PÜF NOKTASININ ĠKĠ TARAFI
Her an ve her yerde
Püf Noktası‟nın vicdansız ve câhiliye
tarafına can atan, Sen Ey Nefsim!
ġimdiye kadar,
hep benden görünerek,
meğer beni ne kadar çok aldatıp,
insanlıktan uzaklaştırmışsın, sen böyle!
Ama şimdi
Püf Noktası‟nın diğer
tarafındaki, ruh ve vicdan bölgesini
keşfedip, insanlığımı buldum ya, insanlığı tadını
duydum ya, sen ona bak!
Şimdi sen de sevin,
kurtuldun ya rûhumun sâyesinde…
Bu keĢif seni de, Cehennem‟den uzaklaştıracak,
Cennet‟in tadını da tattıracak, göreceksin ĠnĢallah!
ProfΩ. Dr. Mustafa TEMĠZ
11.02.2018
“Eğer Allah‟ın sana lütuf ve merhâmeti
olmasaydı, onlardan bir güruh seni sapıtmaya çalışırdı.
Hâlbuki onlar, ancak kendi nefislerini saptırırlar, sana hiçbir
zaraveremezler.”
“Allah, sana Kitabı (Kur‟an‟ı)
ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri
öğretmiştir. Allah‟ın sana olan lütfu büyüktürΩ.”
Nisâ Sûresi, âyet 113
“Bununla birlikte nefsimi aklamak,
onu mâsum göstermek istemiyorum. Çünkü Rab’bimin
rahmeti ile korudukları dışındaki tüm nefisler, insanı ısrarla
kötülüğe kışkırtırlar. Hiç şüphesiz Rab‟bim affedicidir, erhâmetlidir.”
Yusuf Sûresi, âyet 53
"Mü‟mine zarar veren veyâ hîle yapan
mel‟ûndur (lânetlenmiş, kovulmuştur)."
Ω
. Pdf dosyalarında sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu
ilgili yazılara ânında ulaşılabilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi’nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
Ω
.Sayfa sonlarındaki pdf uzantılı koyu mâvi kaynaklar tıklandığında, pdf uzantılı ilgili yazıya internette
ânında ulaşılabilir.
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Tirmizi, Birr 27, (1942)
Ebû Sırma (RAΩ) anlatıyor:
“Resûlüllah aleyhissalâtu vesselâm
buyurdular ki, „Kim mü‟mine zarar verirse,
Allah da onu zarara uğratır. Kim de mü‟mine meşakkat
verirse, Allah da ona meşakkat verir1.”
Tirmizî, Birr 27, (1941).

Giriş
Yaşının küçüklüğü nedeniyle, Belediye Başkanlığı döneminde2, CumhurbaĢkanımız, Recep Tayyip Erdoğan’a, bir hayranlık duymamıştım. Aslında, üniversite yıllarımda, Erbakan‟ın ardındaki koşturmalarımı bir tarafa
koyarsam, o günlerden beri genel olarak, hiçbir siyâsî kişiyle ya da partiyle,
doğrudan doğruya, hiçbir ilişkim olmamıştır.
Ama zaman geçtikçe, Erdoğan’ın kararlı tavrını, basından ve TV‟den
keşfetmiştim bulunuyordum. Söz konusu olduğu zamanlarda, çoğu kere
üretmiĢ olduğum, “Onun laz inadına güveniyorum” sözünü, sık sık dile getirmekten de uzak durmuyordum.
Sonuç olarak, o ilk zamanlarda, onun ölçülerini, tamâmen, tanımadan
önce, onun hakkında fikrî kararlarımı verirken, daha çok benliğimizin ve
nefsimizin baskın olduğu, fikirler ağır basıyordu. Nefsimiz ona değer vermeye hiç fırsat tanımıyordu, tıpkı bugün, onu sevmeyenlerde olduğu gibi...
Ama Bu Gün Öyle Değil…
Eskisye göre bugün, çok daha farklı fikir çeşitliliği ve birikimimden
dolayı, bu gün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında, hemen
düşünmeye başladığımda, İslâmî Ve Kültürel İstikâmeti doğrultusunda,
hakkı olan, her türlü faydalı fikir ve kompozisyonlar hâfızamdan, kendiliğinden, çok daha kolay ve bol bol fışkırmaktadır / fışkırıyor.

Ω

RA kısaltması, “Radiyallâhü Anh-Allah ondan râzı olsun.” demektir.
Temiz, M., Âyetlerle Mü’minlerin Özellikleri, Alındığı İnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20MÜ’MĠNLERĠN%20ÖZELLĠKLERĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20MÜ’MĠNLERĠN%20ÖZELLĠKLERĠ.docx, En Son Erişim Târihi:
19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
2
Temiz, M., Ampulün Hikâyesi, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/AMPUL'ÜN%20HĠKAYESĠ.pdf, En Son Erişim Târihi:
02.07.2014.
1
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Reisicumhur iken bâzen, her hangi bir resmini gördüğüm, ilk anlardaki, yarı gafletli hâllerimde, bana göre herhangi bir genç insan olma durumu beni yanıltabiliyordu. Gaflet içindeyken, beynimde vicdanî ve insanî
değerlendirmeler faslı henüz başlamadığı ve de fikir çeşitliliğim ve birikimimin devreye girmediği, ilk birkaç milisâniyelik anlarımda, psikolojik açıdan,
çoğunlukla nefsî yaklaşımım ağırlıklı olmaktadır.
Nefsimin değerlendirmelerime hâkim olmasıyla, böyle genç insanlar
için, ilk birkaç milisâniyelik gafletli anlarımda, kendiliğinden uyanan, daha
yakışıklı, fotojenik ve yumuşak bakışlı olanlarla kıyaslama durumu, oldukça
baskın çıkmaktadır.
O ilk birkaç milisâniyelik durum içinde, böyle gençlerin ortalıkta çok
ama pek çok olduğu görüşü beni sararken, bâzen gaflet nedeniyle, farkında
olmaksızın, geçmişteki câhilliğimin nüksetmekte olduğunun, Batı özentisi ve
Batı kültürü içinde sıkışıp kalanlar düzeyine düştüğümün, farkında bile olamıyorum. Öyle ki, yalnızca bu ilk birkaç milisâniyelik gafletli anlarımda, Reisicumhurumuzu sevmeyenlerle birlikte, aynı, kin, kibir ve hasetlik seviyesi
olan, Nefis (Nefs-i Emmâre) Düzeyi’nde bulunabiliyorum3.
Gafletin kötü tarafı, iĢte bu ya!
Bu sırada Batı’nın hayat felsefesine ek olarak, örneğin karşımda olan,
Erdoğan’a âit bir resmin, örneğin yalnızca fotojenik ve güleç bir görünümünün, yakışıklı olmasını isterken; varsa, sert, ilkeli ve kararlı tavırlarından yüz çeviriyorum. Diğer resimlerdeki gibi, tâviz verenleri, ölçüsüz,
ilkesiz, mâcerâperest ve çılgın olanları, tam tercih hânelerime kaydedeceğim4 sırada, aklım ve vicdânım, birden uyanmaktadır. Çok geçmeden, Erdoğan üzerinden dünyâya yayılmıĢ olan, geçmişteki tüm İslâmî Ve Kültürel
Ölçüler’e dayalı olan icraatlar tarafından kuşatıldığımı; aynı anda, nefsimin
bâtıl değerlendirmelerinin, gittikçe, eriyip kaybolduğunu bizzat hissetmeye
başlamaktayım. Resimdeki kiĢiliğin farklılığının, böylece, ağır basmasıyla,
3
Temiz, M., Ġnsanlık Ve Ġnsanlık (Ġnsanların Nefis) Seviyeleri, Alındığı İnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ĠNSANLIK%20VE%20ĠNSANLIK%20(ĠNSANLARIN%20NEFĠS)%20SEVĠYELERĠ.p
df YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠNSANLIK%20VE%20ĠNSANLIK%20(ĠNSANLARIN%20NEFĠS)%20SEVĠYELERĠ.d
oc, En Son Erişim Târihi: 02.07.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
4
Temiz, M., Etmeyin, Yâ! Beni Durmadan Kendimden Bahsetmeye Zorlamayın, Lütfen! Alındığı
İnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ETMEYĠN,YÂ%20,%20BENĠ%20DURMADAN%20KENDĠMDEN%20BAHSETMEYE
%20ZORLAMAYINIZ,%20LÜTFEN.pdf,
En Son Erişim Târihi: 19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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nefsimin elinden kurtularak, rûhumun kontrolüne geçmiş olan, vicdânımın
hemen işe (duruma) el koyduğunu hissediyorum.
Reisicumhurumuza ilişkin olarak, kişiliğimin İslâmî Ve Kültürel ölçülerimin emrine girişinin, benliğim tarafından, hissedilmesiyle birlikte, ruh
ve vicdanımın derhâl fikirsel hâkimiyetimi nefsin elinden aldığını, gaflet
uykusundan uyanmakta olduğumu, hayretle hissediyorum. Rûhumun emrine
giren kişiliğimin derhâl yeni bir değerlendirmeye giriştiğini, bu sırada, târihsel, İslâmî Ve Kültürel değerlendirme ve birikimlerimin kaynaklarından
fışkırarak, kafamda rûhumun kontrolündeki, fikir ortamını doldurduğunu,
bu bilgi ve fikirlerin ışığı altında, daha neler ve nelerin benliğimi sardığını
hissediyorum.
Tam bu sırada mevcut birikimimle5, Ġslâmî Ve Kültürel istikâmetteki
birkimlerimin uyumunu görmenin verdiği, bir zevk ve huzûrun, bütün benliğimi sarmasıyla, rûhumu taçlandırdığını hissediyorum ki bu, olsa olsa,
ruh ve vicdan mertebesinde ortaya çıkan, bir cihat rûhu ve zevki olabilir6.
Benliğimdeki rûhumun, nefsimin ve / veyâ vicdânımın, bu kısa süre
içinde, birbirlerine karşı, âdetâ kendi öz rollerini oynadıkları bu dönüm noktasını, bir kere daha, hele bir düĢününüz!
Asıl Püf Noktası, işte burasıdır. Burası, nefis seviyesinden ruh ve /
veyâ vicdan seviyesine olan, bir geçiş noktasıdır. Geçişlerin kendine mahsus
şartları vardır…
Püf Noktası’ndan Öncesi…
İ.T. Ü.’de ilk Üniversite yıllarımda, sâhte Atatürkçülerden gördüğüm
zulüm7 üzerine, 1970’li yıllarından beri, Ġslâm’ı Ve Kültürümüzü incele5
Temiz, M., Gerçek Ve Ġlmî Birikim, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/GERÇEK%20VE%20ĠLMÎ%20BĠRĠKĠM.pdf, YA DA
http://mtemiz.com/bilim/GERÇEK%20VE%20ĠLMÎ%20BĠRĠKĠM.docx,
En Son Erişim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
6
Temiz, M., Reisicumhurumuz Erdoğan’da Gözlemlenen Cihat Rùhu Ve Zevki, Alındığı İnternet
Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/REĠSĠCUMHURUMUZ%20ERDOĞAN’DA%20GÖZLEMLENEN%20CĠHAT%20RÙ
HU%20VE%20ZEVKĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/REĠSĠCUMHURUMUZ%20ERDOĞAN’DA%20GÖZLEMLENEN%20CĠHAT%20RÙ
HU%20VE%20ZEVKĠ.docx, En Son Erişim Târihi: 19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
7
Temiz, M., Atatürkçü Ha! TeĢhiste Sakalım Turnosol Kâğıdı OlmuĢtu, Artık Her Atatürkçüyüm
Diyene Ġnanamıyorum!, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ATATÜRKÇÜ%20HA!..%20TeĢhiste%20Sakalım%20Turnosol%20Kâğıdı%20OlmuĢtu
%20Artık%20Her%20Atatürkçüyüm%20Diyene%20Ġnanamıyorum!...pdf, En Son Erişim Târihi: 20.09.2014,
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mekteyim. İslâmî Ve Kültürel bulgularımın rûhumda uyandırdığı, coĢku ve
duygularla, araştırma ve gayretlerimi, aynı doğrultuda, hâlâ sürdürmekteyim. Meğer bu araştırma ve gayretlerimle, şu ana kadar kazandığım, birikimlerim, bilimsel disiplinimle, yeni bir biçime dönüĢerek, ilmin hakîkatinî,
karınca kararınca, bir parça, sezmemiş olsaymıĢım, inanınız ki kendi hesâbıma, kesinlikle, vay hâlime demem gerekiyomuş!
Böyle bir durumda inanınız, örneklerinde görüldüğü gibi, Püf Noktası’nın öncesi sayılan, nefsânî ve câhiliye tarafında, hayâtımın sonuna kadar
sıkışıp kalacakmışım da, böylece kendi kendime, yazık edecekmişim! O zaman beni, bu Düyâ’ya kâm8 almak için geldiklerini iddia edenlerden ayırmak, ne mümkünmüş, bir bilseniz?
Püf Noktası’nın öncesine düşen böyle bir durumun, vicdansız ve
nefsî bir hayâtı gösterdiğini anladınız şimdi, değil mi?
Şimdi soruyorum:
Şimdi bir düşünsenize! Aşırı solun ve aşırı sağın bu vicdansızlık
vâdisinde, hapsolup kalanlardan mı, Reisicumhurumuzu9 ya da aynı İslâmî Ve Kültürel istikâmeti paylaşanları anlayıp takdir edebilenler çıka-cak
/ çıkabilecektir?
Bunlar, meğer boĢ umutmuş, boĢ umut!
Böyle bir şey mümkün değildir! Zâten hergün görülüp duruyor, değil
mi, böyle bir durumun, tabiatıyla, mümkün olmadığı / olmayacağı? Çünkü bu
bâtıl cephesinin mensuplarında, nefsin değerlendirmesinden başka, hiçbir değerlendirme seviyesi bulamazsınız! Görüyorsunuz işte, bu sonucu gıdım gıdım yaşayarak, bilimsel olarak, görmüş bulunuyorum. Nefis düzeyinde10 buhttp://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
8
Temiz, M,. Yeni Türkiye’ye Doğru Zihnî Ve Fikrî DönüĢümler, Eski Ve Yeni Türkiye’de Sırasıyla
Ġlkesiz Ve Ġlkeli DüĢünceler, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/YENĠ%20TÜRKĠYE’YE%20DOĞRU%20ZĠHNÎ%20VE%20FĠKRÎ%20DÖNÜġÜMLE
R.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/YENĠ%20TÜRKĠYE’YE%20DOĞRU%20ZĠHNÎ%20VE%20FĠKRÎ%20DÖNÜġÜMLE
R.docx, En Son Erişim Târihi: 07.04.2015. http://mtemiz.com
9
Temiz, M., Etmeyin, Yâ! Beni Durmadan Kendimden Bahsetmeye Zorlamayın, Lütfen! Alındığı
İnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ETMEYĠN,YÂ%20,%20BENĠ%20DURMADAN%20KENDĠMDEN%20BAHSETMEYE
%20ZORLAMAYINIZ,%20LÜTFEN.pdf, En Son Erişim Târihi: 19.05.2015,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
10
Temiz, M., Ġnsanlık Ve Ġnsanlık (Ġnsanların Nefis) Seviyeleri, Alındığı İnternet Elektronik Adresi
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lunanlar, her zaman o dar ve gaddar sınırlar içinde, hayatlarının sonuna
kadar sıkıĢıp kalmış bedbaht insanlardan başkası değildirler.
Püf Noktası’ndan Sonrası…
Bereket versin ki, Allah‟a (CC) hamdü senâlar olsun ki, bendeniz,
Püf Noktası‟nın sonrasındaki, rûhî ve vicdânî bölgede karar kılmış bulunuyorum. Bu bölge, insânî, vicdânî ve İslâmî Îtikat Ve Kültürel istikâmet bölgesidir. Ayrıca Allâhü Teâlâ, gerçeklerin kaynağının keşfini ve gerçekleri araştırma zevkini ya da bir nevî cihat rûhunu11, lütfedip beni, ödüllendirmiĢ
de bulunuyor. Hamdolsun, O‟na!
Aklî, mantıkî ve bilimsel olarak da bilinmektedir ki, böyle bir zenginlik içindeki bir insan, hayâtındaki en büyük zevkini, gerçekleri özgürce
söylemek ve ifâde etmek curetinden almaktadır. Dünyâ’ya gelen bir insan
için, bu tür vicdanlı bir hayâtın her ânı, Allah‟ın (CC), bizler için, sevdiği bir
murâdı olarak, bir cihat zevki içinde geçer / geçmektedir12.
Böyle İslâmî Ve Kültürel eğitim ve birikim içindeki bir kimse, örneğin aĢağıdaki gibi resimlere, şuurlu bir şekilde, baktığında neler hissetmiyor
ki! Böyle bir insan, Püf Noktası‟nın önündeki nefis bölgesini, â-nında doğrudan doğruya aşarak, kavuĢtuğu, insânî, vicdânî İslâmî Îtikat Ve Kültürel istikâmet bölgesinde, yânî dünyevî zevk ve heyecanların ötesinde, yalnızca,
görüp hissettiklerinden neşvünemâ bulan (yayılan), duygu ve düşünceleriyle,
en yüce değerdeki, cihat ruh ve zevkine ulaşabilir / ulaşır / ulaşıyor...
Böyle Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel istikâmet gerçeği ortadayken, Püf
Noktası’nın rûhî ve vicdânî tarafına geçememiş, yalnızca, vicdansızlık ve /
http://mtemiz.com/bilim/ĠNSANLIK%20VE%20ĠNSANLIK%20(ĠNSANLARIN%20NEFĠS)%20SEVĠYELERĠ.p
df YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠNSANLIK%20VE%20ĠNSANLIK%20(ĠNSANLARIN%20NEFĠS)%20SEVĠYELERĠ.d
oc, En Son Erişim Târihi: 02.07.2014,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
11
Temiz, M., Reisicumhurumuz Erdoğan’da Gözlemlenen Cihat Rùhu Ve Zevki, Alındığı İnternet
Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/REĠSĠCUMHURUMUZ%20ERDOĞAN’DA%20GÖZLEMLENEN%20CĠHAT%20RÙ
HU%20VE%20ZEVKĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/REĠSĠCUMHURUMUZ%20ERDOĞAN’DA%20GÖZLEMLENEN%20CĠHAT%20RÙH
U%20VE%20ZEVKĠ.docx, En Son Erişim Târihi: 19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
12
Temiz, M., Reisicumhurumuz Erdoğan’da Gözlemlenen Cihat Rùhu Ve Zevki, Alındığı İnternet
Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/REĠSĠCUMHURUMUZ%20ERDOĞAN’DA%20GÖZLEMLENEN%20CĠHAT%20RÙ
HU%20VE%20ZEVKĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/REĠSĠCUMHURUMUZ%20ERDOĞAN’DA%20GÖZLEMLENEN%20CĠHAT%20RÙ
HU%20VE%20ZEVKĠ.docx, En Son Erişim Târihi: 19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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veyâ câhillik bölgesinde kalmış, aşırı sağ ya da aşırı soldaki ideoloji kurbanı
olmuş, bir takım bedbaht insanların, İslâmî Îtikat Ve Kültürel istikâmeti
benimsemiş bir yöneticiyi ya da insanı veyâ yönetici ve insanları beğenip
desteklemeleri, ne kadar doğal olabilir?
Hıhh!
Bu Zihniyet’in, ana siyâset olarak, bütün Yeryüzü mazlumlarını birinci plâna almış, İslâmî Îtikat Ve Kültürel istikâmeti doğrultusunda çalışan, böyle bir kadroya, şu anda veryansın ettikleri ve yayılım ateşine tuttukları biliniyorken, bu Zihniyete nasıl güven duyulabilir ki! Bu şartlar altında tüm mazlumların, belki, güvencesi olabilirler / olurlar diye, siz bu
bedbaht insanlara bir güven duyabilir misiniz?
Özgürlükçü gelişim sürecinde koyulmuş, böyle bir kadro son yıllarda, Yeni Türkiye‟nin en önemli kavram (mihenk taĢ) olarak, insan haklarını, birinci sıraya almış bulunuyor…

Böyle resimlere şuurlu olarak bakan bir kimsenin cihat ruh ve zevkini
tadabilmesi, ancak Ġslâmî Ve Kültürel eğitim ve birikim sâhibi olmasıyla doğrudan
doğruya, nefsini aşarak (kısa devre ederek) kavuştuğu insanî ve vicdânî bir
ortamda, görüp hissettiklerinden yayılan duygu ve düĢünceler sâyesinde
mümkündür.
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Bu özgürlükçü ve insanî kavram, uzun vâdede, bütün dünyâ mazlumlarının umûdu olacaktır. Bu yönetim modeli, târihsel süreçle içindeki, İslâmî Ve Kültürel ölçülerimizle de uyumludur. Zamanla dalga dalga yayılacak olan, bu insanî modelimizin günümüzde, yeniden, başlatılmasılya, Türkiye’nin bu özgürlükçü dönüşümü, aynı zamanda, târihin ve özellikle de târihimizin zorunlu kıldığı, insanlığın esâsını teşkil eden, bir insanlık gereğidir. Arasıra kesintiye uğrasa / uğratılsa bile, bu özgürlükçü ve insânî dalga,
gün geçtikçe kuvvetlenip yayılmasını hızla sürdürecektir. Bu kesintiler, bir
ihtimal ki, sapıtmışların seçmiş oldukları, istidracî tercihlerindeki derinleşmelerini; mü’minlerin ise, yeni yeni hamlelere hazırlanmak üzere, birikmiş
günahlarının affedilmelerini sağlamak içindir13.

Böyle resimlere şuurlu olarak bakan bir kimsenin cihat ruh ve zevkini tadabilmesi,
ancak İslâmî Ve Kültürel eğitim ve birikim sâhibi olmasıyla doğrudan doğruya,
nefsini aşarak (kısa devre ederek) kavuştuğu insanî ve vicdânî bir ortamda, görüp
hissettiklerinden yayılan duygu ve düĢünceler sâyesinde mümkündür.

13
Temiz, M., Rahat Hayat Ġçin Duâ‘nın Ġncelikleri, Duâ Ve Bâzı Tıp Ġnsanlarının Bilimsel GörüĢleri,
Sabır Ve Allâhü Teâlâ’ya KarĢı Büyük Ġsyan’nın ĠĢâreti (Ġstidrac), Alındığı İnternet Elektronik Adresi
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2
F%2Fmtemiz.com%2Fbilim%2FRahat%2520Hayat%2520i%25C3%25A7in%2520Du%25C3%25A2%25E2%2580
%2598n%25C4%25B1n%2520%25C4%25B0ncelikleri.doc&ei=ZGFKVNOiOYzpaPnfgvgC&usg=AFQjCNG3aQ4
FALvO9ktau-Xr86Quw4SwmA&bvm=bv.77880786,d.bGQ, En Son Erişim Târihi: 02.07.2014,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Şimdi bir düşününüz!
İlmî ve bilimsel olarak da bilinmektedir ki, hiçbir mazlumun âhının
karşılıksız kalması mümkün değildir. Bunun zamanı elbette birgün gelecektir.

Suriye

Myanmar

Myanmar
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Suriye kampında bir çocuk
(Binbir perişanlık içindeki, „Bu çocuğun annesi nerelerde acâba‟ diye insan
düşünmeden edemiyor. Hele bir de empati yapsanız, dayanabilir misiniz,
bilemiyorum?)

Yukarıda, vicdanlarımızı sızlata sızlata, seyrettiğimiz / serettiğiniz,
her bir zulüm örneğiyle, Yeryüzü’nün her köşesinde işlenen insan ve insanlık katliamlarına son verme umudu, yukarıda „püf noktası‟ vâsıtasıyla, tanımlanan vicdansızlık bölgesinin egoist bireyleri ile mi ortadan kaldırılacak? Yoksa insan sevgisiyle yanıp tutuĢan, Yeni Türkiye’deki, insânî, vicdânî, Ġslâmî Ve Kültürel istikâmetteki ölçülerimizle donanmıĢ ve ölçülerin
uygulanışlarının verdiği, insanlık heyecânı ile yanıp tutuĢan, bölgesinin ak
ve nur yüzlü kadrolarıyla mı sağlanabilecektir?
İnsafla bir düşün bakalım!
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Sonuç
Ey Nefis denen Zâlim!
Herhangi bir durum karşısında beni, yarı gaflet anlarımdan faydalanarak, psikolojik bir yanıltmayla ya da türlü oyun, hîle ve oyalamalarla, aşırı
sağ ya da aşırı soldaki, bir ideoloji kurbanı ya da duygusuz bir câhil kimse
gibi mi düşünüyorsun?
Böylece beni, yukarıda sözü edilen, Püf Noktası’nın hep önündeki,
Vicdansız Bölge‟de tutmaya çalışan, Sen Ey Nefsim ya da vicdansız bölgenin egoist ruhlu bekçileri! Cehennem ateşinden hâlâ korkmayacak mısınız
/ korkmuyor musunuz?
Her an ve her yerde Püf Noktası’nın vicdansız ve câhiliye tarafına
can atan, Sen Ey Nefsim!
Şimdiye kadar, hep benden görünerek, meğer beni ne kadar çok aldatıp, insanlıktan uzaklaştırmışsın, sen böyle!
Ama şimdi Püf Noktası’nın diğer tarafındaki, ruh ve vicdan bölgesini keşfedip, insanlığımı buldum ya, insanlığı tadını duydum ya, sen ona bak!
Şimdi sen de sevin, kurtuldun ya rûhumun sâyesinde… Bu keşif seni
de, Cehennem‟den uzaklaştıracak, Cennet’in tadını da tattıracak, göreceksin ĠnĢallah!
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