sevmek mümkün değil, O‟nun yolladığı Peygamber Sallallâhü
Aleyhivesellemi sevmedikçe… Peygamber Sallallâhü Aleyhivesellem, 1400
sene oluyor, dünyâdan gideli… O‟nu sevmek nasıl mümkün olacak?”
“Ancak, (bu) O‟nun Sünnet-i Seniyeleri‟ni sevmekle mümkün olur. Sünnet-i Seniyesi‟ni sevmek, O‟na uymakla olur. Sünnet-i Seniye‟ye uymayan
bir insanın, „Ben Peygamber‟i seviyorum‟ demesi! O, doğru olmaz! Onun için Allah hepimizi affetsin!”
“Üçüncüsü de Sûre-i Elham…”
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“Hergün 40 defâ okuruz. Günde 50 defâ, 100 defâ okuyanlar da oluyor.
Bunun içersinde-hepsinin mânâsı geniĢ de-iki tânesi çok nazar-ı dikkatimizi
celbeder: „Ġhdinassırâdal müstekîm. Sırâdallezîne en‟amte aleyhim, ğayril
mağdûbi aleyhim veleddâllîn‟...”
“O Allah‟a hamd-ü senâdan sonra, Cenâb-ı Hak‟kın istediği bir Ģey Sırât-ı Müstakîm‟dir. Sırât-ı Müstakîm, Ġslâm Yolu‟dur. Ġslâm‟ın Yolu‟nu
isteriz. O Ġslâm Yolu, Peygamber Sallallâhü Aleyhivesellem‟in ve Eshâbı‟nın
gittiği yoldur.”
“Altta görüyorsunuz, „ğayril mağdûbi‟ var. Orada diyor ki, „Yâ Rab‟bi!
Sakın Yehud Yolu olmasın! Nasâra Yolu olmasın! Hıristiyanların yolunu istemem! Yolum Ġslâm Yolu olsun, Yâ Rab‟bi!‟
“Bunu günde 5 defâ yalvarırız Cenâb-ı Hak‟ka da… Yolumuza bakıyoruz: Sünnet yalnız yemekteki, yalnız namaz kılmaktaki sünnetler de-ğil…”
“Çok sünnetler var... Meselâ oturuĢta sünnet… Eve giriĢte sünnet…
Yemek yerken sünnetler… Efendim, kalkıĢta sünnetler, duâlarla berâber…”
“Efendim! ÇeĢitli… Bu sünnetlerin hepsi, Peygamber Sallallâhü Aleyhivesellem‟in sünnetidir. Bu sünnetlere uymamak kerâhattir. Kerâhat mekruhtur, sevap değil ki…”
„Bir kimse hangi kavme benzerse, o da onlardandır.‟ tâbiri çok geçer…
Giyimlerimizde, kuĢamlarımızda her Ģeyimizde Ġslâm âdâbına riâyet edip Ġslâm‟ca yaĢamak… Saltanat! ĠĢte, olur bir müddet bir saltanat ama arkası
yok… Arkası ölüm…”
“Mezarlık iki Ģeyden ibârettir. Mezarlık Âhiret‟in kapısıdır. (Ġnsan) Oraya girdimiydi, (orada) iki pencere var… Birisi Cennet‟e açılır, birisi Cehennem‟e açılır.”
“Burada hangi pencerenin sâhibi olduysak, oraya gömüldükten sonra, o
pencere sabah ve akĢamda açılır. Sabah ve akĢamda… Televizyonda seyrettiğimiz gibi, orada da Cennet‟teki yerimizi seyreder dururuz. Kudretullah!”
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“Allah muhafaza etsin! Buradan îmansız göçer, ahlâksız göçer, kötülüklerle göçer, o Cehennem‟deki yerimizi görmeye kalırsak, vay hâlimize!
“Onun için ayaklarımızı çok denk almak lâzım…”
“Dünyâ… Zînetül hayattır dünyâ, nolacak, hepsi fânî… Bugün çalım satar insan… ġunu yapar, böbürlenir. Tabaka tabaka ya insanlar... Kendinden
aĢağı bir Müslüman‟ı hakir görmekten daha büyük bir günah yoktur! Çok
büyük günah!”
“O kardeĢini Allah yaratmıĢtır. Hattâ mahlûkâtın hepsi de Allah‟ındır.
O Allah‟ın yarattığı mahlûkâtı hor görmek, hakir görmek, hele hele Müslüman olsun da! Onun bilgisi yoktur, parası da yoktur belki… Sefildir üstü,
baĢı da…”
“Olsun ama Allah‟ın kuludur. Onu hakir görme! Elinden geliyorsa,
yardım et! Hakirliğinden dolayı onu ta‟yip etme! Bilinmez insanın içindeki
cevher…”
“Bizim büyüklerimizin çoğu ümmîdir, câhil değildir. Câhil diye Allah‟ı
tanımayana derler.”
“Ümmî okumasını, yazmasını bilmeyene derler. Pegamberimiz de
ümmî… Bütün evliyâların çoğu ümmî… Okumasını, yazmasını bilmedikleri
hâlde, içlerinde merhâmet gâliptir, Ģefkat gâliptir, sevgi gâliptir.”
“Ondan dolayı, Allâhü Teâlâ onları kutup bile yapmıĢtır, evliyâ yapmıĢtır. Onun için üstüne, baĢına bakarsın da hoĢuna gitmez ama Allah‟ın sevgili
bir kuludur.”
“Onun için, onlara, herkese yâni, elden gelen hürmet, saygı, zayıfların
yardımına koĢmak, büyüklere karĢı hürmet ve saygıda bulunmak Müslümanların vazîfesidir. Çünkü kim ki, büyüklerine karĢı saygı yapamıyor, küçüklerine karĢı Ģefkat ve merhâmeti yoktur, „feleyse minnâ‟-bizden değildir.”
“Onun için büyüklerimize karĢı dâimâ saygı ve sevgi, küçüklerimize karĢı da merhâmet ve Ģefkat… Ġslâm zâten bu iki Ģeyden ibâret diyorlar. Allah
hepimizi affetsin, tevfikât-ı samedâniyyesine mahzar eylesin!”
“Bu Yehud ve Nasârâ‟ya karĢı hattâ Hristiyanların kâffesine karĢı
Kur‟an‟ı okuyun! Onu ricâ edeceğim: Kur‟an‟ı okumasını muhakkak öğrenin! Tercümeler de var evlerimizde…”
“Onlardan da istifâde edin! DüĢmanlara karĢı Allâhü Teâlâ‟nın ne Ģedit
emirleri var. O düĢmanlarla dostluk, muhabbet, sevgi yakıĢmaz Müslüma8
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n‟a! (Gerekiyorsa) Onlarla îcâba göre ileriye gitmeden…” (iliĢki kurabilirsiniz).
“Onun için hepimizin kusurları var. Kusurları af edelim! Benim de bir
sürü kusurum var. Benim de kusurlarımı af edin! Allah sizlerin de kusurlarınızı af etsin!”
“Cenâb-ı Hak‟ka duâ edin, inĢallah sağlık ve âfiyetle gidip-gelmek nasîb-i müyesser eylesin! Hepinize hayırlı ömürler, hayırlı rızıklar, hayırlı âfiyetler ihsan eylesin! Dünyânız, Âhiretiniz mâmur olsun! Günahlarınız mağfur olsun! Diğer günahlarımızı da Cenâb-ı Hak‟kın fadl-u keremi bol i-yiliğe
tahvil buyursun! Rahmeti geniĢtir, büyüktür. Elimizi açarız.”
“Ebû Bekir Hazretleri‟nin manzûmesi çok büyüktür. Onu inĢallah gelince, belki bir Ģey olarak çıkartır, Müslüman kardeĢlerimize veririz. Rehberimiz O… O, büyüklüğü ile berâber:
Zenbühü zenbün azîmün fağfirizzenbel azîm,
Ġnnehü Ģahsun garîbün müznibün abdün zelil diyor.
Gâle Yâ Rab‟bî! Zünûbî misle remlin lâ yüad diyor.
„Günahlarım, Yâ Rab‟bî, kumlar nasıl sayılmazsa, öyle sayılmaz‟ diyor;
„O kadar çok…‟ diyor. Bunu diyen Pîrimiz…
Biz ondan sonra ufacık meziyetlerimizle böbürlenirsek, elbette bize lâyık
olmaz!”
“Onun için bütün kardeĢlerime bu nasihatları söyleyin! Hepimiz Rahmet-i Ġlâhiye‟ye muhtâcız. Hiç kimse kendi ameliyle Cennet‟e giremeyecek!
BaĢımızı secdeden kaldırmasak, gece-gündüz oruç tutup namaz kılsak, yine
Cennet‟e girmeye lâyık olamayız!”
“Cennet‟e ancak Allah‟ın rahmetiyle gireceğiz. Onun için Allah‟ın rahmetine sığınalım. Allah affetsin kusurlarımızı da o Cennet‟e giren kullarının
arasına bizleri de kabul etsin, ĠnĢallah…”
“Allâhümme innâ nes‟elüke tamâmen ni‟me ve devâmel âfiye ve hüsnel
hâtime, bihütmetil fâtiha...”
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ġimdi Asıl Konuya Dönersek
Aslında, düyalâĢanlarda benlik ve kibir hissedilmiyor değil… Nitekim Ġstanbul Teknik Üniversitesi‟nde, Ġnönü Zihniyeti tarafından-ki o zaman bu zihniyeti bu Ģekilde tanımıyordum, sonradan öğreniyorum-mâruz bırakıldığım büyük bir zülümden sonra, yönümü Ġslâm Ve Kültürümüz‟e döndürerek, ancak uzun yıllar ilmî ve bilimsel araĢtırmalara geçip sonuçlandırdıktan sonra, her insanda bulunan, nefsî ve rûhî etkenlerin fayda ve zararlarının inceliklerine, henüz, vâkıf olmaya baĢlamıĢ bulunuyorum.
Atatürkçü Ha! TeĢhiste Sakalım Turnosol Kâğıdı OlmuĢtu, Artık
Her Atatürkçüyüm Diyene Ġnanamıyorum!
http://mtemiz.com/bilim/ATATÜRKÇÜ%20HA!..%20TeĢhiste%20S
akalım%20Turnosol%20Kâğıdı%20OlmuĢtu%20Artık%20Her%20Atatürk
çüyüm%20Diyene%20Ġnanamıyorum!...pdf
Bugün, Ġslâmî mü‟minliği bilip yaĢayan mü‟minlere karĢı, benlik ve
kibir göstermek, bir Müslüman için, en büyük günahlardandır. Ni-tekim,
Mehmed Zahid Kotku (RhA©) Hazretleri, „Bir insana kendini beğen-mesi
(ucub hastalığı), günah olarak yeter de artar bile!‟ demiĢti. Bu söz bile, ucubun içinde gizlenmiĢ olan benlik ve kibir zehrini, açıkça haber vermiyor
mu?
Benlik ve kibrin tam tersine, Bir mü‟minin diğer bir mü‟min kardeĢine karĢı, âdetâ ayağının tozu olacak Ģekilde, mütevazılık yapıp, alçak
gönüllülük göstermesi ise, o kadar çok sevaptır ki... Bu sevâbın, böyle bir
ruh hâli içinde bulunmanın Müslümanlar arasındaki birlik ve berâberliği
kuvvetlendirmesi açısından olduğunu tahmin etmemek mümkün mü?
Bu sebeptendir ki, Ġstanbul Teknik Üniversitesi‟nde, uğramıĢ olduğum zulüm üzerine, Allâhü Teâlâ‟nın lütfuyla, zulmetten nûra doğru dönüĢ
yaptıktan sonra, Ģimdiye kadar, daha çok Yeni Türkiye gibi, Müslüman bir
ülke insanlarına, yânî kendi kardeĢlerimize karĢı, “emr-i bi‟lma‟ruf ve
nehy-i ani‟lmünker-Ġyiliği yapmayı öğütlemek, kötülükten sakındırmak”
adlı, ilâhî açıdan, her bir mü‟mine, kend çapında, farz olan, görevi yapmıĢ
olmamdan dolayı, günah olduğunu bildiğim için, benlik ve kibir hatâsına
düĢme endiĢesiyle, kendimden bahsetmeye pek yanaĢmamıĢtım.
©

RhA kısaltması, “Rahmetullâhi Aleyh-Allah‟ın rahmeti üzerine olsun!” demektir.

10
Doğru‟da (Hak‟ta) Ve YanlıĢ‟ta (Bâtıl‟da)
NETLEġMEYE DOĞRU!
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

Sırf bu yüzdendir ki, her Müslümanım deyen, „elifi mertek zanneden‟
câhillere karĢı yıllarca, kapalı bir kutu gibi, olmayı tercih ettim. Nitekim
aĢağıdaki yazıda da görüldüğü gibi, buna beni zorlayanlara da, ayrıca tavır
koyarak, uyarmıĢ olduğum anlar da çok olmuĢtur.
Etmeyin, Yâ! Beni Durmadan Kendimden Bahsetmeye Zorlamayın,
Lütfen!
http://mtemiz.com/bilim/ETMEYĠN,YÂ%20,%20BENĠ%20DURMA
DAN%20KENDĠMDEN%20BAHSETMEYE%20ZORLAMAYINIZ,%20L
ÜTFEN.pdf
Türkiye‟deki Zihniyetler NetleĢiyor
ġu anda Ġslâmî Ve Kültürel Ölçüler açısından, karĢımda bulunan insanların durumları, Eski Türkiye‟dekine göre, daha çok netleĢmiĢ bulunuyor.
Bugün Yeni Türkiyemiz‟in, en azından, üst düzey yöneticilerimiz,
Ehl-i Sünnet‟ten olan Ġslâmî Îtikatları islâmca ve Kültürel Ġstikâmetleri,
1000 yıllık gelenek, görenek ve ahlâklarımızdan ayrı olmayan, kimselerden
oluĢmaktadır.
Burada netleĢen kısım Ģudur:
Bugünkü yöneticilerimizi yoketip, ortadan kaldırmak için, bütün
Batılı Haçlı Zihniyeti, kolları sıvamıĢ, var güçleri ile çalıĢmaktadırlar. Amaçları Yurdumuz‟da, geçmiĢte Eski Türkiye‟de olduğu gibi, her hususta
kendi sözlerini dinleyen, kendilerine bağlı kukla bir yönetimi tekrar ikâme
etmektir. Onlara bu husularda, Paralel Yapı ve Ġnönü Zihniyeti gibi, içten
yardım edenler de, bugün çok net olarak ortaya çıkmıĢ bulunuyor. Bunlar
bugün içimizdeki Batı TaĢeronları olarak bilinmektedir.
Diğer netleĢen bir durum da Ģudur:
Müslümanlar arasında, kendilerini Müslümanlardan farz eden fakat
münâfık durumda olanlar da, gün geçtikçe daha çok netleĢiyor. Bunlar da,
Paralel Yapı ve / veyâ Ġnönü Zihniyeti‟ne dâhil edilirse, bugün Halkımız‟ın
baĢtacı etmiĢ ve benimsemiĢ bulunduğu, idârecilerimize sırt çevirmiĢ olan,
Yeni Türkiyemiz‟in Evren Okyanusun‟da su alması için, gayret sarfeden bu
takımın hepsini, kısaca, Batılı Haçlı TaĢeronları olarak özetlemek, mümkün
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hâle gelmiĢ bulunuyor. Millet ve Memleketimiz‟in düĢmanları olarak, Dünyâdaki Haçlı Zihniyeti ve Batı Haçlı TaĢeronları‟nın tümüne birden, bir isim
vermek gerekirse, bunlara kısaca, Millî Birlik Ve Berâberliğimizin DüĢmanları diyebiliriz.
Bugün Memleketimiz‟deki mücâdele, dünyâdaki Haçlı Zihniyeti‟ne
ek olarak, Batı Haçlı TaĢeronları‟na yâni Millî Birlik Ve Berâberliğimizin
DüĢmanları‟na karĢı da verilmektedir.
Ġsterseniz, Milletimiz‟in bu düĢmanlarının geçmiĢteki plân ve niyetlerini de, burada sizlere arzedebilirim. Bu bilgi en azından, okuyucuya ve
benim güzel adlı arkadaĢıma da, Millî Birlik Ve Berâberliğimizin DüĢmanları‟nın, Eski Türkiye‟de nasıl türedikleri / türetildikleri konusunda, bir
ipucu verebilir:
Ġsterseniz, Batılı insanlık düĢmanı ifrit için hazırlamıĢ olduğum
yazının tamamını buraya almıĢ olayım:
ġĠMDĠ, “NAH SĠZE!” ġEREFSĠZLER!
Hıh!
Îtaat Duygumuzu KıracaklarmıĢ / YokedeceklermiĢ! Nasipsizler Sizi!
GiriĢ
Bu yazı, Patrik Grigoryas‟ın gayrıinsânî tekliflerini içermektedir. Bu
gayrıinsânî teklifler, aynı zamanda, Mehmet Akif Ersoy‟un, “Tek DiĢi
KalmıĢ Canavar” tespitinin de, bilimsel bir ispatı mâhiyetini taĢımaktadır.
Batılıların insanlık dıĢı davranıĢları, Biz Müslümanlara epey pahalıya
mal oldu. Târih boyunca epey sıkıntı çektik ama sonuçta ne oldu?
ĠĢte görüyorsunuz, Allah (CC) milletin Reis‟ini gönderdi.
Ve de geç de olsa onları, özlerine kadar, anlamıĢ olduk!
Yalnız biz mi anladık?
Hayır, bütün insanlık!

12
Doğru‟da (Hak‟ta) Ve YanlıĢ‟ta (Bâtıl‟da)
NETLEġMEYE DOĞRU!
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

Sonuçta bugün, en veciz tâbirle söylemek gerekirse, Batılıların gayrıinsânî maskeleri, nihâyet düĢmüĢ bulunuyor. Ġkiyüzlülükleri, canavar1 karakterli ruhları2, sahtekârlıkları, hileci ve sömürücü yapıları, her Ģeylerinin
yapmacık ve kandırmaca tuzaklarla dolu olduğu, artık hiç unutulmayacak
Ģekilde, bugünkü 21. yüzyılın medyatik ortamında, bütün insanların vicdanlarına kazınmıĢ bulunuyor, artık…
Kısaca özetlemek gerekirse, Mehmet Akifin Ersoy‟un, yıllarca önce,
yapmıĢ olduğu tespit, günümüzde bilimsel açıdan da, “tek diĢli canavar”
olarak, bütün vicdanlara, somut bir Ģekilde, nakĢedilmiĢ bulunmaktadır.
Patrik Grigoryas‟ın bu mektubunda, Batılıların bu gayrıinsânî sıfatlarından biri olan, hileli ikiyüzlülüklerinden bir örneğini, Ģimdi onun gayrıinsânî teklifinden hemen anlayacaksınız!
Burada önemli olan hususlardan birisi de ayrıca, Türkleri ne derece iyi
tanıdıklarına iliĢkin, mektuptaki tespitlerdir. Yâni mektubu her okuyan,
Müslüman Türk‟ün aklına, hemen ilk anda, kendimizi, onlar kadar, isâbetli
olarak tanıyıp, târif edemeyeceğimiz geliyor. Bu da bizleri ne kadar câhilleĢtirdiklerinin bir kıstasıdır, aslında...
Patrik Grigoryas‟ın Mektubu
Patrik Grigoryas, 19. yüzyılın ilk yarılarında, Türk Milletini dize getirmek için, Rus Çarı Birinci Aleksandr‟a yazdığı mektubunda, fikirlerini ve
yapılacakları aynen Ģöyle anlatıyordu3:
“Onların bütün meziyetleri, alâklarının sağlamlığından gelmektedir.”

1

Temiz, M.,
Batı‟da Ġnsanlık, Batıcılarımız‟la Birlikte, Batıyor mu? Bu Bilimsel Gerçeği Biliyor muydunuz? Batıcı
Zihniyetlerin Ġslâm DüĢmanlığının Bilimsel Sonucu..., Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BATICILARIMIZ%20DA%20BATIYOR%20MU.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BATICILARIMIZ%20DA%20BATIYOR%20MU.docx, En Son EriĢim Târihi:
20.09.2014,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
2
Temiz, M., (DünyâlaĢmıĢ olan) Batı Batıyor mu? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/DÜNYÂLAġMIġ%20OLAN)%20BATI%20BATIYOR%20MU.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/DÜNYÂLAġMIġ%20OLAN)%20BATI%20BATIYOR%20MU.docx, En Son EriĢim
Târihi: 25.08.2015.
3
TaĢyürek, M.,Türkleri maddeten ezmek güçtür, Zaman G., 10 Ocak 1993; Târih KonuĢuyor, Aylık Degi,
1964, Sayı 1, sayfa 70.
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“Türkler‟i maddeten ezmek ve yıkmak gayrı mümkündür. Çünkü Türkler, çok sabırlı ve mukâvemetli insanlardır. Gâyet mağrurdurlar ve izzet-i
nefis sâhibidirler. Bu hasletleri de dinlerine bağlılıklarından, kadere rızâ
göstermelerinden, padiĢahlarına, kumandanlarına, büyüklerine olan îtaat
duygularından gelmektedir.”
Gerçekten araĢtırılır ve incelenirse, bu sayılan özellikler, Ġslâm‟dadır.
Ġslâm mensuplarına, hârika karakter ve donanımlar kazandırır / kazandır
Ġslâm maktadır, iĢte böyle!
Patrik Grigoryas, Türk Milleti‟nin özelliklerini de, Ģöyle sıralıyor:
“Türkler zekîdirler ve kendilerini müsbet yolda sevk-ü idâre edecek reislere sâhip oldukları müddetçe de çalıĢkandırlar. Gâyet kanaatkârdırlar.
Onların bütün meziyetleri, hattâ kanaat ve Ģecaat duyguları da an‟anelerine
olan bağlılıklarından ahlâklarının salâbetinden (sağlamlığından, mânevî
kuvvetinden) gelmektedir.”
Patrik Grigoryas‟ın, Türklerin ahlâkı hakkındaki bu tespiti, yüzde yüz,
doğrudur:
Türkler‟in Ġslâm‟dan önceki karakter ve ruh yapıları, 9. yüz yılda Müslümanlığı kabul ederek, Ġslâm dininin öğrettiği insanlık fıtratı ile birleĢince
kuvvetlenmiĢtir. Bu nedenle, onlar, Müslüman olduktan sonra elbette, kadere
rızâ gösterecekler, “Kalırsak gâzi, ölürsek Ģehit olacağız diyecekler”; idâreci
ve büyüklerine saygıyı, küçüklerini sevmeyi, din ve îmânlarından aldıkları,
eğitim ve terbiye ile kazanacaklardır. Ve Târih‟te öyle de olmuĢtur.
Böylece, elde edilen büyük bir karakter gücü ve sağlam bir gelenekle birlikte, “Allah‟tan (CC) korkandan her Ģey korkar4” hadîsinin sır ve tecellîsine mahzar olurlar ve olmuĢlardır da…
“Allah'tan (CC) korkandan herĢey korkar. Allah'tan (CC) baĢkasından korkanı Allâhü Teâlâ herĢeyden korkutur.” hadîsini bilmeyen var mı?


Onların “izzet-i nefis sâhibidirler” dedikleri husûsun aslı Ģudur:”Türkler, nefislerini öldürerek izzetli bir güce ulaĢmıĢlardır.” Batılılar‟ın ruhî konulardaki anlayıĢları yetersiz olmakla berâber, temelde, onlar Türkler‟i bu ruh
gücünden ayırma metotlarında isâbet etmiĢlerdir.
4
“Allah'tan (CC) korkandan herĢey korkar. Allah'tan (CC) baĢkasından korkanı Allâhü Teâlâ herĢeyden
korkutur.” Hadîsi ġerîf / Ġbn Hibban, Ebû'Ģ- ġeyh…
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Bütün bu meziyetleri toplarsanız, Türkler‟in ilâhî ahlâkı yakaladıkları
söylenebilir. Demek ki biz Türkler, yaratılıĢ gâyelerine, en çok, yaklaĢan
milletlerdeniz.
Türkler‟i Edepten (Ahlâktan) UzaklaĢtırmaya
Muvaffak Oldular mı?
ĠĢte düĢmanlar, yakın târihteki atalarımızın güç kaynağını keĢfetmiĢler,
Türkler‟i güçsüz hâle getirmenin de, onları mânevî güç ve ahlâklarından,
ayırmakla baĢarılacağını anlamıĢlardır. Bundan sonra, Türkler‟i bu mânevî
kaynaktan, uzaklaĢtırma yollarını aramaya koyulmuĢlardır.
Bunu bulmuĢlardır da… Biz Türkler‟i, ne yazık ki, kafakola almalarını
bilmiĢlerdir.
Maalesef biz, yakın târihte, bu oyuna gelmiĢ bulunuyoruz!
Bunun için Patrik Grigoryas, uygulanacak metotları da, Ģöyle sıralamaktadır:
“Türkler‟de evvelâ îtaat duygusunu kırmak, mânevî bağlarını kesretmek , dinî metânetlerini zaafa uğratmak icâbeder.”


Bugün, baĢta CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN olmak üzere, bütün üst düzey yönetcilerimize îtaatsizliği körüklemek için, tüm iç ve
dıĢ düĢmanlar, elbirliğiyle ve bütün güçleriyle, çalıĢmıyorlar mı? Ellerinden
gelse, fırsatını bulduklarını, bir avuç suda, boğmayacaklar mı? Bugün biz
Türkler‟in, Eski Türkiye‟den iĢte farkımız bu: Onları çok iyi anlamıĢ durumdayız, artık! Onların demokrasi, insan hakları terânlerinin hep sahte
maskeler olduğunu, çok iyi öğrenmiĢ durumdayız, o kadar!
ĠĢte bu insanlık düĢmanları, Türk‟ün sırtını yere getirmek için, Batılılar
tarafından bulunan, en son metot bu tür sahtekârlıklar! Ne ustaca, ne
kurnazca, ne sinsice gayrıinsânî bir metot, değil mi?
Aklın varsa sen de, bu oyuna hiç, olmazsa, Ģimdi olsun, gelme, ey akıllı
kardeĢim!

kesretmek=çoğaltmak, böylece ayrılık tohumlarını atarak „parçala parçala yut‟ adı verilen Ġngiliz
Sömürgeciliği‟ine hazırlık yapmak.
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Bakalım bunu nasıl baĢaracaklar? Yine Patrik Grigoryas‟ı dinleyelim:
“Bunun da en kısa yolu, onları An‟anât-ı Milliye ve mâneviyelerine
(Millî örf, âdet ve mâneviyatlarına) uymayan hâricî fikirlere, hareketlere
alıĢtırmaktır. Türkler, hâricî muâveneti (dıĢ yardımı) reddederler. Haysiyet
hisleri buna mânidir. Velev ki, muvakkat (geçici) bir zaman için zâhirî kuvvet ve kudret verse de, Türkler‟i, hâricî muâvenete (dıĢ yardıma) alıĢtırmalıdır.”
Türkleri Bozulma (Dejenerasyon) Plânları
Patrik Grigoryas, Türklerin bozulması (Dejenere olması) için, bakınız,
utanmadan-sıkılmadan, neler teklif ediyor, hem de, „hissettirmeden‟ diyerek,
bir nevî hilekârca:
“Yapılacak olan, Türklere hissettirmeden bünyelerindeki tahrîbâtı tamamlamaktır.”
Ġnsanlık bunun neresinde, Ģimdi soruyorum?
Dikkat ediyor musunuz, soysuz, bir de bunları, hissettirmeden, gizli olarak, yapın diyor!
ĠĢte bugün üzerimizden bu tırpan, geçmiĢ / geçirilmiĢ bulunuyor:
Eski Türkiye‟de, kezâ Yeni Türkiye‟de de, insanlarımız, kültür istilâsı
sonunda, bir değil, iki değil, beĢ değil, yüzlerce, hâricî fikirlerlerle, dolup dolup taĢmıyor mu? Ġnsanlarımızın fikrî atlasları, renk renk, yamalı bir
bohçaya döndürülmedi mi?
Ya da, Batılılar bize ne kadar yardım yapacak diye, Eski Türkiye‟de
idârecilerimiz, Dünyâ Bankası‟nın eĢiğini yıllarca aĢındırmadılar mı?
ĠĢin daha korkunç olan tarafı, Eski Türkiye‟deyken, bütün bunları artık
kanıksamıĢ, benimsemiĢ, rahatsız olmama, bunu doğal (normal) karĢılama
durumuna dahî girmemiĢ miydik?
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Değerli ve rahmetli, Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu‟nun dediği gibi, Eski
Türkiye‟de kafalarımızı tam tamına, iĢte böyle, sömürgeleĢtirmiĢlerdi.
Bereket versin ki bugün, Yeni Türkiye‟deki yöneticilerimiz, daha çok
çalıĢarak, Memleketimizi, borç almak bir yana dursun, Dünyâ Bankası‟a,
borç verecek bir duruma getirmiĢ bulunuyorlar. Elhamdülillah!
Ne gariptir ki ve de ne de yazıktır ki, bugünkü Yeni Türkiye sathındaki
mücâdelenin önemli bir kısmı da Ģimdi, Türkiye‟yi tekrar borç alacak
duruma sürüklemek isteyen, o eski sömürgeleĢmiĢ kafalara karĢı yapılmaktadır.
Hâricî fikirler ve dıĢ yardım gerçekleĢtiğinde, bu bizden ne alacak, ne
götürecekti? Bunu yine Patrik Grigoryas‟ın ağzından dinleyelim:
“Mâneviyatları sarsıldığı gün, Türkler‟i kendilerinden Ģeklen çok kudretli, kalabalık ve zâhiren hâkim kuvvetler önünde zafere götüren asıl kudretleri sarsılacak ve maddî vâsıtaların üstünlüğü ile onları yıkmak mümkün
olabilecektir.”
“Bu sebeple Osmanlı Devleti‟ni tasfiye için mücerret olarak harp meydanlarındaki zaferler kâfî değildir ve hattâ sâdece bu yolda yürümek, Türkler‟in haysiyet ve vakarlarını tahrik edeceğinden, hakîkatlere nüfuz edebilmelerine sebep olabilir. Yapılacak olan, Türkler‟e bir Ģey hissettirmeden
bünyelerindeki bu tahrîbatı tamamlamaktır.”
Ne kadar da sinsi ruhlu biriymiĢ, adam!
Sinsi ruhlu Patrik Grigoryas‟ın ileri sürdüğü, Türkler‟i bu yoketme
fikirleri incelenirse görülür ki, bunların esâsı, Türkler‟i millî ve mânevî
değerlerinden uzaklaĢtırarak, îmansız bir sürü hâline getirmek ve Allah‟a
(CC) olan saygılarını, güven ve bağlılıklarını, dünyâlık menfaatlere yönlendirmektir. BaĢka bir ifâdeyle, Batılılar‟dan istemeyi, çalıĢarak Allah‟tan (CC)
istemeye tercih eder duruma getirmektir.
O zaman, dininden, îmânından ve millî geleneklerinden yoksun olan, bir
topluluk bütün gücünü kaybetmiĢ, Ģahsiyetsiz bir hâle gelmiĢ demektir.
Böyle bir toplumun gücü olmadığı gibi, cesâret ve Ģecaati de kalmaz, kontrol
edilebilir güdümlü bir kukla durumuna düĢer. ġimdi soruyorum, Eski Türkiye böyle değil miydi?
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Îman ve îman zâfiyeti, insanların davranıĢlarına, sırasıyla, izzet ve zillet
olarak yansıyarak, bu dönüĢüm, kiĢinin davranıĢlarından da hissedilebilir /
hissedilebilmektedir. Çünkü zillet durumundaki bir kiĢinin, dini, îmânı ve öz
güveni sarsılmıĢ, Allah (CC) korkusu kalmamıĢ ya da zayıflamıĢtır fakat
„düĢen yapraktan‟ bile korkar bir hâle gelmiĢtir. Bu durumu, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, yüz yıllar öncesinden, haber vermiĢ bulunmaktadır:
“Allah‟tan (CC) korkmayan her Ģeyden korkar5.”
Allah‟ın (CC) emirleri ve kulluğumuz hakkında söz açıldı mı, hemen herkes, bileni bilmeyeni, okumuĢu okumamıĢı, konunun uzmanı olmadıkları
hâlde, bir Ģeyhülislam gibi, fetvâ vermeye kalkmıyor mu / kalkmıyor muydu?
Çoğu insanlarımızın en kolay ve sorumsuzca eleĢtirebildiği Ġslâm ve din adamları olmuyor mu / olmuyor muydu?
Korkmayınız! Mü‟min tek hâin ve kâfirlerin değil, her canlının velînmîmeti ve
Evrenin de sigortasıdır. Aslında sizler, câhilliğinizden ve bilgisizliğinizden
korkuyorsunuz!

Halkı galeyana getirmek için en kolay yolun, meselâ Kur‟an‟ı Kerîm‟i
ve câmileri yakmak gibi, dinî değerlere kolayca saldırılmıyor mu / saldırtılmıyor muydu?6
ĠĢte bunlar dinî konularda, insanlarımızın ne kadar boĢ hâle getirildiğinin birer örneğidir, iĢte... Gerçekten, Patrik Grigoryas‟ın ileri sürdüğü fikirlerin tuttuğu görülmüyor mu?
Hâlbuki Eski Türkiye‟de, siyâsiler olarak, çeĢitli nutuklarla Milleti
kandırmak için, birbirimize karĢı, bağımsız bir devlet olduğumuzu haykırdığımız hâlde, Devletimiz‟i ilgilendiren öz konularımızda bile, bağımsızca
kararlar alabiliyor muyduk?
„Kıbrıs Ambargosu için, “neyse, oldu bir kere...” diyelim... Muavenet
Zırhlısı‟nın, Saragota salvosuyla, duman olmasına da, haydi, „kaza‟ diyelim... Ya o zamanlar, bilerek baĢımıza geçirdikleri, „çuval‟a, ne demeliydik!7.
5
“Allah'tan (CC) korkandan herĢey korkar. Allah'tan (CC) baĢkasından korkanı Allâhü Teâlâ herĢeyden
korkutur.” Hadîsi ġerîf / Ġbn Hibban, Ebû'Ģ- ġeyh…
6
Uluğtekin Yılmaz, M., Kıral Çırılçıplak!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.yorumkat.com/genel/94070-kiral-cirilciplak-mutlaka-okuyun.html, En Son EriĢim Târihi: 06.09.2014.
7
Yılmaz, M. U., Kıral Çıplak, http://www.turkdirlik.com/Bilgimece/Siyaset/Turkiye/MUYilmaz0002.htm
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http://www.haber10.com/haber/461262/#.UsFF9Fw5nmQ

Biz Reisimizi bulduk! Elhamdülillah!
Ne o? Bütün yüzlerinizden ümitsizik akıyor?

Hele hele en son olarak, 15 Temmuz KalkıĢması‟nın desteklemesine, baĢındaki hâinlere kol-kanat olmalarına, ne diyeceğiz?
Bütün bunlar bizlere, „bir Ģey hissettirmeden‟, sinsice, bünyelerimizdeki
tahrîbatı tamamlamıĢ olduklarını göstermiyor muydu?
Amerika BirleĢik Devletleri‟nin bu düĢmanca davranıĢı karĢısındaki tutumumuzu, o zaman, baĢka türlü nasıl açıklayabileceğiz?
Yoksa Allah‟tan (CC) korkumuz azaldığı için, îmânımız zayıflamıĢ, „höt‟
diyenden korkar bir hâle mi gelmiĢtik? Eğer öyleyse, Patrik Grigoryas da
bunu hedeflememiĢ miydi?
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Sonuç I
Bugün Türk Milletinin Reis‟ini bulduğu, her Ģeyden önce, ümitsizliğinizden, telâĢınızdan da, artık, apaçık görülüyor, Ey “Tek DiĢi KalmıĢ Canavarlar!”
“Türkler zekîdirler ve kendilerini müsbet yolda sevk-ü idâre edecek reis‟lere sâhip oldukları müddetçe de çalıĢkandırlar” dediğinize göre, gerçekten REĠSĠMĠZ‟i bulduk, Elhamdülillah!
Reisimiz‟in çalıĢkanlığı sâyesinde, 16 Nisan 2016 târihinde, Cumhûriyetimiz, Yeni Türkiyemiz‟de, Yükselme Dönemi‟ne girmiĢ bulunuyor.
ġimdi ne yapacaksınız, aynen dediğiniz gibi olmuyor mu, artık?
Bundan sonra artık, diyeceğimiz Ģu:
“Sizi gidi, insanlık canavarları, sizi! Bekleyiniz, göreceksiniz!”
ġimdi, “Nah Size!” ġerefsizler!
Güya îtaat duygumuzu kıracaklarmıĢ / yokedeceklermiĢ!
Ġnsanlıktan nasipsizler, sizi!
Müslümanların Durumu
Müslüman deyince akla ne gelir?
Ġslâm Dini‟nin mensuplarına, genel olarak, Müslüman denir. Müslümanlar, Ġslâm‟ın esas kıldığı, Ehl-i Sünnet‟in (Orta Yolu tâkip edenlerin)
hayat anlayıĢlarındaki, esas ölçülere göre, 1) Münâfıklar, 2) Fâsıklar, 3)
Mü‟minler olarak 3‟e ayrılır. Bunlardan yalnızca Mü‟minler, Allah (CC) ve
Resûlü‟nün bildirdirmiĢ olduğu, ölçülere uymaktadırlar. Bu yüzden Mü‟minler, Allah (CC) dostları olarak taltif edilirler. Evren‟deki bütün mahlûkat, Mü‟minler sâyesinde rızıklanıp nîmetlenmektedirler. Bunlar bir bakıma kâinatın sigortasıdırlar…
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Mü‟minlerin Tavırları
Millî Birlik Ve Berâberliğimizin DüĢmanları‟na karĢı, bir mü‟minin tavrındaki kalın çizgiler ne olmalıdır?
Ġslâmî Ve Kültürel Ölçüler‟e göre, özellikle bizdeki Ġnönü Zihniyeti‟nde örneklerine çokça rastlanıldığı gibi, yalnızca dünyâlaĢmayı hedefleyenlerin, sırf dünyâlaĢanları rol model alanların ve ayrıca bir de bunlara
sevgi ve bağlılık duyup, onların suyunda kürek çekenlere, oldukça çok, rastlanmaktadır. Mü‟min ve Müslümanların birlik ve berâberliğine böyle zâfiyet getirenlere, daha doğrusu kısaca söylemek gerekirse, Millî Birlik Ve
Berâberliğimizin DüĢmanları‟na karĢı, Mü‟minler tarafından, benlik, üstünlük ve kibir göstermek, o kadar büyük sevaptır ki, bir bilseniz!
ġurada 10-15 yıl içinde, hızlı ve dürüst çalıĢmalarıyla, Eski Türkiye‟ye göre, 3-3,5 misli bir geliĢmeyle, Yeni Türkiye‟yi inĢâ ederek, Cumhûriyetimizi, ilk kez, Yükselme Devri‟ne çıkaran (yükselten), üst düzey idârî kadroyu ve bunun destekçileri olan mü‟minleri, münâfıkların çekememeleri çok normaldir.
Face Book‟ta yalnızca bilimsel olarak, yapmıĢ olduğum, bir buçuk satırlık istatistikî bir uyarımı baĢlanıç alıp, kendince kurmuĢ olduğu, hastalıklı bir fikrî iliĢkiyle, bir Face Book arkaĢımızın, Yeni Türkiye‟nin, mü‟min üst düzey, idârî kadrosunu karalamak için, saçma sapan, kaynaksız, iĢkembevî îtiraz ve iftirâlarına hedef seçmesi, çok mânidardır.
Ayrıca bu yetmiyor, beni de insafsızca malzeme olarak kullanıp, iftirâlarına iliĢtirmeye kalkması, doğrusu kendi safını tereddütsüz belirtmiĢ ve
ele vermiĢ bulunuyor. Bu netleĢme dolayısıyla, Eski Türkiye‟deki bâzı yöneticilerin, etrâfa yaymıĢ oldukları, zehirlerle zehirlenmiĢ olan, bu sahte tipleri
Millet‟e tanıtmanın sevâbının yüksekliğini ve fazîletini biliyoruz. Sırf
gıybete kaymamak için, belirsiz durumlarda, bir tedbir açısından, kendime
koymuĢ bulunduğum kıstlamayı, yönleri ve gidiĢleri gittikçe netleĢen, bu
sapıtmıĢlara karĢı kaldırmanın ve kibir ve üstünlük göstermenin sağlayacağı, yüksek dereceli, sevâbının hatırı için, böylece, ilahî yol ve görevimde, meydana gelen, bu netleĢmeden dolayı, Ģimdi iĢimin biraz daha kolaylaĢmıĢ olduğunu görüyorum, Elhamdülillah!
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DemiĢtim ya, “1960‟lı yıllarda dönüĢ yaptıktan sonra, hep 1970‟li
yıllardan beri durmadan, Ġslâmî Ve Kültürel Ölçüler‟imizi öğrenme süreci içinde bulunuyorum”, diye… Gerçekte bu sırada Kur‟an‟dan bir âyet daha
dikkatimi çekmiĢ bulunyor, O da Ģu:
Allah (CC) bu âyette, “Câhillerden yüz çevir!” diyor…
Bu âyetin anlamının, “Bu câhillere gerçeği söyleyerek onları aydınlatamazsın, Onların akıl ve becerileri bunu kavrayamaz. BoĢuna uğraĢ-ma
gibi!” olduğu anlaĢılmıyor mu?
O zaman, „emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker-Ġyiliği yapmayı
öğütlemek, kötülükten sakındırmak‟ adlı ilâhî görevimde, elbette ki, ufak bir
metot değiĢikliğine gitmem kaçınılmaz olacaktır. Onu da Ģurada, kısaca, Ģu
Ģekilde açıklayabilirim:
Eğer Ģu anda, “Bu câhillere gerçeği söyleyerek onları aydınlatamazsın, Onların akıl ve becerileri bunu kavrayamaz. BoĢuna uğraĢma gibi!”
Ģeklinde bir anlama sâhip olan, “Câhillerden yüz çevir” âyetinin varlığının
ve anlamının, önceden, Ģuurunda olsaydım, Face Book arkadaĢımızın iĢkembevî îtiraz ve iftirâlarını daha ilk gördüğüm anda, bu metot değiĢikliğini, hemen o anda, uygulamıĢ olurdum.
Yânî ne yapardım?
Yapacak olduğum Ģu olurdu, o zaman:
Söz konusu resmin altına, “Bir kalem üzerinden yapılan karĢılaĢtırmalar, Halkımızın Aklı ile oynamak değil mi, ġĠMDĠ?” Ģeklindeki îkâzımı
(fikrimi, yorumu) yaptıktan sonra, ardından ona karĢı, artık kim ne yazarsa
yazsın, Allah‟ın (CC) bana yüklemiĢ olduğu, kutsî farz görevim nedeniyle,
hiçbir kimseye bir açıklama yapma zorunluluğunu hissetmemiĢ olurdum.
Dolayısıyla örneğin Face Book arkadaĢımızın, Ģu yukarıdaki iĢkembevî iftirâlarına âit, döĢemelerini ciddîye almaz, onlara cevap verme zorunluluğunu hiç duymazdım. Bu da, yine ölçülere dayalı, bir aydınlatma yöntemi
olmuyor mu, Ģimdi?
Bizim hedefimiz ne çünkü?
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Benim Hedefim, Allah (CC) rızâsı için, Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel Ölçüler‟in dıĢına çıkmadan, görevlerimi yerine getirerek, Müslümanların birlik
ve berâberliğine hizmet etmek…
Bu hizmetteki hedef ne, o zaman?
Bu tür bir hizmet ile ilk plânda, Evren Okyanusu‟nda yol alırken,
Müslüman Türk Milleti‟nin içinde bulunduğu, Yeni Türkiye Gemisi‟nin su
almamasıdır, o kadar…
Zavallı Batı / Batılı Seviciler veyâ Batı taĢeronluğundan baĢka bir
hedefleri olmayan, Allah (CC) inancını akıllarına yaklaĢtırmayarak, bütün
iĢleri, yalnızca, kendilerinin yaptıklarını zanneden, o zavallılara kısaca söylemek gerekirse, yâni o Batı Haçlı TaĢeronları‟nın tümüne acıyorum, doğ,
yâni rusu…
O zavallılar; benim de kendileri gibi, bir hizipçi ve fitneci olduğumu, yorum ve açıklamalarımı da, yine kendileri gibi, “döĢemecilik” için
yaptığımı zannediyorlar… Kendileri ne için gayret sarfettiklerini îtiraf etmemiĢler miydi, yâni… ĠĢte demiĢti ya, “Ġyi döĢemissin KardeĢim altına
imzamı atarım…” diye, yukarıda resmin altında görüldüğü gibi, örneğin
onların fikir yoldaĢlarından birisi?
Bizim Face Book arkadaĢımız, anlaĢıldığına göre, “döĢenmiĢliğin”
mutluluğa ermiĢtir o zaman, değil mi?
Vah, ideolojik kafalar, vah!
Bütün gayretlerinde, Allah (CC) Rızâsı‟na odaklanmıĢ Mustafa ne
ile uğraĢıyor, bu zavallılar ne ile uğraĢıyorlar, görüyosunuz, değil mi?
Mustafa‟nın biricik isteği, Evren Okyanusu‟nda yol alırken, Müslüman Türk Milleti‟nin de içinde bulunduğu, Yeni Türkiye Gemisi‟nin “su
almaması”… Bu zavallıların isteği ise, ne ile ve nasıl olursa olsun, sırf “döĢemek!” Vah! Vah! Vah!
Ve kezâ bu zavallılar, 3-4 senedir Face Book arkadaĢlığı yaptığımız
hâlde, hâlâ ne için uğraĢtığımızı, anlamamakta ısrar ediyorlar. Ya da anlamıĢ olsalar bile, belki de kurnazlıkla, bunu sürdürüyorlar… Öyle ki, bu
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kafalar, yukarıdaki iĢkembevî saçmalıklarından da anlaĢıldığı gibi, beni bir
partici olarak da, takdim ediyorlar, neredeyse! Hâlbuki dürüst olsalardı,
benim bu particilik konusunda, Face Book sayfalarında, aĢağıdaki yazıyla,
göstermiĢ olduğum tepkiyi, iyi niyetle değerlendirmiĢ olmaları, gerekmiyor
muydu?
ġükürler Olsun ki Bir Partici OlmamıĢım
http://mtemiz.com/bilim/ġÜKÜRLER%20OLSUN%20KĠ%20BĠR%
20PARTĠCĠ%20OLMAMIġIM.pdf
Kendimi Tanıtmaya ÇalıĢsam Acabâ Benilik Olur mu?
Yukarıda da değindiğim gibi, bendeniz gençliğimde, câmi yüzü bilmeyen, gaflet erbabındandım. Ama köylü çocuğu olduğum için, namaza da,
Ġnönü Zühniyeti gibi, allerjili de değildim. Orta Öğretim‟de, Ġlkokul birden
Lise sonuna kadar, baĢarılı olduğum için, aynı zamanda, çok popülerdim
de… Orta ve Lise‟de, aynı zamanda, sınıf mümesilliği benim üzerimdeydi.
1967 Samsun Ondokuzmayıs Lisesi Lise Birincisi‟ydim.
O yıllarda, Lise son sınıfta, Kanaat Notları verildikten sonra, ayrıca,
Lise Devlet Bitirme Sınavı yapılırdı. Ortaokul ve Lise‟de, her sınıfta iftihara
geçerdim.

Lise Müdürü Kenan Burkut iftihara geçtiğim için beni (Mustafa Temiz‟i) tebrik
ediyor]
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Bu münâsebetle, okul idâresinin velîm olan babama yazmıĢ ol-duğu,
kutlama yazılarını, hâlâ saklamaktayım, daha doğrusu saklamıĢım… Ki
hayâtımı yazmak için bunları düzene sokarken, dikkatli dikkatli incelediğimde, bir de ne göreyim! Meğer beni, baĢarılarım nedeniyle, Millî
Eğitim Bakanlığı bile kutlamıĢmıĢ… Görüyorsunuz, o zamanların çileli günlerinde, bunun farkına bile varamamıĢım! Ya da önemini yeni anlıyorum. O
da olabilir
Lise son sınıf kanaat notlarımın hepsi 10‟du. Devlet Bitirme Sınavı‟nda Müzik‟le Türçe‟nin 9 geliĢi, beni biraz üzmüĢtü.

AkĢam Gazetesi‟nin Haberi
O zamanın AkĢam Gazetesi, Türkiye‟deki Lise birincilerini ve birinci
gelen öğrencilerin, hayatta ne olmak istediklerini yazmıĢtı. Ġlk zamanlar,
benim bunlardan haberim yoktu. Gerçi iftihara geçmiĢ ve ödülümü® almıĢtım ama birinci olduğumu bilmiyordum.

®

ödül: Anabasis adlı bir kitaptı.
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(Ondokuzmayıs Lisesi Orta Kısmında 3 Yıllık Öğrenimim Esnâsında Her Yıla ĠliĢkin
Ġfthardan Dolayı) Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürü M. Sıtkı
Bilmen‟in Tebrik Belgesi

Bir gün bir arkadaĢ, gazeteden bu birincilik haberini kesmiĢ, Samsun‟da Emek Sineması‟nın merdivenlerinde rastladığı bir sırada, bana vermiĢti. Birinci olduğumu, ancak o zaman öğrenmiĢtim. „Ne olmak istediğim
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konularında‟ meğer benim adıma, Meliha Atasagun Hocam konuĢmuĢmuĢ…
ÇalıĢkanlığımın ana amacı, benim gibi bir köylü ve inek / manda /
döl çobanına, hocalarım tarafından verilen, değer nedeniyle, sırf hocalarımın
teĢviklerine lâyık olmaktı. Yoksa makam ve mevkî sâhibi olmanın ne demek
olduğunu, hem bilmiyordum, hem de ilgilenilecek kadar, aklımdan bile geçmiyordu. Benim gibi yoksulluk içinde bulunan, bir köylü çocuğuna hocalarımın değer verip yakınlık göstermeleri, benim için yeterli bir Ģerefti,
üstünlüktü. Beni teĢvik eden de buydu, zâten…
Ben Lise 2-3 sınıfta da kendi dönemimin tek TÜBĠTAK bursiyeri
idim. Yaz Okulu‟nda birçok arkadaĢ edinmiĢtim. Meselâ Adnan Kahveci,
onlardan biriydi. Adnan da, bizim okul mezunuydu. Benden bir ya da iki yıl
önce, Samsun Ondokuz Mayıs Lisesi‟nden mezun olmuĢtu. Çok zekîydi, Matematik Kültür dergisinde çıkan, soruların çözümünde adı çok geçiyordu
ama Ģahsen tanıĢmıyorduk.

Yaz Okulu‟na gezilerinden bir görünüĢ:
Ġstanbul HaydarpaĢa Gar Merdiven Basamakları
(Sol alt köĢede) Mustafa Temiz (gözlüklü) ve benim [Mustafa Temiz‟in arkasında
(Rahmetli)] Adnan Kahveci (gözlüklü)
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O, Amerika‟da Medikal Âletler üzerine doktora yapmıĢtı, Türkiye‟de özel bir hastâne açmak istiyordu. Para bulmak için de Özal‟a yaklaĢmıĢ
ama sonunda Özal‟ın çengeline takılmıĢ, siyâsete atılmıĢtı. Siyâsette iken,
bir trafik kazasında aramızdan ayrılmıĢtı. Birçokları gibi, Adnan‟nın da bir
sûikasta kurban gittiği söyleniyor. Allah (CC) rahmet etsin!
Onunla TÜBĠTAK Yaz okulu‟nda tanıĢmıĢ, dost olmuĢtuk. Yaz Okulu sonrası, Ġstanbul‟dan Samsun‟a dönerken, babası da gelmiĢti. Üçümüz
trende bir kompartımanı kapatmıĢ, Samsun‟a kadar da sohbet etmiĢtik. Ondan sonra Adnan ile bâzen pastânelerde bir araya gelir, bâzen evine giderdim. Ben üniversite birinci sınıftayken, Adnan, kazandığı bir bursla, Amerika‟ya gitmiĢti.
Aradan yıllar geçti. 1974‟de kısa devre askerlik hizmetimi, Ankara
Mamak‟ta Muhabere Okulu‟nda yapıyordum. Yemin töreni esnâsında birisi
gözlerimin içine bakarak, “Sen Mustafa Temiz değil misin?” demesin mi?
Baktım Adnan‟dı. Askerî elbise içinde olduğu için, dikkatle bakınca
tanımıĢtım. Yıllar sonra tekrar bir aradaydık.
Tüm Orta ve Lise boyunca yaptığım sınıf mümessliliğne ek olarak
hafta sonlarında da Lise bayrağını ben tutmaktaydım.

Ġzmir Bornova Kız Lisesi‟ndeki Yaz Okulu‟nda
(Ayakta Önde Soldan ilk) Mustafa Temiz
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Bütün hocalarım beni çok severlerdi. Pâkize Hanım, iyi bir mümessil
olarak vasıflandırıldığım, çalıĢkan olduğum ve ayrıca bütün hocalarıma
karĢı çok saygılı olduğum için, beni çok severdi. Hattâ bir gün sınıfın huzûrunda benim için „Hârika Çocuk‟ demiĢti.
Târih hocamız Doğan Üstün Hanım bir baĢka hocaya, benim için,
baĢarılarımı kastederek, „Atatürk‟e lâyık bir evlât!‟ demiĢti.
Bu vasıflandırma, bugünkü gibi, ideolojik bir açıdan yapılmıyordu.
Benim Ģu ana kadar, hiçbir kere baĢkalarının yaptığı gibi, „Atatürkçüyüm‟
diye, ağzımdan bir kutuplaĢtırma, ayrıĢtırma, ötekileĢtirme gibi, istismar
kokan bir söz çıkmamıĢtır. Bu, Milletimiz‟in zilletten kurtulmasına öncülük
eden, bir değerine gereken, târihî ilgiyi göstermemek demek değildir, haddini bilip aĢırılıklara sapmamaktır. Çoklarınının yaptıkları gibi, onu ilâhlaĢtırmak, bir ilâh gibi sevmek de yanlıĢtır. Böyle bir davranıĢ, çok kötü bir
aĢırılıktır.



. AĢağıdaki aĢırılığı görünce prensibimde ne kadar haklı olduğum anlaĢılmıyor mu?
NÖBETÇĠ MĠLLET: “Yaradan* hey Yaradan! / Dört yıl değil bin yıl geçse aradan / Sensin ateĢ diye
kanımızdaki / Sesin ıĢık diye önümüzdeki! / Ey yanımızdaki / BeĢ on mermere, bir avuç toprağa sığan / Sınırsız mâvi
umman hey! / […] Ġrkilmez Ata çocuğu irkilmez: / Zaptedilmez, Atam, zaptedilmez / Biz varken senin hisârının
burçları: / BakıĢlarımız kılıç uçları / Bekliyoruz devrimini biz. / Çökmeyeceğiz diz / Ġsterse hayat zehrolsun / Ġsterse
refah kahrolsun / Ġsterse kurĢun düĢsün yanımıza, belimize / Ġsterse geçinmek için bir dilim / Kuru ekmek
geçmesin elimize / Halel gelmez bizim ateĢimize; / Dünyâ düĢse peĢimize / Yer sarsılsa yerinden / Ne senden
geçeriz, ne senin eserinden… (Behçet Kemal ÇAĞLAR * Burada ġair‟in Yaradan‟ı MKA)” YA DA YENĠ
MĠLLETVEKĠLLERĠNE: “Haklısınız, bir büyük millete vekilsiniz; / Göğsünüz, kıvanç dolu, gerildikçe gerilir. /
Bilin ki Atatürk‟ün kurduğu Ankara‟ya / Atatürk‟ün yolundan yürünerek girilir. / Anıtkabre gidip de yürekten
baĢ eğmeyen / Günü gelir çarpılır, / Ģer, yere serilir / Bir avuç yobaz için, bir sürü câhil için / Devrimi çiğneyecek
ayak varsa, kırılır. / Bir de bakarsınız ki her meydanda bir kere / Her genç Türk‟te bir kere bir Atatürk dirilir. /
Bir an unutmayın ki Atatürk ülkesinde / Âhiretten önce de Yüce Divan kurulur… (Behçet Kemal ÇAĞLAR)” YA
DA CANKAYA: “Bir ebedî güneĢle / Burada doğdu Gâzi, / Yaprak yığını gibi / Burada yandı mâzi. / Burada erdi
Mûsâ; /Buradan uçtu Îsâ. / Bülbül burada varsa / Hürriyet için öter. / Ne örümcek, ne yosun, / Ne mûcize, ne
füsun; / Kabe Arabın olsun, / Çankaya bize yeter! (Kemalettin Kamu).” ATATÜRK MEVLĠDĠ: “Türk‟e Tanrının
bahĢettiği bir ruh idi / Zulmün Milletimi boğmaya kalktığı an / Nur gibi doğdu karanlık günlerin de /Sensiz bu Millet
öksüz sayılırdı inan / Gel ey 19 Mayıs eĢsiz sabah merhaba / Ey Samsun‟da karaya çıkan ilâh, merhaba / Merhaba
ey yükselen güneĢ / Anafarta‟dan Merhaba ey kurtaran Türklüğü bin vartadan / Merhaba ey Türklüğe alın yazısı
yazan / Merhaba Dumlupınar, Sakarya, Ġzmir, Lozan / Merhaba ey biribiri ardından inkilaplar / Merhaba ey ezelî,
feyizli eĢsiz bahar / Merhaba ey ilâhın en yakın arkadaĢı / Merhaba ey devletin ak alnı, aziz baĢı / Doğuran bu gün,
bir gün: doğuracak muttasıl / Her Türkün tevellüdü 19 Mayıs asıl / Ġlk çamurdan beden, üflenen ruh, dediler /
Son tufanda Türklüğü kurtaran ruh, dediler (Behçet Kemal Çağlar)” , Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://bekirlyildirim.wordpress.com/2007/01/15/ataturkcu-vatan-sairlerinden-siirler/, En Son EriĢim Târihi:
01.11.2013.
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Yaz Okulu gezilerinden:
Kandilli Rasathânesi tepesi
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Yaz Okulu gezilerinden:
Kandilli Rasathânesi‟nin GiriĢi

Bayrak Devir Teslimi
(Mehmet Âkif PAK Bayrağı Mustafa Temiz‟e teslim ediyor)
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(Soldaki) Mehmet Âkif PAK ve (Akif Pa‟a çiçek sunarak Bayrağı teslim alan) Ben
(Mustafa Temiz)

Benim prensibim, aĢırılıklardan uzak durmak, her Ģeyde ölçülü olmaktır. Benim için, “Atatürk‟e lâyık bir evlât!” demelerinde, esas olarak
çalıĢkanlık, dürüstlük, büyüklere saygı kavramı yatıyordu.

(Samsun Ondokuzmayıs Lise‟si bahçesi)
Perihan Akıncı (Öndeki çocuğu) ve Mustafa Temiz
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Sonradan araĢtırmalarım neticesinde öğrendiğime göre, çalıĢkanık,
dürüstlük, büyüklere saygı kavramları, Kültürümüz‟ün temelini oluĢturuyordu. Meselâ Peygamber (SAV) Efendimiz, “Büyüklerine saygı göstermeyen,
küçüklerini sevmeyen bizden değildir.” demiĢtir. O zamanki öğ-retmenlerimizin kıymetini, buradan da kestirebilirsiniz.
Diğer taraftan Ġslâm ve Kültürümüz‟de, “KiĢi sevdiğiyle berâber
haĢrolacaktır.” hadîsi Ģerîfi de vardır.
Bu ne demektir?
Bu aklını kullanmak, sevgini uluorta kullanıp harcamayıp, seni Cennet‟e taĢıyacak olan, sevgilerle ilgilenmek demektir. Gerçek bu olduğuna
göre, Peygamber (SAV) Efendimiz ile cennetlikleri mücdelenmiĢ olan ve
AĢer-i MübeĢĢire denilen, 10 kiĢinin dıĢında kimsevi sevmemek, bence en
garatilisidir.
Hele hele, dinî yönü sağlam olmayan, îtikâtları bozuk kimseler karĢısında, insan, „sevgi ve sevmek‟ konularında, çok dikkatli olmak zorundadır. Diyeceğim Ģudur ki, „sevgi ve sevmek‟, özeldir, kiĢiden kiĢiye değiĢir.
Sonra bilimde sevgi ile hareket edilmez… Bilimde kazanç, baĢarı rûhu ve
objektif olmak vardır8. Sevginin asıl âlâsı, aĢk olarak, Ġslâm‟da ve Ġslâmî
ilimlerde vardır. Bunun adına da Ġlâhî AĢk denir.
Nûri Günay, Doğan Üstün, Vildan Hanım orada Lise‟de de hocamızdı. Ayrıca Sâmiye Hanım, Nûran Tunca, Meliha Atasagun, Solmaz Yavuz, Perihan Akıncı Lise‟de çok yakından tanıdığım hocalardandı.
Solmaz Bey‟in arkadaĢı Bahattin Bey, dıĢardan Kimyâ dersimize
gelirdi. DıĢardan yine Kimyâ dersimize gelen Ata Giritli ile askerlik dersine
gelen Garnizon Komutanı BinbaĢı ġaban Gökgür‟ü de burada anmadan
geçemeyeceğim.

8
Temiz, M., ġerî Îman, Ġlim Sevgi, AĢk Ve Nîmet, Bilim Fayda Ve Menfaat, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ġERÎ%20ÎMAN,%20ĠLĠM%20SEVGĠ,%20AġK%20VE%20NÎMET,%20BĠLĠM%20FA
YDA%20VE%20MENFAAT.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ġERÎ%20ÎMAN,%20ĠLĠM%20SEVGĠ,%20AġK%20VE%20NÎMET,%20BĠLĠM%20FA
YDA%20VE%20MENFAAT.docx, En Son EriĢim Târihi: 11.10.2016.
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Altın prlantası hocalarım
Perihan Akıncı Hocam da dâhil, hocalarımın hepsi de, beni çok severlerdi. Onların hepsi ile ayrı ayrı çok hâtırâlarım ve bâzıları ile resimlerim
de var… Perihan Akıncı Hocam, daha sonra Ġstanbul‟a tâyin olmuĢtu. Sonraları üniversitede iken, Onu Ġstanbul‟da da bulmuĢ, evinde ziyâret etmiĢtim.
Mümessillik görevimde baĢarılıydım. Ama arkadaĢlar, ara sıra gürültü yaptıkları için, bildirmem üzerine, Müdür Bey‟den ya da Müdür muâvinlerinden zılgıt iĢitiyor, bâzen de dayak yiyorlardı.
ġimdi düĢünüyorum da sert-yumuĢak ne kadar hocam varsa, hepsi,
elinden tutulacak öğrencinin elinden tutarlar veyâ takdir edilecek öğrenciye hakkını teslim ederlerdi. ġimdilerde olduğu gibi, hiçbir zaman ideolojik
ya da dindar, dinsiz ayrımcılığı da yapmazlardı.
Bugün hocalarını döven, bıçaklayan, öğrencileri gördükçe, hayretler
içinde kalıyorum. Günümüzdeki teknolojik ve refah imkânları karĢısında bu
öğrencilerin, bize göre daha saygılı ve baĢarılı olmaları gerekirken, öğrenciliğin içine düĢtüğü bu durum neyin nesi oluyor?
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Câhillerle UğraĢmak Ne Kadar ZormuĢ!
Face Book‟ta aĢağıdaki resmin altına, görüldüğü gibi, yalnızca:
“Tek Bir KALEM üzerinden yapılan karĢılaĢtırmalar, Halkımızın Aklı
ile OYNAMAK değil mi ġĠMDĠ?” diye, bilimsel açıdan, ĠSTATĠSTĠKÎ bir
îkaz (açıklama) yapmıĢtım…

Mustafa Temiz “Tek Bir KALEM üzerinden yapılan karĢılaĢtırmalar,
Halkımızın Aklı ile OYNAMAK değil mi ġĠMDĠ?”

Resimdeki bilgiye göre, Türkiye‟nin refah seviyesi‟nin belirlenmesi
açısından, Ģimdi insafla düĢünelim! Böyle tek bir kalem‟e bağlı kalmak
hangi insafa sığar? Bu BĠR…
Ġkincisi, çiftçilerin Ecevit‟i istememelerini böyle tek bir sebebe bağlamak, hangi akıl ile açıklanabilir? Bu ĠKĠ…
ġimdi benim bilimsel açıdan istatistikî olarak yalnızca, “Tek Bir
kalem üzerinden yapılan karĢılaĢtırmalar, Halkımızın Aklı ile oynamak değil
mi Ģimdi?”
Ģeklinde bir fikir belirtmem, aĢağıda görüldüğü gibi, birçok imlâ ve yazım
hatâlatıyla birlikte, bir eleĢtiri iftirâsına uğrayıp, haksızca ve insafsızca,
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kendi ideolojilerinde kullandıkları „döĢemek‟ tâbirleriyle, hangi zehir çuvalını bir iğne ile delerek, ortalığa zehirli fikirlerin dökülmesine benzer bir
yol açabilir? Bu ÜÇ…
Face Book arkadaĢımız, benim istatistikî ikazım için, bakınız neler
döĢemiĢ:
“… Hocam ne te kalemi emekli olali kafani pencereden disariya
uzatmiyorsun galiba millet yandik anam turkusu cekiyor hiçdurmadan
manavdan pazardan haberin yok galiba akaryakit almaya gidiyorsun hiç
durmadan zam intrnet çikmiĢ 50 liradan 75e bu indirmli fiyati hiçdrmadan
ariyor ttnet yilbaĢindan sonra buyuk zamlar gelecek diye egitim zaten bitmiĢ
onbeĢ senedir enflasyon %20 nin uzerinde Denizli gibi yerde her taraf iranli
dolmuĢ çinar meydanlarinda bir suru iranli inbe gayri ahlaki nahoĢ hareketle
genclere nasil ornek olduğunu soylememe gerek yok inbesi hacli hristiyani
değiĢik tipte kol geziyor suriyelisi kirgizlari toplanmiĢ kadinlara kizlars
rahatsiz edici bakiĢlar sergiliyor yollarda emekli desen çocuk okutmaktan
aciz duruma duĢmuĢ fuhuĢ artmiĢ yurumuĢ iĢsizlik dizboyu karin tokluguna
ise iĢ çok cevat hocamin dediği gibi elin okumuĢu dahi oluyor bizim
okumuĢlar herĢeyi ben, ben ben biliyorum derken bir Ģey gormuyor ya
gozlerde problem,yada vucutta tuzu azaliyor galiba sadece karadenizli diye
gormuyorsunuz galiba delen adatiyor giden aldatiyor kendiside aldandigini
kabul ediyor mağdur ve masum rolune siğinarak tekkedeki, cemaat
baĢlarindakilerin din iman gunah furyasi ile kaendilerinin ve yakinlarinin
ağzin bir parmak bal surmeyle yuruyor bu iĢler gerçekten hz omer bunlar
gibi adalet mi yuruttu once kendi hakimini savcin koy onlara dedigini yaptir
adalet vr memlekette deniliyor el sikmak haram deniyor zina deniyor bunlar
ve kadinlari milyonlarca kari kiz erkek eli sikiyor bu zna olmuyor galiba
devlt buyuğu veya siyaset oldugu icinl kursude atan tutanlar buralari
gormeyp sesi kesiuorlar vatandaĢ olunca veryansin,15 senedir milli piyago
gibi at yariĢlari gibi buyuk kumarlara çozum bulamadiniz devlet elinle kumar
oynaniyor hz OMER boyl Ģeylere goz yimuyormuydu bir suru akp yandaĢi
yandas olmasi sebebi ile koĢe oldu hrkes goruyor feto dediginiz illetle oy
uğruna cancigerdiniz herhalti iktarafin buyukleri baronlari yedi icti cezasini
mazlum oğretmen memur polis yani alt tabaka sorgusuz sualsiz içeriye atildi
uç dakikalik mahkeme seanslarinda karĢi tarafa dinlaemeden tutuklamalar
yapildi iftira varmi yokmu ,kanit araĢtirilmadan elde delil yok kanit yok
kuçuk çocuklar babasiz,okuyan çocuklar zor Ģartlar altinda okuyamaz
durumda millet pazarlarda dahi normal sigortali bir iste dahi çalistirmadiniz
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hemen uyari ile iĢten attirdiniz bumu sizin adaletinizbu konularda tutuklama
verenhakimlere uest derecelere terfi ettirip batinin enguzel yerlerine atadiz
bumu hayran oldugunuz sistem bunlari yapanlara bu yapanlari
destekleyenlere ne ahlar ne vahlar gidiyor bunlar saksak tutanlainda var
çoluğu çocugu bu ahlar yerde kalmaz cikar elbette en kisa zamanda fethullah
denen ve bu iĢleri kariĢtirip din iman ayagina gidip halkin çocuklarin
zehirleyenlere ve zehirlemesine bildikleri halde oy ugruna firsat verenlerin en
kisa zamanda ALLAH belasini versin erbakan bunlari biliyorduda bunlara
firsat vermedi o partide yetiĢen mi bilmeyecek hayran oldugunuz bu kiĢi
ağziniza doladiğiniz inonu'yu binlerce defa katmerler hiçolmazsa kabul
et!ezseniz dahi çanakkale,inonu ve bir çok muharebede yer almis senin
hayran oldugun yillardir bir diplomayi bile gosteremedi siz onada bir egtimci
olarak bir kilif bldunuz”
Onun altında da bir baĢkası demiĢ ki:
“…Ġyi döĢemissin KardeĢim altına imzamı atarım millet uyku
halinde”
Ne diyeceksin? Türkiyemiz‟de insanlarımızı iĢte bu düzeye (seviyeye)
kadar düĢürdüler.
Ey bu döĢemeyi baĢaranlar, sizler Ģimdi, Türk Millet‟nin Millî örf, âdet
ve mâneviyatlarına, ters düĢecek Ģekilde, yetiĢmenizde etkili olanların,
pirleri olan ve “Türkler‟de evvelâ îtaat duygusunu kırmak, mânevî bağlarını
kesretmek, dinî metânetlerini zaafa uğratmak icâbeder.” diye ders veren,
Patrik Grigoryas‟a, bir teĢekkür bocunuz olduğunu biliyor musunuz?
Ġnsanda
Biraz Utanma Duygusu Olur Değil mi?
Ġnsanda biraz utanma duygusu olur da, Ģöyle, önce yazdıklarına, sonra da kendisine bakar, kimlerin peĢinde oluğunu bir düĢünür, değil mi?
Yukarıda resimdeki karĢılaĢtırmayı görünce, ne demiĢim ben?


kesretmek=çoğaltmak, böylece ayrılık tohumlarını atarak „parçala parçala yut‟ adı verilen Ġngiliz
Sömürgeciliği‟ine hazırlık yapmak.
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“Tek Bir KALEM üzerinden yapılan karĢılaĢtırmalar, Halkımızın Aklı
ile OYNAMAK değil mi ġĠMDĠ?” demiĢim… O Kadar…
Ama bu, bir buçuk satırlık, istatistikî hatırlatma üzerine, bakınız
adam, benim için, neler söylemiĢ, neler döĢemiĢ? Ben neymiĢim, nelermiĢim?
Hemen bunları, nereden ve nasıl öğrenmiĢ, diyebilirsiniz? GeçmiĢteki
yazıĢmalarınızdan diyeceksiniz, belki! Peki, bunun benim istatistikî îkâzımla,
ne iliĢkisi var ki, yazmıĢ?
Sanki adam, zehir ile dolu bir fitne çuvalını hazırlamıĢ gibi… Benim
bilimsel bir îkâzım bile, onda çuvalını delen bir iğne gibi tesirini yapmıĢ!
Çuvalın delinen noktasından, içindeki küllenmiĢ zehirler‟in dıĢarıyla serpilmesi gibi, içindekiler, öyle bir dıĢarı fırlamıĢ ki?
ġaĢılacak Ģey, doğrusu! Bu ideolojik hastalık, „ne menem‟ ĢeymiĢ,
böyle!
ĠĢte insanı, normal hâlden zehir dolu bir çuvala dönüĢtüren hâlin
adına, güncel bilimsel dil ile söylemek gerekirse, ideolojik saplantı deniyor...
Ama Ġslâmî literatür diliyle söylemek gerekirse buna, bir sapıklık9 da denebilir, ayrıca... Buradaki sapıklıktan hemen akla, anlaĢıldığına göre,
atalarımızın 1000 yıllık, Ġslâmî Ve Millî Kültürel yolunu bırakıp, Batı
kültürünü ya da Grigoryas‟ın fikirlerini, üstün görmek gibi, bir Ģey de akla
geliyor…
Ki, bu nedenle, bu sapıklık, ideolojik saplantı mensuplarına, benim
gibi, yalnız bilimle ve /veyâ ilimle uğraĢan, tarafsız olan, Ġslâmî ve Millî
Kültürel doğrultudaki, insanları karalamak ve yeri geldiğinde, yarım yanlıĢ
iĢkembevî düĢüncelerle onları îtibarsızlaĢtırmak için, demek ki, söylenebilecek ne varsa, söyleme yetkisi de verebiliyor / verbiliyormuĢ!
Söylediğim bir buçuk satırlık söz ortada… Ġsterseniz bir kez daha
bakınız! Bilimsel olarak istatistikî bir hatırlatma, o kadar…
Ama cuvaldan dıĢarı fırlayan zehirler gibi, baktığınızda benim üzerime hangi zehirli tabletler hazırlanmıĢ, görüyorsunuz!
Temiz, M., Âyetlerle Sapıklık, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20SAPIKLIK.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20SAPIKLIK.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
9
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ĠĢte bu Zihniyetin nazarında, “ne olduğumu”, zehir paketlerine benzeyen, yukarıdaki sözlerine bir kere daha göz gezdirerek, anlayınız!
Sözlerinin hemen altında da, bir yoldaĢının, “iyi döĢemiĢsin” dediği
gibi, arkadaĢımız, döĢemiĢ de döĢemiĢ, görüyorsunuz…
Bu Zihniyet, iĢte böyledir… Ortalıkta fol yok-yumurta yok ama
döĢer de döĢer‟ler, döĢer de döĢer‟ler, böyle…
Çünkü tarafsız bir gözle incelediğinizde bugünkü Türkiye‟de, aynı
Zihniyetin etkin uzantılarına da baktığınızda, görürsünüz ki, bu da, târihî
pirlerinin bir metodu‟dur… Çuvalda ne kadar zehir kalıpları varsa,
böylece bir fırsatı doğduğunda, kendi tâbirleriyle aynen, döĢeye döĢeye,
dıĢarı fırlatmak gibi bir Ģey bu…
Bu Zihniyetin, hep böylece zehir fırlatmak gibi iĢler için, var olduğunu, inanınız henüz yeni öğreniyorum; emekliliğim dolayısıyla, bu gibi ideal
kahramanlarıyla, öyle ya da böyle karĢılaĢıp da:
-Onlar gibi düĢünMEyince, BĠR;
-Onlar gibi SEN haklısın deMEyince, ĠKĠ;
-Onlar gibi KUTSAL değerlere dil uzatMAyınca, ÜÇ;
-Onlar gibi Ġslâmî VE Kültürel değerlerimizi REDD-Ġ MĠRAS etMEyince, DÖRT;
-Onlar gibi HALKIMIZA hakâretli sözler söyleMEyince, BEġ;
-Onlar gibi hakımıza APTAL deMEyince, ALTI;
-Onlar gibi HALKIMIZA göbeğini KAġIYAN deMEyince, YEDĠ;
- ĠĢte gördünüz, onların bu gayrı insânî metotlarını eleĢtirmekten
kaçınMAyacak bir dürüstlükte olunca… SEKĠZ;
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- ĠĢte gördünüz, onların gördükleri, her “doğru iĢi ya da fikri”
“iĢkembeden döĢemelerle” yıpratma metotlarını, tenkit etmekten
kaçınMAyacak, bir dürüstlükte olunca… DOKUZ…
Bunların bu özellikleri daha da uzatılabilir ama Ģimdilik bu kadar
yeter…
Utanma Duygusu da Ġdeolojik Oldu?
Ġnsanda biraz utanma duygusu olur, değil mi?
Çünkü Peygamberimiz (SAV), utanmanın baĢtan sona kadar „hayırlı‟
olduğunu söylediğine göre, bunlarda hayırın zerresi, var mı yok mu, hele bir
düĢünedurunuz!
Ġnsan, eğer biraz insansa, insanlığa saygı açısından, birazcık, yânî
Denizlilerin deyimiyle, cimicicik haddini-hududunu bilir, değil mi?
Ama ne gezeeer! Yok, yok! Yok!
Neden?
Nedeni çok!
Çünkü son yıllarda zehir paketleri gibi ortaya dökülen, Ġnönü Zihniyeti‟nin özellikleri, böyle ortalığa dökülüp çoğalınca, nedenleri de, BĠR
BĠR netleĢmeye baĢlamıĢ bulunuyor. Bu bâtıl Zihniyetin ĠĢte tek faydası budur, bu asîl Millet için:
ĠĢte bu fayda, fitnecilerin, ortalığı zehirlemek için, her tarafa yaydıkları bu zehirli fikrî ve tatbikî davranıĢ paketlerinin halkımızı uyandırması, gözünü açmasıdır.
Yâni Halkımız, böylece fikrî ve tatbikî davranıĢ zehirlerine karĢı
Ģerbetili olduğu için, hemen panzehirini bulur /bulmaktadır. Bulduktan
sonra da, panzehirini güncellemektedir. BaĢka bir ifâdeyle, anlayacağınız dil
ile söylemek gerekirse Halkımız, bu Zihniyet tarafından üretilen, her türlü
zehirli fitneye karĢı, 1000 yıldan beri, içindeki münâfıkları elemesini
bildiğinden dolayı, mânevî ilâcını anında bulur / bulmaktadır da...
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Allah (CC) hikmetsiz hiçbir Ģey yaratmamıĢtır. ĠĢte Allah (CC), sevdiği kullarının sapıtmamaları için, kafaları karıĢtığında ise, bâtıl cephesine
bakarak ve gördüklerini, temiz akıllarını iĢletip, 1000 yıllık ölçüleriyle mukayese yaparak, iyinin-kötünün fayda ve zarar açısından analizini yaptıktan
sonra, tekrar doğruya yönelmeyi pratik hâline getirerek, derin bir tecrübe
sâhibi olmuĢtur. ġerbetli demem bu yüzdendir.
Daha doğrusu Allah (CC), mü‟min kullarının Ġstikâmtlerini, böyle
bozuk bir Zihniyet türeterek korumaktadır. Bu bir kânundur. Kânun‟un
ifâdesi de, “Hak, Bâtılla kâimdir”.
Bu kânunun ana esâsı, yine baĢka bir kânunudur: “Her Ģey zıddı ile
kâimdir” kânunu... Ancak arada Ģu fark vardır ki, Kur‟an‟ın bildirdiğine göre Allah (CC), Hak sayfasındakileri Cennet‟te; bâtıl sayfasındakileri Cehennem‟de ağırlayacaktır.
ġimdi, bâtıl cephesindekiler, bana kızmasınlar! Ben görüyorsunuz,
Allah (CC) tarafından bildirilen ölçüleri ancak hatırlatıyorum. Bir sorununuz varsa, onu Allah (CC) ile hâlletmelisiniz!
„Bunun yolu nedir?‟ derseniz, derim ki, yalnızca Ġslâm‟ın tümüne
îman edip, hemen ardından da, ilme sarılmak… Çoğu insanımız, baĢlangıçta taklidî îmana sâhipti ama büyüyünce câhillikten sapık duruma düĢmüĢ
bulunuyor, iĢte her tarafta görülen, bâzıları gibi…
Bu Zihniyetin
DöĢenme Metodunun Sebepleri
BaĢ ve birinci sebep, çok kolay değil mi?
Patrik Grigoryas‟ın yolundan gidenlerin yolundan gitmeye özenti
göstermek…
Bu kısa özetten sonra, yol arkadaĢının tâbiriyle bana karĢı, “Ġyi döĢeyen”, Face Book arkadaĢımızın Ģahsına yönelik değil de, genel anlamda açıklamak gerekirse, Bâtıl Zihniyet tarafından ortalığın, insafsızlıkla, utanmazlıkla ve gayrı insânîlik ile zehirlenmesinin sebeplerinin, bilimsel olarak
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açıklanması gerekirse, bunları da hemen burada, birkaç maddede açıklamak
mümkündür:
- Ġnsafsızlığın, utanmazlığın ve gayrı insânîliğin birinci sebebi,
CĠBĠLLĠYET bozukluğudur10…
Cibilliyet bozukluğu demek, bir anlamda, “Allah (CC) nasip etmemiĢ, iyi insanlık çamurundan katkısı yok demektir.”
CĠBĠLLĠYET‟e, Halkımız‟ın diliyle, süt ya da maya da derler… Bu
tanıma göre, daha da Türkçe olarak cibilliyet bozukluğuna, nasipsizlik
demek de mümkündür11.
Face Book arkadaĢımız, bir buçuk-iki satırlık, bilimsel istatistikî bir
açıklamama karĢı, bir sayfalık ya da yaklaĢık 50 satırda, bana karĢı sıraladığı döĢemesinde, hemen hemen, 200 civârındaki, imlâ ve yazım hatâlarıyla birlikte, beni tanımlamıĢ bulunuyor ya yâni aynen diyor ya, “Hocam
ne te kalemi emekli olali kafani pencereden disariya uzatmıyorsun” diye…
Hele bir düĢünsenize! KarĢımdakilere olan saygımdan dolayı, yazılarımda hiçbir hatânın olmaması için, kılı kırk yararken, döĢeme ahâlisi, gördüğünüz gibi, Ģurada bir sayfalık döĢemesinde bile, yaptığı o kadar bilgisizce
ve câhilce hatâlardan dolayı, ne demek istediğini öğrenmeye çalıĢmk için
de, ayrı bir enerji ve zaman sarfetmek gerekiyor… Ġnsaf mı insaf! Bu ne
hadsizlik Yarab‟bi!
Nedelim, kâri!
Bendeniz, o Face Book arkadaĢımız gibi, nasipli-nasipsiz ayırımı
yapmadan yâni ölçü-mölçü dinlemeden, her tarafa savrulmuĢ değilim, Elhamdülillah!

10
Temiz, M., Süt Veyâ Maya, Gerisi Hava Ġle Cıva…, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/SÜT%20VEYÂ%20MAYA,%20GERĠSĠ%20HAVA%20ĠLE%20CIVA.pdfYA DA
http://mtemiz.com/bilim/SÜT%20VEYÂ%20MAYA,%20GERĠSĠ%20HAVA%20ĠLE%20CIVA..docx, En
EriĢim Târihi: 25.08.2015.
11
Temiz, M., Süt Ve Maya‟dan Da Öte Bir ġey…, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/SÜT%20VEYÂ%20MAYADAN%20DA%20ÖTE....pdf,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm YA DA
http://mtemiz.com/bilim/SÜT%20VEYÂ%20MAYADAN%20DA%20ÖTE....docx, En Son EriĢim Târihi:
25.08.2015.

Son
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Bu kadarı, yetmiyor mu, yâni?
Etmeyin, etmeyin! Beni durmadan kendimden bahsetmeye zorlamayın, lütfen!
Etmeyin, Yâ! Beni Durmadan Kendimden Bahsetmeye Zorlamayın,
Lütfen!
http://mtemiz.com/bilim/ETMEYĠN,YÂ%20,%20BENĠ%20DURMADAN%
20KENDĠMDEN%20BAHSETMEYE%20ZORLAMAYINIZ,%20LÜTFE
N.pdf
„Tanımadan da olmaz‟ diyeksiniz belki, biliyorum… Örneğin ben de,
birisinin bir yazısından daha çok yararlanmak için, önce yazarın kendisini
tanıma ihtiyâcı duymuyorum değil, tabiatıyla… Ama bu arkadaĢımızın
tanıma-tanımama derdi mi var, yâni? Kim olduğum internette var, ayrıca:
(ÖzgemiĢ):
http://mtemiz.com/
Bizler zâten, bilmek istedikleri gibi değiliz dedik ya, yukarıda…
Nedelim, pencere içi de olsa, pencere dıĢı da olsa, kapaklanmıĢ
olduğumuz, kendi bilimsel dünyâmızda bizler, Gerçek Ölçüler‟i, yânî Ġslâmî
Ve Kültürel Ölçüler‟i esas alıyoruz. O arkadaĢımızın ölçüsüzlüğünün tam
tersi oranındaki bir hassasiyetle, kendi inimizde, yâni yuvamızda, vaktimizi
iĢte böyle hep Gerçek Ölçüler‟le doldururken, belki bir ölçüsüzlük yaparız
da, günaha gireriz endiĢesini de, her zaman ön plânda tutuyoruz / tutmak
zorundayız, tutacağız, daha doğrusu!
Ama ne gariptir ki, arkadaĢımızın, 50 satır ve 200 civârında imlâ ve
yazım hatâlı, döĢenmesinde, hiçbir ölçüye referans vermediği dikkati çekiyor, ayrıca… Belki diyeceksiniz, „iĢkembevî oluĢundan olabilir‟ diye… Orasını ben bilemem! ġahsen bendeniz, arkadaĢımız kadar, cüretli olamıyorum, ayrıca… Çünkü ölçüye alıĢık olduğum için, bizim tarafta, iĢkembeden
döĢemeler hiç olmaz! Buna Ģükür diyorum, Ģahsım adına, Ģimdi!
Çünkü bize düĢen, iĢte böyle her türlü Ģartlarda bile, herkese fayda
sağlayacak ölçülerin araĢtırılmasıdır, Ģu açıklamalarda da olduğu gibi…

43
Doğru‟da (Hak‟ta) Ve YanlıĢ‟ta (Bâtıl‟da)
NETLEġMEYE DOĞRU!
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

Bu Ģartlar içinde yapabileceğimiz “hayır (lar)” olarak, cibilliyet
konusunun biraz daha anlaĢılması için bile, ne edip edip, sütü bozukların
yaptıklarına bir örnek göstermek, daha iyi olur diye düĢünüyorum. Böyle
bir örnek gerçekten iyi olur diyerek, Face Book arkadaĢımızın okuması ve
Ġslâmî ölçüleri iyice anlaması için, ona aĢağıdaki yazıyı okumasını önerelim,
bâri diyorum, Ģimdi kendi kendime…
O zaman belki, sütü bozuklar ne yapıyormuĢ, biraz daha bilgilenmiĢ
olur. Resimde bulunan, Ġslâm düĢmanı Rockefellerin bursu ile yetiĢmiĢ, Ecevit hayranı olarak, ideolojik mi ideolojik olan, çoğu hastalarımız da
bundan belki bir fayda görürler. Bizim toplumumuzda Sayın Ecevit, bilirsiniz, “Kendisini Tescil Eden Politikacı“ olarak biliniyor…
Kendisini Tescil Eden Politikacı
http://mtemiz.com/bilim/HĠÇ%20UTANMIYOR%20MUSUN%20S
EN.pdf
Biz de bu sâyede, bir bilim adamı olarak, kendimize düĢen, aydınlatma görevimizi yapmanın mutluluğuna ermiĢ oluruz. Yoksa bu hizmetimizle, Face Book arkadaĢımızın, oldukça çok imlâ hatâlı, cümlesindeki,
“emekli olali kafani pencereden disariya uzatmıyorsun” Ģeklindeki hadsiz ve
saygısız siteminden, böylece birazcık olsun, uzaklaĢmıĢ oluruz, belki…
Biliyorum, büyük-küçük / saygılı-saygısız demeden, bu türden pervasızca saldıranlar, daha çok Milletimiz‟in mâneviyatını târumar eden, Zihniyetin piyonları ve kuklalarıdırlar. Yalnızca Grigoryas gibilerini
sevindiren, bu zavallılar, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in, “Büyüklerine
saygı duymayan, küçüklerini sevmeyen bizden değildir” hadîsine göre
kendilerini, „Batılı Seviciliği‟ne adayan bir Zihniyet‟in mensubu ya da taraftarıdırlar… Onun için, Ģimdiye kadarki Ġslâmî Ve Kültürel incelemelerimde rastladığım, geçerli ölçülere göre, bunların feyizleri‟nin de kesik
olduğuna inanıyorum.
Bu konuda da yine onlara yardımcı olmak gerek; Emr-i Bi‟lma‟ruf
Ve Nehy-i Ani‟lmünker-Ġyiliği yapmayı öğütlemek, kötülükten sakındırmak‟ adlı ilâhî görevimiz gereğince, aĢağıdaki yazıyı da iĢâret ederek:
Batı‟da Ġnsanlık, Batıcılarımız‟la Birlikte, Batıyor mu? Bu Bilimsel
Gerçeği Biliyor muydunuz? Batıcı Zihniyetlerin Ġslâm DüĢmanlığının
Bilimsel Sonucu...
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http://mtemiz.com/bilim/BATICILARIMIZ%20DA%20BATIYOR%20MU.
pdf
Gerçi bunlar, genel olarak, ifâde etmek gerekirse, gittikleri yol îcâbı
olarak, „feyiz‟ kelimesinden, bunun kesik olmasından da, bir Ģey anlamazlar
ya! Anlasalar bile önem vermezler ya; Allah (CC) düĢmanları tarafında olduklarından dolayı, DNA dönüĢümü nedeniyle, baĢkalaĢım geçirme ihtimâlinden dolayı, feyizleri kesik olduğu için…
Batı‟da Ġnsanlık, Batıcılarımız‟la Birlikte, Batıyor mu? Bu Bilimsel
Gerçeği Biliyor muydunuz? Batıcı Zihniyetlerin Ġslâm DüĢmanlığının
Bilimsel Sonucu...
http://mtemiz.com/bilim/BATICILARIMIZ%20DA%20BATIYOR%
20MU.pdf
Allah DüĢmanları
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH%20DÜġMANLARI.pdf
Bu nedenle bu Zihniyet, zâten bu açıklamalardan da bir Ģey anlamayacaklardır. Belki de Ģu yazdıklarıma bile, bir bir göz dahî atmayacaklar!
Ama biz, bize düĢeni yapalım, yeter!
Sonuçta Ġslâm‟ın yânî güzel, gerçek ve eĢsiz dinimizin her Müslümana ve bu arada bana da, hattâ Müslüman olarak düĢündüğümüze göre,
yukarıda bana, doğru-yanlıĢ veryansın olarak döĢenmiĢ olan, Face Book arkadaĢımıza dahî, farz kılınmıĢ olan, „Emr-i Bi‟lma‟ruf Ve Nehy-i Ani‟lmünker-Ġyiliği yapmayı öğütlemek, kötülükten sakındırmak‟ adlı ilâhî görevimizi yapmıĢ oluyorum ya, sen ona bak!
R-Kompeks Hastalığı
Ġdeolojik deyip geçme, haa! Bakınız bu, insanı nasıl bir paçavraya
çeviriyor!
Ġdeolojik demek, Türkiye‟de görülen pratik uygulamasına ve de uygulayıcılarına bakılırsa, aslında bu Ziniyete mensup kiĢiler, her tarafa fitne
zehirleri yağdırmaya çalıĢırlarken, Allah‟ın (CC) hikmetine bakınız ki, asıl
modern R-Kompleks hastalığının bunları, istisnâsız, sarmıĢ / çevrelemiĢ
olduğunu görürsünüz!
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Bu hastalık, günümüzde örneklerini çoğunlukla, hani Face Book
arkadaĢımızın, imlâ ve yazım hatâlı cümlesiyle, “ağziniza dilediğiniz inonu'yu” diye zikretmiĢ olduğu, Ġnönü Zihniyeti‟nde gördüğümüz gibi,
kafalarındaki nöron hücrelerini, dünyâdan kâm almanın dıĢında, hiçbir konuda, faaliyet göstermeyecek derecede, dumura uğratmaktadır… Bu hastalık
mensupları, artık doğru yolu bulacak, bir düĢünme faaliyeti yürütemezler!
Bunu Peygamberimiz (SAV), “KiĢi arkadaĢının dini üzerinedir” sözü ile
haber vermiĢtir. Hadisteki “arkadaĢ” sözü yerine „yaĢanılan hayat düzeni‟
alınarak düĢünülürse, bunların ideolojik yaĢamları ortaya çıkar… Bu yaĢam
tarzı, onların DNA‟larını dahî değiĢtirmiĢ, kiĢilerini baĢka kiĢiliklere, baĢkalarına dönüĢtürmüĢtür. Bunların bilimsel îzahlarını aĢağıdaki makâlelerde
de bulabilirsiniz:
Allah DüĢmanları
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH%20DÜġMANLARI.pdf
Ġdeolojik Belirtiler Ve R-Kompleks Rahatsızlığı
http://mtemiz.com/bilim/ĠDEOLOJĠK%20BELĠRTĠLER%20VE%2
0R-KOMPLEKS%20%20RAHATSIZLIĞI.pdf
Bilimsel R-Kompleks Hastalığı Ve Akıllarını Ġhâleye Verenler
http://mtemiz.com/bilim/BĠLĠMSEL%20RKOMPLEKS%20HASTALIĞI%20VE%20AKILLARINI%20ĠHÂLEYE%2
0VERENLER.pdf
- Ġnsafsızlığın, utanmazlığın ve gayrı insânîliğin ikincisi, Ġnönü Zihniyeti gibi, dünyâlaĢanlar için, söylemek gerekirse, bu Bilgisizlik‟tir…
Ama Ġnsafsızlığın, utanmazlığın ve gayrı insânîliğin ikincisi olarak,
bir taraftan da, Müslüman olduğunu düĢünenler için, söylemek gerekirse, o
zaman buna câhillik demek gerekiyor…
Câhillik, Tasavvuf Eğitimi‟nde “Allah‟ı tanımayan” demektir. O
zaman, „Allah‟ı tanımayan‟ dünyâlaĢmıĢ Batılılara, câhil demek biraz abes
olacağı için, onlar için, daha doğrusu olarak, bilgisiz demek, en uygunu olur.
Yânî buradan da anlaĢılıyor ki, Ġslâmî Ve Kültürel Eğitim‟den yoksun olan Müslümanlar için, câhil kelimesi kullanılır / kullanılmaktadır.
46
Doğru‟da (Hak‟ta) Ve YanlıĢ‟ta (Bâtıl‟da)
NETLEġMEYE DOĞRU!
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

Bu tanımlarda her ne kadar, dünyâlaĢanlarla Müslüman geçinenler,
bilimsel olarak birbirlerinden ayrılmıĢ olsalar bile, güncel pratik yaĢamda
bunların, amelî ve /veyâ îtkâdî yâni amelî ve /veya îmânî açıdan, ne yazık
ki, yukarıda bahsedilen, hastalıklar sonucundaki, dönüĢümler nedeniyle,
birbirinden farklı olmadıkları gözlemleniyor. Bu iki zümreyi bir tanımla
anabilmek için onlara, bilimsel olarak, sistematik düzen açısından, sapıklar
demek daha uygun olabilir. Demek ki bu bilimsel analiz sonunda, insafsızlığın, utanmazlığın ve gayrı insânîliğin ikincisi olarak, sapıklık demek de
daha uygun olabilir.
Bilir misiniz bilmem?
Ġslâm‟da Allah‟a (CC) / Allah (CC) Yolu‟na dâvet edene, icâbet etmemek de, sapıklıktan sayılıyor… Örneğin Ahkaf Sûresi, âyet 32 deniyor ki:
“Kim Allah‟a dâvet edene icâbet etmezse, artık o, Yeryüzü‟nde (Allah‟ı âciz bırakacak değildir ve onun O‟ndan baĢka) velîleri yoktur. ĠĢte
onlar, apaçık bir sapıklık içindedirler.”
Bendeniz, 1950‟lili yıllardan berisini bizzat yaĢayarak, diğerlerini ise,
bilimsel incelemerimle biliyorum. Ki Ģimdiye kadar, gelip geçmiĢ yöneticilerimiz arasında, Allah‟a (CC) ve O‟nun râzı olacağı, Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel Ġstikâmet‟e en güzel biçimde dâvet eden yönetcilirimiz olarak, Memleketimizi, Eski Türkiye‟yi ecnebilere bağlılığından kurtarıp özgürlüğüne
kavuĢturarak, Yeni Türkiye‟ye dönüĢtürüp Cumhûriyetimizi, 16 Nisan
2017‟de, Yükselme Dönemi‟ne sokan, bugünkü, üst düzey yöneticilerimizin olduğunu görüyorum.
Sapıklığın Bilimsel Açıklaması Ve Sapıklar
http://mtemiz.com/bilim/SAPIKLIĞIN%20BĠLĠMSEL%20AÇIKLA
MASI%20VE%20SAPIKLAR.pdf
Âyetlerle Sapıklık
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20SAPIKLIK.pdf
Nitekim Yeni Türkiye‟ye dönüĢtürüp Cumhûriyetimizi, 16 Nisan
2017‟de, Yükselme Dönemi‟ne sokan, bugünkü, üst düzey yöneticilerimizin doğru-dürüst yönetim özellikleri, aĢağıda kısaca Matematiksel olarak
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özetlendiği gibi, 21.12.2017 târihinde, BirleĢmiĢ Milletler‟de vukubulan,
evrensel oylamada da teyit edilmiĢ bulunmaktadır. ġöyle ki:
EN GÜVENĠLĠR ÜLKE VE DÜNYÂNIN GELECEĞĠNE
ĠLĠġKĠN GÜVEN NOTLARI:
D=Türkiye üst düzey yönetimi‟nin Doğruluk, Dürüstlük ve Ġnsanlığa dayanan EVRENSEL davranıĢ NOTU
Y=BaĢta ABD olmak üzere YALAN, hile ve YALANBAZLI Algıya,
ZULME ve SÖMÜRÜYE dayalı BATILILARIN EVRENSEL NOTU
YÜZ ÜZERĠNDEN TÜRKĠYE‟YE EVRENSEL GÜVEN ORANI:
Türkiye üst düzey Yöneticilerinin EVRENSEL Dürüstlüğü=D/Y=
128/9=14.22
Türkiye üst düzey Yöneticilerinin Ġnsanlığa ve geleceğimize güven
veren EVRENSEL GÜVEN NOTU=D/Y=128/9=14.2
YÜZ ÜZERĠNDEN BATILILARA EVRENSEL GÜVEN ORANI:
BaĢta ABD olmak üzere CanavarlaĢmıĢ BATILI Yöneticilerinin
Ġnsanlığa ve geleceğimize iliĢkin EVRENSEL GÜVEN NOTU=Y/D=9/128
= 1/14.2=0.321
SONUÇ (YÜZ ÜZERĠNDEN):
BATILI Yöneticilerinin Ġnsanlığa ve geleceğimize iliĢkin EVRENSEL GÜVEN NOTU=0.321
TÜRKĠYE Yöneticilerinin Ġnsanlığa ve geleceğimize iliĢkin EVRENSEL GÜVEN NOTU=14.2
Bu sonuçlar, Türkiye‟nin Ġslâmî Ve Kültürel doğrultudaki, yönetim
tarzının, Haçlı Zihniyeti‟nin davanıĢ tarzlarının gayrı insânı oluĢu yanında,
gerçeklerle, daha doğrusu, bilimle, yüz yüz uyumlu olduğunun da, ayrıca evrensel olarak da, kabul gördüğünü göstermektedir.
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Bu sonuçların, birilerini üzdüğünü, açıkça görüyorum, artık… Yoksa siz de mi özgünsünüz!
Yalnızca ben değil, herkes görmeye baĢladı… ĠĢte bâtıl davranıĢların
artmasının tek faydası, bu gerçekleri, böylece, ortaya çıkarmasıdır. Face
Book arkadaĢımız gibi, bâzılarının her „doğru sonuçu‟, birer „nakarat‟
deyip, es geçecekleri yine devam edecektir. Kim bilir, bu es geçmeler, ileride
baĢka hangi gerçekleri gün yüzüne çıkaracaktır? Onu zaman gösterecek!
ÇeĢitli yalpalama ve sapıklıklar ne olabilir?
Yalpacılar
http://mtemiz.com/bilim/YALPACILAR.pdf
Bu nedenle uyarmak için tekrarlıyorum:
Fikir, söz ve yazıları, temelsiz ve kaynaksız (ilâhî ölçüsüz) olanların
iddialarının çoğunun, yalan, iftirâ veyâ bâtıl bir görüĢ olmasından, korkulur. Yalan ve iftirânın ne olduğunu bilmeyen var mı? Örneğin yalanı bir
sapıklık sayan, âyet kaynakları vermek de mümkün, meselâ:
“Sonra gerçekten siz, ey sapık olan yalanlayıcılar!-Vâkıa Sûresi, âyet
51”
“Ve eğer o, yalanlayan sapıklardan ise…-Vâkıa Sûresi, âyet 92”
“Böylece birçoğunu saptırdılar; Rab‟bim! Sen bu zâlimlerin saâdece
ĢaĢkınlığını artır-Nuh Sûresi, âyet 24”
- Ġnsafsızlığın, utanmazlığın ve gayrı insânîliğin üçüncüsü, dünyâlaĢmıĢ Batılılara ve / veyâ Batılı YaĢam Tarzına veyâhut da sapıklara duyulan sevgi ve / veyâ hayranlıktır.
BaĢ Ağrısı Mahana! “Müslüman Karavana”, Öyle mi?
http://mtemiz.com/bilim/BAġ%20AĞRISI%20MAHANA,%20„MÜS
LÜMAN%20KARAVANA‟%20ÖYLE%20MĠ.pdf
Ġnsan Materyalist Ve Samîmiyetsiz Olunca...
http://mtemiz.com/bilim/ĠNSAN%20MATERYALĠST%20VE%20SA
MÎMĠYETSĠZ%20OLUNCA....pdf
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Aydınlanma Kurâmı (Teorisi), Tolstoy‟un Hayal Kırıklığı Ve Îman
Gerçeği
http://mtemiz.com/bilim/AYDINLANMA%20KURÂMI%20(TEORĠ
SĠ),%20TOLSTOY‟UN%20HAYAL%20%20KIRIKLIĞI%20VE%20ÎMAN
%20GERÇEĞĠ.pdf
Bu Mâneviyatsızlık Kaynaklarını Kimler OluĢturdu?
Ġnsafsızlığın, utanmazlığın ve gayrı insânîliğin bilimsel sebepleri
konusunda, yukarıda analiz edilen bu üç husus, ne yazık ki, geçmiĢteki
ġeflik Dönemi‟nde, aĢağıdaki belgelerde:
“Gazetelerinizin son günlerdeki neĢriyatı arasında dinden bahis bazı
yazı, mütalaa, ima ve temsillere rastlanmaktadır. Bundan sonra din mevzuu
üzerinde gerek tarihi, gerek temsili ve gerek mütalaa kabilinden olan her
türlü makale ve fıkra ve tefrikaların neĢrinden tevakki edilmesi (sakınılması)
ve baĢlanmıĢ bu gibi tefrikaların en son on gün zarfında nihayetlendirilmesi.” (T.C. BaĢvekâlet-Matbuat Umum Müdürlüğü, Ġç Matbuat Dairesi,
1945)
“Biz her ne Ģekil ve sûrette olursa olsun, memleket dâhilinde dinî neĢriyat yapılarak dini bir atmosfer yaratılmasına ve gençlik için dinî bir zihniyet fideliği vücûda getirilmesine taraftar değiliz. “(T.C. Dâhiliye VekâletiMatbuat Umum Müdürlüğü Sayı:658 17. Mayıs. l942) (KAYNAK. EĢref
EDĠP-KARA KĠTAP.)
Serdaroğlu, H., Ġlahiyat Fakültelerinde YetiĢen Belam lar!
http://reddulmuhtar.com/index.php/160-ilahiyat-fakultelerindeyetisen-belamlar.html
Ģeklinde belirtilen ifâdelerden de anlaĢılacağı üzere, geçmiĢte Ġnönü
Zihniyeti tarafından, Ġslâmî Eğitimin yasaklamasıyla ortaya çıkan, tahribat
ve tahrifatın yerleĢip dallanması ve günümüzdeki temsilcilerinin, bu bozulmaları, koruyup palazlandırmaları sonunda, Eski Türkiye‟de, câhillik kök
salmıĢtır. Yeraltında, merdiven boĢluklarında, CIA baĢta olmak üzere, her
fırsatını bulan Ģer odakları, yalnızca adı Ġslâm olan, gizli eğitim faaliyetlerine baĢlamıĢlardır.
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Bunları Hâlâ Anlayamıyor muyuz?
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%2
0MUYUZ.pdf, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
Ah! Ġnönü‟nün Ġslâmî Zulmü Olmasaydı Hiç Böyle mi Olurduk?
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ‟NÜN%20ĠSLÂMÎ%20ZULMÜ%2
0HĠÇ%20OLMASAYDI%20HĠÇ%20BÖYLE%20MĠ%20OLRDUK.pdf
Ġnönü Zulmü Ve Mazlumun Âhı
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ%20ZULMÜ%20VE%20MAZLUM
UN%20ÂHI.pdf
Ġnönü‟nün Dipçikli Zülmü Zemininde GeliĢen Üst Akıl‟ın
TaĢeronları Altındaki Eski Türkiye‟de Ġnsanlıkta Nereden Nereye?
http://mtemiz.com/bilim/ĠNSANLIKTA%20NEREDEN%20NEREY
E.pdf
Bu zulüm rüzgârıyla Milletimiz, dinsizliğin de verdiği korkuyla, her
türlü bozuk öğretiler tarafına doğru, zoraki olarak, âdetâ savrulmuĢtur.
Derken Eski Türkiye‟nin sonlarına doğru, ortalığa çok çeĢitli islâmlar-islâmiyetler çıkmıĢtır. Bunlardan birisi de, iĢte Paralel Yapı tarafından üretilen
ve yayılan, “Dinsiz Devlet” yaygaralarının da etkisiyle, insanlarımızı delâlete sürükleyen CIA destekli, iĢte Face Book arkadaĢımızın da çok Ģikâyet
etiği, FETÖ organizasyonudur.
15 Temmuz 2016 Ġhtilâl KalkıĢması Ve Madalyonun Ġki Yüzü, Îman
Farkı
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20ĠHTĠLÂL%
20KALKIġMASI%20VE%20MADALYONUN%20ĠKĠ%20YÜZÜ,%20ÎMA
N%20FARKI.pdf
15 Temmuz 2016 Münâsebetiyle Ġslâm‟ın Değerlerini Ġstismar
Ederken Îtikâdını Bozmaya ÇalıĢanlar
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20MÜNASEB
ETĠYLE%20ĠSLÂM‟IN%20DEĞERLERĠNĠ%20ĠSTĠSMAR%20EDERKE
N%20ÎTĠKÂDINI%20BOZMAYA%20ÇALIġANLAR.pdf
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Face Book arkadaĢımızın imlâ hatâlı cümlesinde sarfettiği, “feto
dediginiz illetle oy uğruna CANCĠĞERDĠNĠZ” cümlesiyle, utanmadan ve
dahî sıkılmadan, beni de, Ġnönü Zihniyeti tarafından baĢlatılan, mânevî
tahrifat ve tahribatın en zehirli meyvelerinden birisi olan, bu Paralel
Yapıyla iliĢkilendirmeye çalıĢması, gerçekten ne utanılacak bir iftirâ!
Ġnanınız Ģurada, zamânımı ve dilimi bilimsel açıklamalara bu kadar
ayırıĢımın / veriĢimin sebebi, „emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünkerĠyiliği yapmayı öğütlemek, kötülükten sakındırmak‟ adlı ilâhî görevimin yanında ve belki de içinde olarak, bu câhil kafaların biraz daha aydınlanmaları, belki böylece, bu Zihniyetin yaptıkları / yapacakları iftirâların nerelere kadar uzanarak, insanlık sınırını, o derece, aĢtıklarını görmelerini, bir
parça olsun, sağlamaya katkı verebilmek içindir.
Ġnönü Zihniyet‟nin, bu zehirli meyveli, bu ideoloji kurbanları, sâhi
bu kadar da mı düĢtüler ya da düĢükmüĢler?
Her ne zaman takılsam, bu Face Book arkadaĢımızın o güzel adını
gördüğümde, birden yumuĢuyordum. Bu güzel adın hürmetine, öfkelerimin
birden ortadan kalktığını hissediyordum… Üstelik öğrendiğime göre de bu
arkadaĢımız, aynı zamanda, benim 1991 yılında berâberce HAC‟ca gittiğim,
rahmetli bir hacı arkadaĢımın da üstelik oğluymuĢ… Sizler, “hayırsız evlât‟
diye bir tanımlama duydunuz mu hiç?
Görüyorsunuz değil mi, ortalıkta ne tezatlar var!
Tam Bu Noktada…
Ama ne olursa olsun!
Bakınız görüyorsunuz, ben Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı‟nda ömrünü harcamıĢ bir bilim adamı olarak ve
1961 yılında yine bu Ġnönü Zihniyeti mensuplarından gördüğüm, okkalı bir
zulüm üzerine, aklımın baĢıma gelmesiyle, Allah (CC) bana gerçek yolunu
göstermiĢtir.
Bir Hayat Da Böyle Geçti (pdf)
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksu
z%2031.07.2015).pdf
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Atatürkçü Ha!, TeĢhiste Sakalım Turnosol Kâğıdı OlmuĢtu, Artık
Her Atatürkçüyüm Diyene Ġnanamıyorum!
http://mtemiz.com/bilim/ATATÜRKÇÜ%20HA!..%20TeĢhiste%20S
akalım%20Turnosol%20Kâğıdı%20OlmuĢtu%20Artık%20Her%20Atatürk
çüyüm%20Diyene%20Ġnanamıyorum!...pdf
Hayâtımın Ġkinci Sınıf VatandaĢlık Dönemi (Hayâtımın Asr-ı Saâdet
Dönemi)
http://mtemiz.com/bilim/Hayâtımın%20Asr-ı%20Saâdeti%20%20Saâdet%20Dönemi.pdf YA DA
http://docplayer.biz.tr/10778296-Hayatimin-ikinci-sinif-vatandaslikdonemi-hayatimin-asr-i-saadet-donemi.html
Bu yeni inanç yolunda, Mehmed Zahid Kotku Hazretleri‟nin dizinin dibinde eğitilirken, 1970‟li yıllardan beri, Ġslâmı incelemeye baĢladığımdan bu yana, her defâsında Ġslâm‟ın eĢsizliğine hayran kala kala, elimden geldiğince hep inandığım Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel alanda / istikâmette,
her ne yazı kaleme almaya çalıĢtıysam, aynen akademik hayatta bilimsel yazılardaki referans titizliğinde olduğu gibi, aynen kaynaksız bir iddiada
bulunmadım / bulunmuĢ da değilim...
Kur‟an‟dan Bir Mûcize
http://mtemiz.com/bilim/KUR‟AN‟DAN%20BĠR%20MÛCĠZE.pdf
Demirdeki Kur‟anî Mûcize
http://mtemiz.com/bilim/DEMĠRDEKĠ%20KUR'ANÎ%20MÛCĠZE.
pdf
Sen Ġnsanı Ve Kur‟an‟ı Ne Zannediyorsun
http://mtemiz.com/bilim/SEN%20ĠNSANI%20VE%20KUR‟AN‟I%2
0NE%20ZANNEDĠYORSUN.pdf
ġerî Îman, Ġlim Sevgi, AĢk Ve Nîmet, Bilim Fayda Ve Menfaat
http://mtemiz.com/bilim/ġERÎ%20ÎMAN,%20ĠLĠM%20SEVGĠ,%20
AġK%20VE%20NÎMET,%20BĠLĠM%20FAYDA%20VE%20MENFAAT.p
df
Kur‟an Ve Ġki Evren
http://mtemiz.com/bilim/KUR‟AN%20VE%20ĠKĠ%20EVREN.pdf
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Kur‟an‟dan Birkaç Mùcize Örneği
http://mtemiz.com/bilim/KUR‟AN‟DAN%20BĠRKAÇ%20MÙCĠZE
%20ÖRNEĞĠ.pdf
YaĢar Nuri Öztürk Bey Deist mi OlmuĢ? Bu Bir Ruh Hastalığı Gibi
Bir ġey Olabilir mi?
http://mtemiz.com/bilim/YAġAR%20NURĠ%20ÖZTÜRK%20BEY%
20DEĠST%20MĠ%20%20OLMUġ.pd
Eski Türkiye‟deki Fikirlerim Neden Ve Nasıl DeğiĢti?
http://mtemiz.com/bilim/ESKĠ%20TÜRKĠYEDEKĠ%20FĠKĠRLERĠ
M%20NEDEN%20VE%20NASIL%20DEĞĠġTĠ.pdf
Eski Türkiye‟de Kur‟an Eğitimi
http://mtemiz.com/bilim/ESKĠ%20TÜRKĠYE‟DE%20KUR‟ÂN%20
EĞĠTĠMĠ.pdf
Ġnönü Zihniyeti, ne kadar ortamı zehirlemeye uğraĢıyorsa, bizler de
kendimizi, inanmıĢ olduğumuz, Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel alandaki, ilâhî ve
Kur‟ânî gerçek ölçüleri araĢtırıp ortaya dökmeye adamıĢ bulunuyoruz. Siz
bakmayınız, adı çok güzel olan, bu câhil Face Book arkadaĢımızın, beni bir
partici gibi, göstermesine!
Terbiyesiz desem, diyemiyorum... Çünkü, Hac arkadaĢım olan, babasını tanıyorum. Kuvvetle muhtemeldir ki, zâmanında gerektiği kadar ona
Ġslâmî terbiyeyi vermiĢtir. Ama bir de, Allah‟ın (CC), ayrıca, güzel huyları
nasip etmesi gerekiyor… Hani, âyete göre, Allah (CC) dilemeyince kul dileyemez ya… Bu nedenle, terbiyesiz diyemesem bile nasipsiz, nasipsiz olduğu
için de, saygısız diyebilirim!
Neden bunları dile getiriyorum?
Nedeni Ģu:
“Bunları okuyunca belki aklını toplar” diye düĢünüyorum da, onun
için… Elimden gelen, iĢte böyle yönlendirerek, böylelerine düĢünmeyi iĢâret
etmek! Hele bu arkadaĢın adı o kadar güzel ki, belki onun da bende ayrıca
etkisi var / olabilir…!
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Bizim partimiz ve tarafimız iĢte, bu ilâhî ve Kur‟ânî Gerçek Ölçüler‟dir, o kadar… Akılları olup da anlayacak olanlar, “leb” demeden„
leblebiyi anlarlar… Onlar, o küçük bilgisiz ve câhil kafaları ile bunları
göremiyorlar. Aslında bu kadar detaya giriĢimin sebebi de bu değil mi?
Demek istiyorum ki, her sözümün kaynağı vardır. Sizin anlayacağınız, sözlerimin hiç biri, bu arkadaĢlarda olduğu gibi, kanaat ya da „iĢkembeden‟ veyâhut da nakarat ya da nefsî değildir. Ama müĢâhede etmiĢsinizdir ki, ilmî açıdan câhil olanların, ortama attıkları bütün fikirleri, dünyâlaĢmaya iliĢkin nefsî ve Ģeytânî olduğu için, yüzde yüz ve iĢkemeden ve /
veyâ nefisten olduğundan dolayı, hepsi kaynaksız ve ölçüsüzdür. Görünen
köy kılavuz istemez, ĠĢte her Ģey ortadadır. Çünkü bizler inanmıĢ mü‟minler
olarak, ağzımızdan çıkan her sözden, kalemimizle yazdığımız her kelimden
hesâba çekileceğimize de inanıyoruz!
(nefsî ve Ģeytânî kararının emrine giriĢi için:)
Öz Benlik Toplantısı
http://mtemiz.com/bilim/ÖZ%20BENLĠK%20TOPLANTISI.pdf
- ġimdi demeyecek misiniz tam bu NOKTADA, “Vay iĢkembeden
ATANIN hâline” DĠYE?
- ġimdi demeyecek misiniz tam bu NOKTADA, “Vay YALAN konuĢanın hâline” DĠYE?
- ġimdi demeyecek misiniz tam bu NOKTADA, “Vay ÖLÇÜSÜZ /
DAYANAKSIZ konuĢanın” hâline, DĠYE?
- ġimdi demeyecek misiniz tam bu NOKTADA,
samîmiyetsizce ÇAMUR ATMAYA kalkıĢanın” hâline, DĠYE?

“Vay

- ġimdi demeyecek misiniz tam bu NOKTADA, “Vay ideoloji KURBANININ / KURBANLARININ” hâline / hâllerine, DĠYE?
- ġimdi demeyecek misiniz tam bu NOKTADA, “Vay Batı hayâtı
için yanıp TUTUġANIN / TUTUġANLARIN” hâline / hâllerine, DĠYE?
- ġimdi demeyecek misiniz tam bu NOKTADA, “Vay ĠSLÂM‟ı
YOZ-LAġTIRMAYA çalıĢanın / çalıĢanların” hâline / hâllerine, DĠYE?
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Tekrar baĢa dönüp soruyorum:
Ne yapmıĢım ben?
“Tek Bir KALEM üzerinden yapılan karĢılaĢtırmalar, Halkımızın Aklı
ile OYNAMAK değil mi ġĠMDĠ?” Ģeklinde bilimsel açıdan, ĠSTATĠSTĠKÎ
bir soru sormuĢum.
Bu soruyla aynı zamanda, “Halkımızın aklı, çoğu Ġnönü Zihniyetlilerin akıllarından fazladır” demek istemiĢim, o kadar!
Koparılan gürültü ile:
“Vay sen misin? Böyle bilimsel bir soru ile üstelik, „Halkı önemseyerek” soru soran, deyip:
Yukarıda görüldüğü gibi, “iĢkembe ya da nefsî kaynaklı”, kendi tâbirleriyle, sıvama yaparak, döĢenmiĢ oldukları bütün saçmalıklara değinmek zorunda kalmıĢ bulunuyorum. Bu zavallı arkadaĢımız, belki de, zannediyor ki, bütün bu açıklamaları, doğrudan doğruya yalnızca, kendisine yapıyorum.
Hayır! Hayır! Aslâ, yalnızca kendisine değil!
Beni 3-4 senedir anlayamayan, Ģimdi mi anlayacak ya da anlayabilecek kapasite de olacak?
Kendisiyle Face Book‟ta, epeyden beri, karĢı karĢıyayız! O bana ümit
vermiyor, artık… Çünkü bu Zihniyet mensupları, beni öyle bir hayal kırıklığına uğratmıĢlardır ki, bir bilseniz! Üç yüz civârındaki Face Book arkadaĢı içinde, Orta öğretimdeki arkadaĢlarımın, hemen hemen, hepsi bu Zihniyet‟ten, biliyorum, onun için söylüyorum. Kafa yapıları, tam tamına, hep
aynı bir tornadan çıkma gibi!
Bu nedenle bu açıklamaları, inanınız, sırf onun bu saçmalıklarına
bakarak, akıllarını bulandıranlar olmasın, sonra onlara da yazık olur diye,
yapıyorum… Öyle ya:
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„Emr-i Bi‟lma‟ruf Ve Nehy-i Ani‟lmünker-Ġyiliği yapmayı öğütlemek,
kötülükten sakındırmak‟ adlı ilâhî görevi yapmak üzere ortaya çıkıp da, bir
de ayrıca, baĢkalarının sapıtmalarına, öyle ya da böyle, vesile olmayalım,
baĢkalarının da günahlarına girmeyelim, diye yapıyorum. Buna inanınız!
„Emr-i Bi‟lma‟ruf Ve Nehy-i Ani‟lmünker” sorumluluğundan korkmasam var ya, en kolay yol, böylelerini arkadaĢlıktan silmetir, bence aslında…
Ama bu bizim için, âdetâ kendimizden, görevlerimizden Ģüphe etmek olmaz
mı?
ġimdiye kadar bilinçli olarak, iki kiĢiyi arkadaĢlıktan sildiğimi hatırlar gibiyim… Birisini neden sildiğimi unutmuĢum. Öteki ise, hiçbir sebep
göstermeden, benim için, ağza alınmayacak öyle hakâretler yapmıĢ ki, bir
anlam veremedim, hâlâ daha buna… Merak edenler, aĢağıdaki yazıya
bakabilirler:
Süt Veyâ Maya, Gerisi Hava Ġle Cıva…
http://mtemiz.com/bilim/SÜT%20VEYÂ%20MAYA,%20GERĠSĠ%2
0HAVA%20ĠLE%20CIVA.pdf
Ama bu Ģimdiki, saygısızca davranan, arkadaĢımız, en azından bir
Ģeyler karalamıĢ, bana gerçekleri açıklama fırsatı vererek „Emr-i Bi‟lma‟ruf
Ve Nehy-i Ani‟lmünker” sorumluluğumu iĢletmeye sebep olmuĢtur.
Adı güzel bu arkadaĢımız, biraz daha akıllı ve uyanık olsaydı, inanıyorum ki, bu hatâya da düĢmeyebilirdi. Çünkü arkadaĢlarımızın böyle hatâlara düĢmemeleri için, aslında elimden geldiği kadar, geçmiĢte ön tedbirleri de alıp aĢağıda görüldüğü gibi, “Ön Kabul” adı altında, duyurmuĢtum, bütün Face Book arkadaĢlarıma…
Bakınız neymiĢ bu “Ön Kabul”
“Bu Facebook Sayfası‟nda Ģimdiye kadar çok yanlıĢ anlaĢılmalarla
karĢılaĢtım…”
“Ġnsanlar çok tuhaf oldu:”
“Umulmayan bir noktadan bin türlü dekodu üretmeyi kabul edenlerin
sayısı gittikçe artıyor.”
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“Onun için bâzı paylaĢımalarımda, ister istemez, tereddütler geçiriyorum. Bu nedenle Facebook‟a vakit ayırmamın temel maksadının, „emr-i
bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker‟ görevi nedeniyle, sağ ve sol arasındaki kutuplaĢmayı azaltma niyetinden dolayı da, gerçekleri hatırlatmadan da edemiyorum.
Sonuç olarak:”
“Hiçbir gönlün alınıp incinmemesi için, önce bendenizin, aĢağıdaki
ön kabulleri benimsemiĢ olduğumu bilmenizi istiyorum…”
“Resimlere yapmıĢ olduğum yorumlardan, önce bir yanlıĢlık ortaya
çıkmasın diye, bir yorumcu olarak, aĢağıdaki ön kabul içinde hareket ettiğimi
yeri geldiğinde, çoğu kere de belirtmiĢimdir…”
“ġöyle ki:”
“A) Bir resim tarafımdan beğenilmiĢ ise, „Beğen‟ seçeneği kullanılmıĢ demektir.”
“B) Tarafımdan paylaĢılmıĢ olan bir resim ve üzerindeki fikirler,
tarafımdan mutlaka beğenilmiĢ anlamına alınmaMAlıdır.”
“Yorum yapılmamıĢ ise, paylaĢılmıĢ olan bir resim aĢağıdaki
amaçlar doğrultusunda paylaĢılmıĢ demektir:”
“1) Tarafımdan paylaĢılmıĢ olan bir resim ve üzerindeki fikirler
hakkında bilgisi olan var mıdır? Duyurulur!”
“3) Tarafımdan paylaĢılmıĢ olan bir resim ve üzerindeki fikirler
hakkında imkânı olan araĢtırma yapabilir? Ben yalnızca duyurmuĢ
oluyorum…”
“4) Tarafımdan paylaĢılmıĢ olan bir resim ve üzerindeki fikirlere ne
diyorsunuz? Bana enteresan ya da ibretlik geldi de… Siz nasıl buluyorsunuz?”
“Yapılan Facebook‟taki fikir alıĢ veriĢleri, hiç kimsenin gönlü kırılmadan, ancak bu Ģartlar altında faydalı olabilir…”
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“5) Bu açıklamalardan, ayrıca; baĢkaları tarafından paylaĢılmıĢ resimleri paylaĢanın, yukarıdaki düĢünceler çerçevesinde paylaĢmıĢ olduğunu,
peĢin olarak kabul etmiĢ olduğum anlaĢılmalıdır.”
“6) Bunlardan baĢka, resmin anlamının tersini anlama gibi, yanılmalar da olabilir… Her ne kadar, “Kötü söz sâhibinin bile olsa”, ne olursa
olsun, bir insan insanlığını bozmamalı, değil mi?”
“Facebook‟u kullanırken, en azından, yukarıdaki Ģartlara tarafımdan
uyulmaktadır…”
Görüyorsunuz, bu açıklamalardan, resmi paylaĢanla hiç sorunun
olmayacağı, resmin altına yapılan yorumla, payĢanın hiçbir Ģekilde irtibatlandırılmaması gerektiği, yapılan yorumun, esas olarak, resmi organize edenlerlerle iliĢkilendirilmesi gerektiği de, ayrıca, açıkça anlaĢılmıyor mu?
ArkadaĢımız, Face Book‟ta yayımlamıĢ olduğum, bu açıklamalarımı,
zamânında, dikkatli bir Ģekilde, değerlendirmiĢ olsaydı, Ģimdi gördüğünüz Ģu
yazının hazırlamasına da, hiç sebep olmayacaktı, değil mi?
Ama bu arkadaĢlarımızın amaçları demek ki, doğru-yanlıĢ, haklıhaksız, insaflı-insafsız, insanî-gayrı insânî tipinden, yalnızca ideolojik döĢenme olunca, tarafımdan titizlikle yürütülmeye çalıĢılan, “emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker-Ġyiliği yapmayı öğütlemek, kötülükten sakındırmak” adlı ilâhî görevim gereğince, gerçek ölçüleri öğütlemeye çalıĢmamın
güçlüğünü iĢte görüyorsunuz, değil mi?
Ġdârecilere Îtaat Etmenin
Kültürümüz‟deki (Dinimiz ‟deki) Önemi
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟e uymayan ve Sünnetleri‟ne riâyeti
kabul etmeyenlerin yanlıĢ yolda olduklarını, aĢağıdaki Nisâ Sûresi‟nin 59. âyeti de açıkça bildirmektedir:
“Ey îman edenler! Allah‟a îtaat edin. Peygamber‟e îtaat edin ve sizden olan ulu‟l-emre (idârecilere) de... Herhangi bir hususta anlaĢmazlığa
düĢtüğünüz takdirde, Allah‟a ve Âhiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu
Allah ve Resûlüne arz edin. Bu, daha iyidir, sonuç bakımından da daha güzeldir.”
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Bu âyetten anlaĢıldığına göre, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟e
uyan ve Sünnetleri‟ne riâyeti öğrenen, Müslümanlar, aynı zamanda, Allâhü
Teâlâ‟ya da îtaat etmiĢ olmaktadırlar.
Nisâ Sûresi‟nin bu 59. âyeti, aynı zamanda, idârecilerimize îtaat etmeyi de, emretmektedir. Bu âyetin, baĢka kelimelerle ifâde edilen, bir meali
de Ģöyledir:
“Ey îman edenler! Allah‟a îtaat edin, Rasûlune îtaat edin ve sizin gibi
Müslüman olan, kendilerine otorite emânet edilmiĢ olanlara da îtaat edin.”
Bu âyetten, bütün astların üstlerine îtaat etmesi de anlaĢılmaktadır ki,
bugün memurların âmirlerine îtaat etmelerinin, kânunlarla düzenlenmesinin,
kadîm temeli, iĢte bu ve benzeri âyet ve hadislere dayanmaktadır. Görüyorsunuz ki, temelsiz, kaynaksız ve ölçüsüz yakıĢtırmalarla, fitne ve bozgunculuk çıkararak Halkın huzûrunu kaçırmak, birlik ve beraberliğini zâfiyete uğratmak, Ġslâm Ve Kültürümüz‟e göre büyük bir suçtur:
Mâide Sûresi‟nin 33.âyetinde:
“Allah‟a ve Resûlüne savaĢ açanların ve Yeryüzü‟nde bozgunculuk
çıkarmaya çalıĢanların cezâsı; ancak öldürülmeleri yâhut asılmaları veyâ
ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi yâhut o yerden sürülmeleridir.
Bu cezâlar onlar için dünyâdaki bir rezilliktir. Âhiret‟te de onlara büyük bir
azap vardır.” deniyor.
Devletimiz, Dinî bir devlet olmadığı için, bu âyetten bahsetmemizin
amacı dikkatlerinizi, cezâlardan ziyâde, özgürlük bahâneleriyle, Kültürümüz‟de, toplumun düzeninin bozulmaya çalıĢılmasının, ne kadar ağır, bir suç
teĢkil ettiğine çevirmenizi sağlamaktır.
Ġslâm Hukukunda Siyâsi Suç Ve Suçlular
http://www.yeniumit.com.tr/konular/detay/islam-hukukunda-siyasisuc-ve-suclular
Konu hakkında, Elmalılı Hamdi Yazır, âyetin tefsirinde Ģöyle diyor:
“…Özetle bunlar, biri diğerini koruyarak toplanıp kuvvetli bir engel
teĢkil eden ve bu Ģekilde gerek Müslümanların ve gerek Ġslâm tabiyetinde
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veyâ himâyesinde bulunanların canlarına veyâ mallarına veyâ ırzlarına
kasteden ve asâyiĢlerini bozan sosyal ve siyâsi sapıklık erbâbıdır.”
Ġdârecilere îtaat konusunda çok hadîs-i Ģerif vardır:
“Bir Müslümanın, günah iĢlemesi emredilmediği sürece, sevdiği veyâ
sevmediği bütün konularda devleti yöneten kimseye îtaat etmesi Ģarttır. Bir
günah iĢlemesi emredildiği zaman ise, kimseyi dinleyip îtaat etmezµ.
Kuran'ı Kerim Tefsiri (Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır)
http://www.kuranikerim.com/telmalili/maide.htm
Ebû Hüreyre (RA)‟tan rivâyet edildiğine göre, Resûlullah (SAV)
Ģöyle buyurmuĢlardır:
“Bana îtaat eden Allah‟a îtaat etmiĢ, bana karĢı gelen Allah‟a karĢı
gelmiĢ olur. Devlet baĢkanına îtaat eden bana îtaat etmiĢ, devlet baĢkanına
karĢı gelen bana karĢı gelmiĢ olur.”
Bilindiği gibi, bir insan anne babasına da îtaat etmek zorundadır,
ancak günah yapmak istemesi istisnâ... Ayrıca kişi, anne ve / veyâ babasının
günah işlemesine de, yardımda bulunamaz. Ama onların günah işlemesinden
uzaklaştırılmasında, onlara yardım etmek zorundadır. Örneğin baba, oğluna
„İçki içmek için beni meyhâneye götür‟ dese, oğlu bu emri yerine getirmez
ama babası meyhânede iken, ‘Oğlum beni eve götür‟ dese, oğlu onu alıp eve
getirmek zorundadır.
Konu ile ilgili olarak Ankebût Sûresi‟nin 8. ve Lokman Sûresi‟nin 15.
âyetlerinde, sırasıyla:
“Biz, insana, ana babasına iyilik etmesini emrettik. ġâyet onlar seni,
hakkında hiçbir bilgin olmayan Ģeyi bana ortak koĢman için zorlarlarsa, bu
takdirde onlara îtaat etme! DönüĢünüz ancak bana olacaktır ve ben yapmakta olduklarınızı size haber vereceğim.” ve “Eğer, hakkında hiçbir bilgi
sâhibi olmadığın bir Ģeyi bana ortak koĢman için seninle uğraĢırlarsa, onlara îtaat etme! Fakat dünyâda onlarla iyi geçin! Bana yönelenlerin yoluna

µ
. Buhârî, Ahkâm 4, Cihâd 108; Müslim, Ġmâre 38. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Cihâd 87; Tirmizî, Cihâd 29;
Nesâî, Bey‟at 34; Ġbni Mâce, Cihâd 40.
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uy. Sonra dönüĢünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz Ģeyleri
haber vereceğim.” denmektedir.
Ġslâm, bir idâreci altındaki toplumu, bir cemaat olarak adlandırır.
Bir Müslim hadîsinde, “Cemaatten ayrılarak ölen kimse, Câhiliye Devri‟nde
ölmüĢ gibi olur.” deniyor.
Cemaatin idârecisine kin, nefret, öfke ve haset duyan veyâ Müslümanların baĢına gelen bir felâket için, örneğin Soma Maden Ocağı‟nda
ölenler için, „Ölümleri müstahaktır bile denilebilir‟…Ya da “Onlar ne Ģehit
ne gâzi, kâr yoluna gitti NiyâziΩ…” veyâ baĢörtülüler için, “Madende baĢörtülüler insin, baret takmalarına da gerek yok. Göçük olursa toptan bir temizlik olur.” gibi sözlerle, Müslüman kardeĢlerini aĢağılayan, bir kimse, hiç
o cemaatten sayılabilir mi? Bunu bir düĢününüz!
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(DE
RÙNUNDA)%20YENĠ%20TÜRKĠYE‟YE%20DOĞRU.pdf
Bütün bunlar, bâzı fitne konusundaki hadislerin bildirdiğine göre,
târihi süreçte (geliĢimde) gittikçe artacak ve kiĢilerin yüzleĢmeleri daha da
alenîye dökülecektir.. Yoksa bu süreç baĢlamıĢ gibi de olabilir. Hiç bilinir
mi?


Ġslâm cemaati dendiğinde, aynı ruh aynı Ģuur aynı inanç etrâfında kenetlenmiĢ insan topluluğu anlaĢılır.
Bir kimse bu cemaatten ayrılacak olursa, Ġslâm‟dan önceki hâl üzere ölmüĢ sayılır. Çünkü câhiliye döneminde herkes kendi baĢına bir buyruktu, bağlı oldukları ve sözünü dinleyecekleri bir idârecileri yoktu. O devir bir kargaĢa ve
Allah‟a (CC) inanmamanın sembolüydü. Müslüman bir devlet baĢkanının siyâsi idâresini (otoritesini) kabul etmeden ölen kimse câhiliye döneminde ölen bir kimseye benzetilmiĢtir. Bundan dolayı, her zaman ve her zeminde
Müslüman bir devlet baĢkanını tanımak, onu ortaya çıkarabilmek için bir gayretin içinde olmak gerekiyor. Kafa ve
kalbinde bu düĢünce ve inanç olmadan ölen kimsenin câhiliye döneminde ölmüĢ gibi olmasından korkulur.

. Star Politika, Yılmaz Özdil'e Somalı madencilerden sert tepki, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://haber.stargazete.com/politika/bu-da-zihniyet-faciasi/haber-884456, En Son EriĢim Târihi: 22.05.2014..
Ω
Milliyet, Yazgülü Aldoğan'ın attığı tweet güne damgasını vurdu!(Yazgülü Aldoğan'dan tepkilere
yanıt!), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.milliyet.com.tr/yazgulu-aldogan-in-attigi-tweet-teknoloji1884728/, En Son EriĢim Târihi: 22.05.2014.

Analiz Merkezi, Ahmet Kekeç, bazı aydın ve entelektüeller için 'akıl sağlığını yitirmiĢ' yorumunu
yaptı. , Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,http://www.analizmerkezi.com/madene-basortululer-insin-baret-detakmasinlar-toptan-temizlik-olur-video-45408h.htm, En Son EriĢim Târihi: 22.05.2014.

Milliyet, Yılmaz Özdil ve Yazgülü Aldoğan hakkında suç duyurusu, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://www.milliyet.com.tr/yilmaz-ozdil-ve-yazgulu-aldogan-teknoloji-1885859/, En Son EriĢim Târihi: 22.05.2014.
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Fitne
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/FĠTNE.pdf
Facebook Notu IV, YüzleĢme
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/Facebook%20Notu%20IV%2
0Y%C3%9CZLE%C5%9EME.pdf
Müslümanım diyen, herkesin ve gayrimüslim azınlıkların, Müslümanların idârecisine uyması ve îtaat etmesi Ģarttır. Enes (RA)‟tan rivâyet
edildiğine göre, Peygamberimiz (SAV), Ģöyle buyurmuĢlardır:
“Üzerinize tâyin edilen yönetici, baĢı kuru üzüm gibi siyah bir köle de
olsa, sözünü dinleyip kendisine îtaat ediniz©.”
Ebû Hüreyre (RA)‟tan rivâyet edilen, diğer bir hadiste ise, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, Ģöyle demiĢlerdir:
“Zenginken, fakirken; neĢeliyken, kederliyken ve baĢkası sana tercih
edilirken bile, söz dinleyip îtaat etmen Ģarttır.”
Bir Müslüman, devletin baĢındaki, Müslüman idâreciye karĢı tutumunu değiĢtiremez. Kendisine zulüm edilse yâni baĢkaları kendisine tercih
edilse bile, Ġslâm Ümmeti‟nin huzûrunun bozulmaması için, buna sabretmek
ve îtaatini sürdürmek zorundadır. Müslüman, fitne ve fesada yol açmaktan
kaçınmakla görevlidir. Bunları bilen Milletimiz, 1940‟lı yılların ġeflik Dönemi‟nin zulümlerine, bu yüzden, sabretmiĢlerdir.
„Ebû Hüneyde Vâil Ġbni Hucr (RA), Ģöyle dedi: Seleme Ġbni Yezîd
El–Cu‟fî, Resûlullah (SAV)‟e:
“Yâ Nebiyyallah! BaĢımıza kendi haklarını bizden isteyen fakat bizim
hakkımızı bize vermeyen yöneticiler tâyin edilirse, bize ne yapmamızı
emredersin? diye sordu.‟
„Resûl–i Ekrem, onun bu sorusuna cevap vermedi. Bir daha
sorunca, Resûlullah (SAV) Ģöyle buyurdu:‟

©

Buhârî, Ezân 54, 56, Ahkâm 4. Ayrıca bk. Buhârî, Cihâd 39.
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“Onların sözünü dinleyip kendilerine îtaat edin! Onlar yapmaları gerekenden, siz de yapmanız gerekenden sorumlusunuz.”
Müslüman idâreciler, adam kayırmalar ve bâzı zulümler yapsalar bile, îtaat edilecektir. Çünkü idâre edilenler, kendi görevleri olan îtaatleri,
idâreciler de, zulmetmeksizin, toplumu idâre etmekten sorumludurlar. Zulüm
yaptıklarında Müslümanlar, hesap sormaya kalkarsa, fitne ve fesat çıkacağı
için, zulümlerinin hesâbını idârecilerden ancak Allah (CC) soracaktır. Ġslâm
toplumunun üyelerine sabredip, haklarının kendilerine verilmesi için, yalnızca Allah‟tan (CC) yardım dilemeleri gerekmektedir.
Ġbni Abbas (RA)‟tan rivâyet edildiğine göre, Peygamberimiz (SAV)
Ģöyle buyurdu:
“Devlet yöneticisinden hoĢa gitmeyen bir Ģey gören kimse sabretsin.
Zirâ kim devlet baĢkanına îtaatten bir karıĢ dıĢarı çıkarsa, Câhiliye devrinde
ölmüĢ gibi olur.”
Bir hadiste Peygamberimiz (SAV) Ģöyle buyurmuĢlardır:
“Kim devlet baĢkanına ihânet ederse, Allah da ona, ihânetinin cezâsını verirΩ”
Abdullah İbni Mes’ûd (RA)‟tan rivâyet edilen, bir hadiste Peygamberimiz (SAV):
“Benden sonra adam kayırma olayları ve görmeye alışmadığınız işler
meydana gelecektir.” buyurdu. Bunun üzerine Ashâb-ı Kirâm:
„Yâ Resûlallah! Bizden o günleri görenlere ne emredersiniz?’ diye
sordular. Peygamberimiz (SAV) şöyle cevap verdi:
“Yapmanız gereken görevleri yaparsınız, hakkınız olan Ģeyin size verilmesini Allah‟tan niyâz edersiniz.”
Erzurum‟da henüz hayatta olan ve Kırkıncı Hoca namıyla meĢhur
olan bir din büyüğü, bakınız ne diyor12:


Müslim, Ġmâre 49-50. Ayrıca bk. Tirmizî, Fiten 30.
. Tirmizî, Fiten 47. Ayrıca bk. Ahmed Ġbni Hanbel, Müsned, V, 42, 49.
Buhârî.
12
Haber7, Mehmed Kırkıncı: Ġdâreciye îtaat edin, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.haber7.com/guncel/haber/1134316-mehmed-kirkinci-idareciye-itaat-edin, En Son EriĢim Târihi,
Ω
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“BaĢta Peygamber Efendimiz (SAV) olmak üzere, bütün Ehl-i Sünnet
Âlimleri, devlete îtaat edilmesi üzerinde ısrarla durmuĢ ve isyânı kesin olarak yasaklamıĢlardır. Peygamber (SAV) Efendimiz, adâletle hükmetmeyen
devlet reislerine dahî isyan etmeyi yasaklamıĢtır.” demektedir.
“Devlet idârecilerine îtaatin ehemmiyeti mükerreren teyit edilmiĢ,
Milletin birlik ve berâberliğini bozacak her türlü faaliyet Ġslâm dininde men
edilmiĢtir. “ diyen Kırkıncı Hoca devamla:
“Münkeri iĢleyen bir idâreciye hakkı söylemek bir vazîfe olduğu
gibi; onlara karĢı ayaklanmamak da Vatan ve Millet nâmına en mühim bir
vazîfedir. Zirâ böyle bir isyan hareketinden ancak iç ve dıĢ düĢmanlar fayda
görecekler, birçok mâsumların kanı dökülecektir.” diyerek ülkeyi yönetenlere karĢı isyan edilmemesi gerektiğini söylemektedir.
Sonuç II
Ey, adı güzel, Face Book arkadaĢımız!
KarĢında, yolunu kaybetmiĢlerin yalnızca iyliklerini isteyen, bir kiĢiyi,
sakın es geçeme de, uyarılarına kulak ver, e mi?
Ġdeolojik hırsınızın sarhoĢluğundan hızınızı alamayarak, bana karĢı
saygısızda döĢeyeyim derken, böylece beni araya katıp, Devletimiz‟in, sevilen, Ģimdiye kadar gelip geçmiĢ, yüksek düzeyli yöneticilerimiz arasında,
Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel Ġstikâtemeti en düzgün olan, CumhurbaĢkanımızı
ve onun yönetimini kastederek yapmıĢ olduğunuz, gerçekdıĢı insafsız beyanlarınızın, en iyimser bir görüĢle, en azından, Milletimiz‟in birlik ve berâberliğine hiçbir katkısı olmadığını, umarım akledebilisiniz!
En azını belirtmiĢ oldum ama bu davanıĢınızın ve istikâmetinizin size
nelere mal olacağını da, ayrıca hesap etmeniz için, o güzel adınızın hürmetine, elimden gelen bilgilendirme gayretlerini de, size özene özene, göstermiĢ bulunuyorum. Yine umarım akledebilisiniz!
Âyette, “affa sarıl” deniyor, görüyorsunuz!

22.05.2014.
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Bana gelince ben, sabrımın ve affediĢimin karĢılığını, Allah‟tan (CC)
bekliyorum. Ancak bu yazıdan sonra metodumda, yeni bir değiĢiklik yapmayı düĢünüyorum.
Mâlum ya, Ġnönü Zihniyeti‟nde, değiĢime hiç inanılmaz. Bunlarda,
Referans kabul ettikleri, 1930‟lu yıllardaki davranıĢ ve inanıĢlar ne ise, hep
o yllardaki gibi olunmak istenilir. Ama Ġslâm‟da hep en iyiye doğru bir gidiĢ
için, devamlı bir terakkî değiĢimi esastır. Bu nedenle, Allah‟ın (CC) lütfuyla,
yeni yeni Ģeyler öğrendikçe, “Bildiği ile amel edene Allah (CC) bilmediğini
de öğretir” hadîsi gereğince, Ģimdi Kur‟an‟ın bir âyetinin bilincine yeni
vâkıf olmuĢ bulunuyorum.
Bu nedenle, adının güzelliği hürmetine, bu yazıda da son olarak,
fikrimi belirttikten sonra, gelecek fikrî aydınlatmalarda, ilk farz olan görevimi müteakiben, artık, aynı konu ile ilgili olan, yeni dallanmalara cevâp
vermemeyi kararlaĢtırmıĢ bulunuyorum. Bu konuda bana, A‟raf Sûresi‟nin,
“Sen yine de affa sarıl, iyiliği emret ve câhillerden yüz çevir.” mealindeki
199. âyeti bu yeni metot değiĢikliğimin ilhâmını vermiĢ bulunmaktadır.
Görüyorsunuz, câhillerin bir Ģey anlamayacağını, en iyi bilen, Allah
(CC), ilk îkaz için, „iyiliği emret‟ dedikten sonra, “Onlar bir Ģey anlamaz,
onlarla fazla vakit kaybetme, onlardan uzaklaĢ” anlamında bilgi vermiyor
mu? ĠĢte ben de, Allah‟ın (CC) bu emrine uymak istiyorum ki, bu sûretle,
bunlara ayrılacak, ilâve vaktin baĢkalarına aktarılması, mümkün olsun /
olabilsin!
Ama unutmamalıdır ki, yine aynı âyetteki, „iyiliği emret ‟direktifine
Ģüphesiz ilk plânda, “emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmün-ker-Ġyiliği yapmayı öğütlemek, kötülükten sakındırmak” adlı ilâhî farz görevim gereğince, uymak zorundayım!
Bana gelince, gerçeklerin-doğruların tebliğ edilmesinin, aĢağıdaki
resmin altındaki yorumunuzda da görüldüğü gibi, sizler tarafından, birer
nakarat olarak düĢünülmesine rağmen, bendeniz, doğruların duyurulmasına
iliĢkin bu nakaratı, Allah (CC) rızâsı için sürmeye kararlıyım.
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Mustafa Temiz Yânî, CumhurbaĢkanı, hâinliğini gördüğünde,
35 yıllık DOSTLUĞU bitirmiĢ, BRAVO!
Muhammet Cay Ayni nakarat ayni nakarat
Mustafa Temiz Evren'de bir fikir, Ģey ya da olaya âit yalnızca
BĠR ADET gerçek (DOĞRU), çok sayıda (meselâ binlerce) YANLIġ
vardır. Ġlim ve / veyâ BĠLĠMDEN haberi olmayanlar, henüz daha
gerçeklerle
(DOĞRULARLA)
gerçekdıĢılıkları
(YALANLARIYANLIġLARI) ayırdede-meden YANLIġ VE YALANLARIN içine
gömülüp gitmiĢ bulunuyorlar... ĠĢte SĠZĠN burada NAKARAT dediğiniz, o
GERÇEK hiç DEĞĠġMEZ... Demek ki, câhil ve bilgisizler, hep gerçeklerin karĢısında, sayıları daha fazla olan, YANLIġLARLA evrilip çevriliyorlar... ÖYLE YA…
Netice Îtibâriyle:
Milletimiz, „Geo G. Haris‟lerin13:
13

http://kitap.ihya.org/diyalog-tuzagi/konu-423.htm
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“Ġçlerinden elde ettiğimiz kimseler vâsıtasıyla Ġslâmiyet‟e hurafeler
sokun! Bunlar yardımıyla dinin emir ve yasaklarının çağa uymadığını ve
reform gerektiğini sık sık gündeme getirin! Târihleriyle olan irtibatlarını
kesin! Herkesin din kurallarını kendilerinin koymasını sağlayın! Bu fikirde
olanları el altından destekleyin! Ġslâmiyet ne kadar aslından uzaklaĢtırılırsa,
bizim iĢimiz o kadar kolay olur.”
Patrik Grigoryas‟ların:
“Onların bütün meziyetleri, alâklarının sağlamlığından gelmektedir.”
“Türkler‟i maddeten ezmek ve yıkmak gayrı mümkündür. Çünkü Türkler, çok sabırlı ve mukâvemetli insanlardır. Gâyet mağrurdurlar ve izzet-i
nefis sâhibidirler. Bu hasletleri de dinlerine bağlılıklarından, kadere rızâ
göstermelerinden, padiĢahlarına, kumandanlarına, büyüklerine olan îtaat
duygularından gelmektedir.”
“Türkler zekîdirler ve kendilerini müsbet yolda sevk-ü idâre edecek reislere sâhip oldukları müddetçe de çalıĢkandırlar. Gâyet kanaatkârdırlar.
Onların bütün meziyetleri, hattâ kanaat ve Ģecaat duyguları da an‟anelerine
olan bağlılıklarından ahlâklarının salâbetinden (sağlamlığından, mânevî
kuvvetinden) gelmektedir.”
“Türkler‟de evvelâ îtaat duygusunu kırmak, mânevî bağlarını kesretmek , dinî metânetlerini zaafa uğratmak icâbeder.”


“Bunun da en kısa yolu, onları An‟anât-ı Milliye ve mâneviyelerine
(Millî örf, âdet ve mâneviyatlarına) uymayan hâricî fikirlere, hareketlere
alıĢtırmaktır. Türkler, hâricî muâveneti (dıĢ yardımı) reddederler. Haysiyet
hisleri buna mânidir. Velev ki, muvakkat (geçici) bir zaman için zâhirî kuvvet ve kudret verse de, Türkler‟i, hâricî muâvenete (dıĢ yardıma) alıĢtırmalıdır.”


Onların “izzet-i nefis sâhibidirler” dedikleri husûsun aslı Ģudur:”Türkler, nefislerini öldürerek izzetli bir güce ulaĢmıĢlardır.” Batılılar‟ın ruhî konulardaki anlayıĢları yetersiz olmakla berâber, temelde, onlar Türkler‟i bu ruh
gücünden ayırma metotlarında isâbet etmiĢlerdir.

kesretmek=çoğaltmak, böylece ayrılık tohumlarını atarak „parçala parçala yut‟ adı verilen Ġngiliz
Sömürgeciliği‟ine hazırlık yapmak.
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“Yapılacak olan, Türklere hissettirmeden bünyelerindeki tahrîbâtı tamamlamaktır.”
“Mâneviyatları sarsıldığı gün, Türkler‟i kendilerinden Ģeklen çok kudretli, kalabalık ve zâhiren hâkim kuvvetler önünde zafere götüren asıl kudretleri sarsılacak ve maddî vâsıtaların üstünlüğü ile onları yıkmak mümkün
olabilecektir.”
“Bu sebeple Osmanlı Devleti‟ni tasfiye için mücerret olarak harp meydanlarındaki zaferler kâfî değildir ve hattâ sâdece bu yolda yürümek, Türkler‟in haysiyet ve vakarlarını tahrik edeceğinden, hakîkatlere nüfuz edebilmelerine sebep olabilir. Yapılacak olan, Türkler‟e bir Ģey hissettirmeden
bünyelerindeki bu tahrîbatı tamamlamaktır.”
Ģeklindeki kılavuzlıkları doğrultusunda hareket etmeyi göze alarak, Milletimizi, 1000 yıllık din ve kültüründen ayırmak isteyen, Ġnönü Ve Hempalarının:
"Gazetelerinizin son günlerdeki neĢriyatı arasında dinden bahis bazı
yazı, mütalaa, ima ve temsillere rastlanmaktadır. Bundan sonra din mevzuu
üzerinde gerek tarihi, gerek temsili ve gerek mütalaa kabilinden olan her
türlü makale ve fıkra ve tefrikaların neĢrinden tevakki edilmesi (sakınılması)
ve baĢlanmıĢ bu gibi tefrikaların en son on gün zarfında nihayetlendirilmesi."
(T.C. BaĢvekâlet - Matbuat Umum Müdürlüğü, Ġç Matbuat Dairesi, 1945)”
"Biz her ne Ģekil ve surette olursa olsun, memleket dâhilinde dini neĢriyat yapılarak dini bir atmosfer yaratılmasına ve gençlik için dini bir zihniyet fideliği vücuda getirilmesine taraftar değiliz." (T.C. Dâhiliye VekâletiMatbuat Umum Müdürlüğü Sayı:658 17.Mayıs.l942 ) (KAYNAK. EĢref
EDĠP-KARA KĠTAP.” Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://reddulmuhtar.com/index.php/160-ilahiyat-fakultelerinde-yetisenbelamlar.html
Ģeklindeki tâlimatlarıyla, Batılı pirlerine uyarak, baĢlattıkları maddî ve mânevî tahribat ve tahrifatı, nihâyet Yeni Türkiye‟de, 16 Nisan 2016‟da yapılan, Halk Oylamasıyla, Cumhûriyetimiz‟in Yükselme Dönemi‟ne girmesiyle, sona ermiĢtir.
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Böylece HALKIMIZ, Ġslâmî Îtikat ve Kültürel Ġstikamet‟i rehber
edinmiĢ olan, Grigoryas‟ın çok ama çok korktuğu, Reis‟ine de kavuĢmuĢ bulunmaktadır.
Bunun bir baĢka anlamı da Ģudur:
Hak (Doğru-Doğruluk) ve Bâtıl (yalan-yalacılık) alanlarındaki bu
mücâdelede, taraflardaki Hak ve Bâtıl açınımları, bu günlerde gittikçe,
netleĢiyor demektir. BaĢka bir ifâdeyle bu, her kesim ve / veyâ her kesimin
bireyleri, asîl Halkımız‟ın karĢısında, doğrusuyla ve / veyâ yanlıĢıyla, gittikçe cıva gibi netleĢerek, ortaya dökülüyor demektir.
Bunun anlamı nedir?
Bunun anlamı, bundan sonra Halkımız, dayatma ve yönlendirmelerden uzak olarak kararını, inanmıĢ olduğu 1000 yıllık Ġslâmî Îtikat Ve
Kültürel doğrutudaki HAK yolında, özgür irâdesiyle, verecektir.
Bunun diğer bir anlamı da, böyle bir ortamda, kâfirlerin ve hâinlerin de, aslında, velînîmeti14 ve Evren‟in de sigortası sayılan, Allah (CC) ve
Peygamberler dostu olan, mü‟minlerin sayısı artarken, „ben de Müslümanım‟ deyip de, nakörlük ve hâinlik yapan, lions, rotaryen, mason ve / veyâ
fâsık ve münâfıkların sayısı da azalacak, Cehennem‟e, böylece, daha az
yakıt kalacaktır. Münâfıklık ve fâsıklıkta ya da hâinlikte, son derece, direnerek, eski metotlarına devam etmek isteyen, bu gatavozların, öyle bir, derdi
ortaya çıkacak ki, onlara bu rahmet ortamı, her an, büyük bir korku ve
ümitsilik duygusu yaĢatacaktır.
Derken hadisler tarafından bildirilen, küfrün belinin kırıldığı, Amik
Ovası SavaĢı gelip çatacaktır. O savaĢta mü‟minler gâlip geleceklerdir.
Bundan sonrası ise, Kıyâmet Günü‟nün bâriz belirtileri ile geçecektir.
Bu hengâmede Siyonistler, „Dünya Krallığı‟nı kuramayacakları için,
onların emirinde çalıĢan, lion, rotaryen ve goyimin masonları15 da, kellelele14
Temiz, M., Zâlimlik Ve Merhâmet, Cibilliyet „Testi‟nde „GERÇEK‟ ve „YANLIġ‟, Mü‟min Ve
Müslüma‟nın Yüce („Süper‟) Değeri, Kâfirlerin Velînîmeti, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ZÂLĠMLĠK%20VE%20MERHÂMET.pdf DA
http://mtemiz.com/bilim/ZÂLĠMLĠK%20VE%20MERHÂMET.doc, En Son EriĢim Târihi, 24.04.2014.
15
Temiz, M., BaĢörtüsü KarĢıtlığı Zâten DıĢ Güçlerin Dayatmasıydı, Ġç KarĢıtlar Da Piyon… Yoksa
Dünyâ Goyim Masonları‟na Dar Gelecekti…, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
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rinin uçurulmasından kurtulmuĢ olacaklardır. Ama hepten kurtulduklarını
sanmasınlar! Ġkiyüzlülüklerinin cezâsı, îmana gelip de, mü‟minliği seçmezlerse, mutlaka Allah (CC) tarafından, karĢılıksız bırakılmayacaktır.
BaĢörtüsü KarĢıtlığı Zâten DıĢ Güçlerin Dayatmasıydı, Ġç KarĢıtlar
Da Piyon… Yoksa Dünyâ Goyim Masonları‟na Dar Gelecekti…
http://mtemiz.com/bilim/BAġÖRTÜSÜ%20KARġITLIĞI%20ZÂTE
N%20DĠÇ%20GÜÇLERĠN%20DAYATMASIYDI.pdf
ġimdi bana gelince, Ģimdiye kadar olduğu gibi, ĠnĢallah ölene kadar,
ben yine, A‟raf Sûresi‟nin, “Sen yine de affa sarıl, iyiliği emret ve câhillerden yüz çevir.” mealindeki 199. âyeti kılavuzluğundaki mevcut görevime
devam edeceğim, Ģüphesiz!
Câhillerin iĢi, noktayı çoğatıp, karmaĢa meydana getirmektir…
Hz. Ali (RA) Efendimiz, demiĢ ki:
“Ġlim bir nokta idi, onu câhiller çoğalttı”
Gerçekten de doğru! Üzerinde durduğumuz Ģu olay da, tam da onun
için biçilmiĢ bir kaftan gibi değil mi?
Bakınız, ne yapmıĢım ben?
AĢağıdaki resmin altına:
“Tek Bir KALEM üzerinden yapılan karĢılaĢtırmalar, Halkımızın Aklı ile
OYNAMAK değil mi ġĠMDĠ?”

demiĢim…

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
EriĢim Târihi: 02.07.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Mustafa Temiz “Tek Bir KALEM üzerinden yapılan karĢılaĢtırmalar,
Halkımızın Aklı ile OYNAMAK değil mi ġĠMDĠ?”

ġimdi yukarıdaki sözümü bir nokta gibi ele alırsanız, câhilin birinin
onu, aĢağıda görüldüğü gibi, nasıl çoğalttığını görüyorsunuz:
“… Hocam ne te kalemi emekli olali kafani pencereden disariya
uzatmiyorsun galiba millet yandik anam turkusu cekiyor hiçdurmadan
manavdan pazardan haberin yok galiba akaryakit almaya gidiyorsun hiç
durmadan zam intrnet çikmiĢ 50 liradan 75e bu indirmli fiyati hiçdrmadan
ariyor ttnet yilbaĢindan sonra buyuk zamlar gelecek diye egitim zaten bitmiĢ
onbeĢ senedir enflasyon %20 nin uzerinde Denizli gibi yerde her taraf iranli
dolmuĢ çinar meydanlarinda bir suru iranli inbe gayri ahlaki nahoĢ hareketle
genclere nasil ornek olduğunu soylememe gerek yok inbesi hacli hristiyani
değiĢik tipte kol geziyor suriyelisi kirgizlari toplanmiĢ kadinlara kizlars
rahatsiz edici bakiĢlar sergiliyor yollarda emekli desen çocuk okutmaktan
aciz duruma duĢmuĢ fuhuĢ artmiĢ yurumuĢ iĢsizlik dizboyu karin tokluguna
ise iĢ çok cevat hocamin dediği gibi elin okumuĢu dahi oluyor bizim
okumuĢlar herĢeyi ben, ben ben biliyorum derken bir Ģey gormuyor ya
gozlerde problem,yada vucutta tuzu azaliyor galiba sadece karadenizli diye
gormuyorsunuz galiba delen adatiyor giden aldatiyor kendiside aldandigini
kabul ediyor mağdur ve masum rolune siğinarak tekkedeki, cemaat
baĢlarindakilerin din iman gunah furyasi ile kaendilerinin ve yakinlarinin
ağzin bir parmak bal surmeyle yuruyor bu iĢler gerçekten hz omer bunlar
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gibi adalet mi yuruttu once kendi hakimini savcin koy onlara dedigini yaptir
adalet vr memlekette deniliyor el sikmak haram deniyor zina deniyor bunlar
ve kadinlari milyonlarca kari kiz erkek eli sikiyor bu zna olmuyor galiba
devlt buyuğu veya siyaset oldugu icinl kursude atan tutanlar buralari
gormeyp sesi kesiuorlar vatandaĢ olunca veryansin,15 senedir milli piyago
gibi at yariĢlari gibi buyuk kumarlara çozum bulamadiniz devlet elinle kumar
oynaniyor hz OMER boyl Ģeylere goz yimuyormuydu bir suru akp yandaĢi
yandas olmasi sebebi ile koĢe oldu hrkes goruyor feto dediginiz illetle oy
uğruna cancigerdiniz herhalti iktarafin buyukleri baronlari yedi icti cezasini
mazlum oğretmen memur polis yani alt tabaka sorgusuz sualsiz içeriye atildi
uç dakikalik mahkeme seanslarinda karĢi tarafa dinlaemeden tutuklamalar
yapildi iftira varmi yokmu ,kanit araĢtirilmadan elde delil yok kanit yok
kuçuk çocuklar babasiz,okuyan çocuklar zor Ģartlar altinda okuyamaz
durumda millet pazarlarda dahi normal sigortali bir iste dahi çalistirmadiniz
hemen uyari ile iĢten attirdiniz bumu sizin adaletinizbu konularda tutuklama
verenhakimlere uest derecelere terfi ettirip batinin enguzel yerlerine atadiz
bumu hayran oldugunuz sistem bunlari yapanlara bu yapanlari
destekleyenlere ne ahlar ne vahlar gidiyor bunlar saksak tutanlainda var
çoluğu çocugu bu ahlar yerde kalmaz cikar elbette en kisa zamanda fethullah
denen ve bu iĢleri kariĢtirip din iman ayagina gidip halkin çocuklarin
zehirleyenlere ve zehirlemesine bildikleri halde oy ugruna firsat verenlerin en
kisa zamanda ALLAH belasini versin erbakan bunlari biliyorduda bunlara
firsat vermedi o partide yetiĢen mi bilmeyecek hayran oldugunuz bu kiĢi
ağziniza doladiğiniz inonu'yu binlerce defa katmerler hiçolmazsa kabul
et!ezseniz dahi çanakkale,inonu ve bir çok muharebede yer almis senin
hayran oldugun yillardir bir diplomayi bile gosteremedi siz onada bir egtimci
olarak bir kilif bldunuz”
Ama Milletimizi câhilleĢtirmek için uğraĢan, o hâinler ve fitneciler
ya da sapıklar, boĢuna hayâle kapılmasınlar! Bâzılarının hayal edip ümide
kapıldıkları gibi, bundan sonra, hiç bir Ģey, eskisi gibi olmayacaktır. Bunu
iyi bilsinler!
Bilimsel olarak biliniyor ki, her bir olay, kendi cinsinden olayları
tetikler…
Elbette ki, doğrular çoğalıyor, halkımız eskiye göre, doğruda daha çok
zenginleĢiyor…Her Ģey daha da netleĢmeye doğru kayıyor…
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Yeni yeni netleĢmelerle, Halkımız‟ın gittikçe artan aydınlanması,
öyle bir ortam doğuracaktır ki, o gün geldiğinde, bu ortamın güveni,
aydınlığı ve huzûru içinde; Eski Türkiye‟deki alıĢkanlıklarını, öyle ya da
böyle, bu gün de sürdürmeye çalıĢan, o fitnecilerin, yalanbazlı fikir üreticilerinin; ABD gibi ecnebileri, kendilerinden daha üstün „insan‟ yerine
koyarak, onların emirleri doğrultusunda hareket etmeyi, kendi özgürce
davranıĢlarının üstünde tutup, onların taĢeronları olmak için, Ģu anda canla
baĢla çalıĢan, zihniyetlerin, sanki gözleri kamaĢacak, utançlarından, oldukça aydınlanmıĢ bulunan, Halkımız‟ın içine bile çıkamayacaklardır. Öyle ki,
ayrıca, netleĢmenin de gebe kaldığı olaylar da, yenilerini doğuracaktır!
Bendeniz bunları daha Ģimdiden görür gibi oluyorum…Dikkat etmiĢseniz bunu, sizler de görmüĢ ya da hissetmiĢ olabilirsiniz! Örneğin bundan
bir kaç sene öncesinde, Devletimiz‟in amaçladığı, gerek askerî ve gerekse
asayiĢ alanındaki her hangi bir operasyoda, baĢarı oranı sıfırlara yakınken,
Devletimiz‟in içindeki kadrolar temizlendikçe, bu gün her bir operasyonun,
hedefi on ikiden vurması, bunun bir ip ucunu vermiyor mu? Bu durum, her
alandaki temizlik arttıkça, baĢarıların da, katlanacağı anlamına gelmiyor
mu?
Özetle söylemek gerekirse, „insanlık ölçüleri‟ arttıkça, toplumdaki
huzur daha da artmıĢ olacak; eĢkiya, fitneci ve bölücülerin alanları ise, aynı
oranda daralacak, bunların her biri, kendi derlerine düĢecekler, bu nedenle
ceplerinde, muhtemelen, hep aspirin taĢıyor da olacaklardır…
Dolayısıyla o zaman bence, Mehmet Efendi‟nin özellikle de:
“… büyüklere karĢı hürmet ve saygıda bulunmak Müslümanların
vazîfesidir. Çünkü kim ki, büyüklerine karĢı saygı yapamıyor, küçüklerine
karĢı Ģefkat ve merhâmeti yoktur, „feleyse minnâ‟-bizden değildir.
Ģeklinde belirttiği gibi bunlar için, câhilin gözüyle (anlayıĢıyla) en
basitinden gibi görünse bile, Ümmmeti Muhammedin dıĢına atılma tehlikesiyle karĢılaĢmamak, mümkün değildir.
ġimdi yine tekrar etmek gerekirse:
Ey, adı güzel, Face Book arkadaĢımız!
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KarĢında, yolunu kaybetmiĢlerin yalnızca iyliklerini isteyen, bir kiĢiyi,
sakın es geçeme de, uyarılarına kulak ver, e mi?
Çünkü baĢka bir „aydınlatıcıyı‟, belki bir daha, bulamayabilirsin!
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