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Giriş
Teste konusuna girmeden önce, ‘bilimsellikten’ neyin anlaşıldını açıklamak gerekiyor, belki de…
Bilimsel demek, kısaca, ele alınan bir fikir, bir şey ya da bir olayın,
beş duyu organlarımızdan, bir ya da bir kaçıyla, akıl ve mantıksal olarak, anlaşılabilir şekilde, açıklanması diyebiliriz.
Self Test
Bilirsiniz ki, biz Müslümanlar olarak, âidiyetimizin, İslâmî açıdan çok
önemli olduğuna inanırız. Öyle ki, Vatan Ve Millet âidiyetimiz uğruna ölenlerimizin, peygaberlikten sonra gelen en yüksek mertebelere kadar, yükseldiklerine, onlara ölü bile demememiz gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle
de, Allah (CC) tarafından bildirilen, “Ben kulumun eline değil, kalbine bakarım” temel kâdim esâsına göre, en geçerli sonuçların kalbî durumlarımızda
nihâyetlendiğine inanırız.
Günümüzde herkes, kimse duymadan kendi öz testini yaparak, asrımızın bugünkü dalgalı ve karmaşık ortamında, ilâhî açıdan gerçekten,
Müslüman Türk Milleti’ne âit olup olmadığını, kolayca, anlayabilir. Bunun
için ben Müslümanım diyen her bir kişinin, aşağıda verilmiş olan olay
karşısında, bu self testini yapıp, kalbinin etkilenip etkilenmediğini kontrol
ederek, bilimsel açıdan, Türk Milleti’ne, gerçekten, âit olup olmadığını
anlayabilir.

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%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
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Yazıı okuduğunda, sevinmek bir tarafa, en azından kalbinde cız eden,
bir üzülme duygusu meydana gelmiyorsa, bu ölçü, kendini teste sokan o kişinin, bilimsel olarak, Müslüman Türk Milleti’nin bir parçası olmadığının
bir sonucunu gösterir / gösterebilir. Bunun tersi olarak, yazıyı okuduğunda,
kişinin kalbindeki üzülme duygusunun büyüklüğü, o kişinin Vatan Ve Milletimize âidiyetinin büyüklüğü ile orantılı olan ölçüyü verir.
Öz teste ilişkin yazı aşağıdadır:
“Devlet-i Âliye’nin ulu Hakanı Sultan Abdülhamid Han’ın 80 yaşındaki hanımı Şefika Sultan, 60 yaşındaki kızı Ayşe Sultan ve diğer Osmanlı hanımları, Paris
yakınlarında bir bulaşıkhânede Fransızların bulaşıklarını yıkamaktadırlar.”
Menderes, gözyaşlarını tutamaz. Şefika Sultan’ın ellerine sarılır ve:

İlgili internet adresleri:
http://www.canmehmet.com/bir-mektup-ve-yikanan-bulasiklar-anne-ne-olur-affet-bizi-gec-geldik.html
http://www.ask-inebi.com/?Syf=18&Hbr=71157&/AY%C5%9EE-SULTANI-TANIRMISINIZ?
http://blog.milliyet.com.tr/bir-mektup-ve-yikanan-bulasiklar---anne-ne-olur-affet-bizi--gec-geldik/Blog/?BlogNo=362152
http://www.haberturk.com/polemik/haber/809386-abdulhamidin-hanimindan-menderese-oglumgecinemiyorum-beni-aciz-birakma
http://www.yenimakale.com/osmanogullarinin-drami-ve-menderesin-civanmertligi.html
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