
1 

 

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ 

 

 

 

Ey Akıllı olduğunu da söyleyen Müslüman KardeĢ! 

Allah‟ın (CC) ilk “OKU” Emri karĢısında, 

“SIR” Telaffuz edilince,  
karĢılaĢılan-rastlanılan gerçekler karĢısında 

tetiklenen kavramlar öyle zincirleme TEFEKKÜRLERĠ doğuruyor 

ki insanda MUTLULUK, mutluluğu kovalıyor  

başlığı ve açıklamaları altında aşağıdaki Îlmî Bilgileri okumadan 

geçiyorsun da, 

“Akıl göz gibi, Bilgi ıĢık gibidir” gerçeği karşısında, 

Sen hâlâ “Armut piĢ, ağzıma düĢ” mü diyorsun? Akıl şimdiye 

kadar hangi karanlıkta neyi görmüş ki! 

Yoksa Sen de, 

“Akıl göz gibi, Bilgi ıĢık gibidir” gerçeği karşısında, 

Sen hâlâ “Armut piĢ, ağzıma düĢ” mü diyorsun? Akıl şimdiye 

kadar hangi karanlıkta neyi görmüş ki! 

Yoksa Sen de, 

“BaĢörtüsünü ben çözdüm” yalanı ile Halkımız‟ın aklıyla da 

dalga geçen tescilli yalancı misâli, 

durmadan yalan ve yalanbazlı algı peĢinde koĢan münâfıklar gibi 

bir “dönüşüme” uğrayarak 

akılsızlığın hile ve kurnazlıklarını “AKIL” mı zannediyorsun? 
 

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ 
Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı‟nda 

EMEKLĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ 
http://mtemiz.com/ 

http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm 
27.10.2021 

Milletimiz’in Üstün Hasletleri 

 

İnsanın yaradılışından gelen özelliğe huy ya da haslet denir. 

Milletimiz‟in özellikle önemli iki hasleti öznel-örijinal‟dir. Bunlar 

Milletimiz‟in-TÜRK MİLLETİ‟nin Üstün Hasletleri arasındadır.  

http://mtemiz.com/
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Ey Sayın Faysal Türkiye‟nin Yeni Türkiye‟ye dönüĢtüğü bu günlerde Suud 

yöneticilerinin zillet içine gömüldüklerini bir görsen isterdim! 

 

 

Bu Üstün Hasletlerimizi Halkımız‟ın fertleri arasında sık sık 

görüyoruz. Özellikle iki hasletimiz merhâmet ve sadâkattir. Bu iki 

hasletimizin sonucu olan, hasletlerimiz daha vardır ki bunlar da 

misâfirperverliğimiz, cesâret ve dürüstlüğümüzdür. “İnsanlık” 

diye özetleyeceğimiz bütün bu hasletlerimiz daha çok dışarı 

bilhassa, kibarlık ya da nezâketimizle yansımaktadır. Nitekim 

geçmişte yapılan bir nezâket anketinde, nezâkette Türklerin birinci 

olduğunu göstermiĢti
1
. Diğer bir hasletimiz de temizliktir. Bir de 

                                                 
1
 Anonim, En kibar millet Türkler, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, 

http://haber10.com/haber/273303/, En Son Erişim Târihi: 27.03.2012. 

http://haber10.com/haber/273303/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=329572334362555&set=a.106918279961296&type=3&eid=ARCehs5lHsFBTCpqlubkMgow5c3YhynymM-oEj-scNlRqBtxQYOWMtTh85gyPUzyNOS2aPiNl-CRtNql
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hasletlerimiz içindeki, “Büyüklere saygı göstermeyi, küçükleri 

sevmeyi” burada zikretmeden geçemeyiz. Asıl hasletlerimizden 

biri de “Allah‟a (CC) tevekkül etmek ve sabırlı olmaktır.” 

 

 
 

Asıl hasletlerimizden biri de “Allah‟a (CC) tevekkül etmek ve sabırlı olmaktır.” 

 

Türkler sabırlıdır. Ġslâm Ve Kültürümüz‟de Devletin pâidar kalması esastır. Bu 

sabrı sırf, Üstün Ġslâm Ve Altın Kültürümüz‟ün temeli olan, “Büyüklerini saymayan, 

küçüklerini sevmeyen bizden değildir” temel prensibi nedeniyle, Devletimiz‟in 

selâmeti için, YIKILMAYA ramak kalana kadar, her Asîl ve Ârif TÜRK ferdi 

hayatları pahâsına da olsa, sabretmiĢtir.  



4 

 

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ 

 

 

 

Ne zamanki Eski Türkiye‟deyken DEVLET GEMĠMĠZ, Evren Okyanusu‟nda nazlı 

nazlı yüzerken su almaya baĢlamıĢ, iĢte görüyorsunuz, 90-100 senelik bu sabır 

HÂĠNLERĠN bütün maskelerini bir-bir düĢürerek bugün CIVA gibi AÇIĞA 

çıkmalarını SAĞLAMIġ bulunuyor… 

ARTIK bu gün KĠM bu Milletten, KĠM bu MĠLLETEN değil, ÇOK NET olarak 

biliniyor... CumhurbaĢkanımız‟ın herkesin kimliklerini internete aktarması üzerine, 

yurdumuzda kendilerini gizli tutan herkes ne taraftan olduğunu SAKLAMADAN 

beyan etmeye mecbur kalmıĢ, böylece yıllarca süren sahtekârlıklar ortaya çıkmıĢtır! 

BU netlik aynı zamanda SONA yaklaĢıldığının bir belirtisidir de.. 

Eskiden öyle miydi? Milletimiz, ĠKĠYÜZLÜLÜKLE devamlı-devamlı 

aldatılabiliyordu. 

MĠLLETĠMĠZĠN Büyük saydıklarının TAM HÂĠNLĠKLERĠ ve / veyâ 

ĠKĠYÜZLÜKLERĠ tam olarak belli olduktan sonra, Devletimiz SELÂMETĠ için, 

yeniden ġAHLANIġA geçmiĢ bulunuyor… 

Üstün Ġslâm Ve Altın Kültürümüz‟de SABIR, aynı zamanda çok büyük sevaplar 

kazandıran bir ibâdettir.  Ki böylece “Sabır, selâmettir” ATAFORMÜLÜMÜZÜN 

de bilimselleĢmiĢ gerçek bir MEZĠYET olduğu bir kere DAHA ispat edilmiĢ oluyor… 

Bütün bunlar bize Allah (CC) tarafından kurgulanan DÜNYÂ-ÂHĠRET senaryosu 

çerçevesinde tasarlanan, “BU SINAV DÜNYÂSINDA” ebedî mutluluk için Türk 

Milleti‟nin, SONUNDA sınavı kazanacağının da GERÇEK iĢâretlerini veriyor... 

Çünkü Yeni Türkiye‟de Üstün Ġslâm Ve Altın Kültürümüze yeniden kavuĢmanın 

ipuçlarını bulmuĢ bulunuyoruz. 

Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu‟na Allah (CC) Rahmet etsin! O diyor ki: 

“Bir millet her nesilde yeniden doğar. Yâni bir milleti yaĢatan kendi gelenekleri ve 

binlerce yıldır gelen kültürüdür. Kültür; Hakkari‟de bale gösterisi yapmak demek 

değildir. Kültür; arada bir konsere gidip hava atmak değildir. ÇağdaĢlık; Moda‟nın 

ara sokaklarında köpek gezdirmek değildir. Bizde böyle sahte çağdaĢ ve sahte aydın 

kesim yetiĢtirilmiĢtir. Bizde demeyelim. Her sömürgede böyle sahte çağdaĢ ve aydın 

sınıfı yetiĢtirilmiĢtir. Bunlar kendi kültüründen kopup kendi Halkından tiksinen, 

kendi kültürüne yabancı, ama arada halkçılık edebiyatı yapan tipler yetiĢtirilmiĢtir. 

Sonra da bunlar Türkiye‟nin baĢına belâ edilmiĢtir. Örnekleri çok…” 

https://www.yeniakit.com.tr/haber/premier-ligin-en-iyisi-secildi-442587.htm 

Ah, ben de bu örnekleri çok yakıdan görme üzüntüsünü yaĢayanlardanım, e yazık ki! 

Orta Öğretim‟de iken Müdür Mavini Nuri Günay Hocam‟ın direktifleriyle çok 

kimseye evlerine giderek ders çalıĢtırıyordum. Onlardan biri Ģu aĢağıdaki resimde 

gördüğünüz bayan... Bugün onun Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz‟in 

dıĢına çıkmıĢ olduğunu görmek bu sıralardaki en büyük üzüntülerim içindedir. 

Annesi bana öyle yardımlarda bulunmuĢtu ki sanki 2. annem olmuĢtu... 

 

“Hepinizden Davâcı Olacağım!” 

http://mtemiz.com/bilim/“%20HEPĠNĠZDEN%20DAVÂCI%20OLACAĞIM”.pdf 
.Kahraman Bir Müslüman-Türk Annesi Daha Uçup Gitti 

http://mtemiz.com/bilim/Kahraman%20Bir%20Müslüman%20-

%20Türk%20Annesi%20Daha%20Uçup%20Gitti%20-%20ÖLÜM-I.pdf 

http://mtemiz.com/bilim/
http://mtemiz.com/bilim/
http://mtemiz.com/bilim/FÂSIK%20MÜSLÜMANLAR.docx
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Nuri Günay Hocam‟ın direktifleriyle evlerine giderek yıllarca  ders çalıĢtırdığım bu 

kardeĢimizin ne kadar zillet içinde olduğu zâten resimde kimlerle haĢır-neĢir 

olmasından da anlaĢılmıyor mu? Yanındaki kiĢinin “bâtıl sayfasında” çok meĢhur 

birisi olduğunu bilirsiniz... 

Bugün onun Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz‟in dıĢına çıkmıĢ olduğunu 

görmek bu sıralardaki en büyük üzüntülerim içindedir. Annesi bana öyle 

yardımlarda bulunmuĢtu ki sanki 2. annem olmuĢtu... 

Emekli olmadan birkaç ay evvel beni Face Book‟ta gören Orta Öğretimdeki birçok 

arkadaĢım gibi bu kardeĢim de benden Face Book arkadaĢlığı istemesi üzerine Face 

Book‟ta hepsini arkadaĢlığa kabul etmiĢtim. Yalnız eskiye göre arada Ģu fark vardı. 

Bu arkadaĢları hepsi beni Orta Öğretimdeki Mustafa Temiz gibi beni hala o eski 

cami yolu bilmeyen Mustafa zannediyorlardı... Ne zamanki Face Book‟taki 

yorumlarımı yani kimliğimi tanımlayan Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimizi 

referans alarak yapmaya baĢladım, o zaman gösterdikleri tepkilerden anlaĢıldığı 

üzere, bu arkadaĢların hemen hepsi hayal kırıklığına uğramıĢlar. Çünkü 

karĢılarında artık mü‟min olduğunu söylemekle gurur duyan bir yeni Mustafa Temiz 

vardı. Bu durum aynı zamanda Orta Öğretimdeki arkadaĢlarımın da yüzde doksa 

dokuzunun da Ġnönü Zihniyeti içinde kalarak parladıklarını ve aynı doğrultuda 

faaliyet gösterdiklerini gösteriyordu... 

Nitekim bunların önemli bir kısmı çok geçmeden beni Face Book arkadaĢlığından 

silmiĢlerdi. Önceleri bana “ağabi” diyen hitap eden aĢağıda resmi bulunan 

kardeĢim de “yorumlarında Ġnönü‟ye çatıyorsun diye ”arkadaĢlar sana kızıyorlar” 

diye beni yönlendirmeye çalıĢıyordu... Fakat benim mü‟min bir Müslüman olarak 

“Emr-i Bil Mâ‟ruf Nehy-i Anil Münker” adlı görevimde Üstün Ġslâmî Ve Altın 

Kültürel Ölçülerimizi referans alarak yürütmeye çalıĢtığım görevimdeki ısrarımdan 

vaz geçmeyeceğimi anladığın o da beni Face Book arkadaĢlığıdan silmiĢtir. ĠĢte 

Ģimdi Ġnönü Zihniyeti nedir, bilmem iyice anladınız mı?  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152860462494037&set=a.10150367282229037.359828.521694036&type=3
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Bu arkadaĢlarımın tutum ve davranıĢları bendenize ancak, Ġnönü Zihniyeti hakkında 

târihi incelemelerimin gerçekliği ve netliği hususunda somut örnekler olmuĢtur. Bu 

arkadaĢlarımın bana sağladıkları fayda budur. Ama bu da ayrıca bu arkadaĢlarımın 

durumları hakkındaki üzüntülerimi de artırmıĢtır. Ġnönü Zihniyetliler zannediyorlar 

ki, Mustafa da kendileri gibi, kendi zihniyetleri dıĢında bulunanlara kötü gözle 

bakıyor... Yanılıyorlar! 

Çünkü bir mü‟min nazarında bütün yaratıklar, yâni bilimsel olarak detaylandırmak 

gerekirse, bütün kâfirler, Müslümanlar, münafıklar-münâfıklar, hayvanlar bitkiler, 

kısacası bütün varlıklar Allah‟ın (CC) değer vererek yarattığı varlıklardır. Bir 

mü‟mine göre bütün bunlar Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz‟in 

anlaĢılmasına ıĢık tutan aynalardır. Bütün bunların her biri Allah‟ın (CC) birer 

hikmet zeminini oluĢturdukları için benim gibi müminler nazarında çok 

değerlidirler... Meselâ beni arkadaĢlıktan silen Ģu yukarıda resmini gördüğünüz 

kardeĢimizin Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimizi seçtiğini duysam o kadar 

çok sevinirim ki! Hattâ bu sözüm Face Book‟ta hiçbir neden olmadan bana hakâret 

eden için de geçerlidir. 

Süt Veyâ Maya, Gerisi Hava Ġle Cıva… 

http://mtemiz.com/bilim/SÜT%20VEYÂ%20MAYA,%20GERĠSĠ%20HAVA%20ĠL

E%20CIVA.pdf 
Yeri gelmiĢken belirtmekte fayda vardır. Gayrı insanî olan bâtıl faaliyetlerden 

olanların, insanî düĢünceleri değil de, ideolojik ve / veya canavarlıkları tercih 

ettiklerini görürsünüz. Ġnönü Zihniyeti de hep böyle gayrı insanî olan ideolojik 

faaliyetler içindedir. 
Meselâ örnek vereyim: 

Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu dünyâ çapında bir bilim adamımızdı. ĠĢte böyle Üstün 

Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz doğrultusunda düĢündüğü için, Ġslâm Ve 

Kültürümüzü açıktan açığa REDDĠ MÎRAS eden, bizim ĠNÖNÜ ZĠHNĠYETĠ 

nezdinde değeri yoktu. Sinanoğlu son yıllarda VATANIMA hizmet edeceğim diye bir 

üniversitemizde göreve baĢlamıĢtı ama odasına telefon bile bağlamamıĢlardı. Hattâ 

daha enteresan bir Ģey daha olmuĢtu: 

Türkiye‟de bir KĠMYA SEMPOZYUMU düzenlenmiĢti. Japonya‟da bir bilim adamı, 

Oktay Bey‟i de görürüm diye Sempozyuma katılmıĢ, tâ Ankara‟ya kadar gelmiĢti. 

Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Kimya konusunda dünyâ çapında olan ve Kimya‟ya 

yaptığı hizmetlerden dolayı, arkadaĢları tarafından NOBEL ÖDÜLÜ‟ne aday 

gösterilmiĢti. Japonya‟dan gelen bilim adamı iĢte böyle kıymetli olan Oktay Bey‟i 

görmek için Ankara‟ya geldiğinde, Sempozyumda Oktay Bey‟i görememiĢti… Çünkü 

Ġnönü Zihniyetli Sempozyum düzenleyiciler, Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu‟na değer 

vermedikleri için, onu Sempozyuma dâvet etmemiĢlerdi. 

Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Türkçe konusunda da çok hassastı. Attila Ġlhan ile Prof. 

Dr. Oktay Sinanoğlu “Asıl Türkçe Osmanlıca‟dır.” diyorlardı… 

Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, AKLIN yalnız baĢına yanlıĢ iĢler yapabileceğini bildiği 

için, AKLIN insanın mânevî değerlerinin merkezi olan GÖNÜL tarafından kontrol 

edilmesi hâlinde BĠLĠMĠN faydalı olacağını iddia ederdi. Nitekim Prof. Dr. Oktay 

Sinanoğlu bilimi, „MATEMATĠK+AKIL+GÖNÜL‟ ya da „BĠLĠM+GÖNÜL‟ olarak 

http://mtemiz.com/bilim/SÜT%20VEYÂ%20MAYA,%20GERİSİ%20HAVA%20İLE%20CIVA.docx
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sembolleĢtirmiĢti. Formüldeki „gönül‟, vicdandan daha baĢka mânevî elemanları da 

içermekteydi. Bu nedenle, değerli Bilim Adamı Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu‟nun 

birçok yazılarında, “kalbin kontrolünde olmayan akıldan hayır gelmeyeceğine” dâir 

önemli vurguları vardır 

Değerli bilim adamımız Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, kitaplarında, Türkiyemiz‟de, 

Memleketimizi Batılılara peĢkeĢ çekmek için, fırsat kollayan köĢe baĢlarına 

yerleĢmiĢ 200 000 hâin olduğunu yazmaktadır. 

http://www.milliiradebildirisi.org/turkiyede-hain-neden-cok/ 

 

Milletimiz’in (Türk Milleti’nin) Üstün Hasletleri-Sırrımızı Nasıl Keşfettiler 

http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/MĠLLETĠMĠZ‟ĠN%20(TÜRK%20MĠLLETĠNĠN)%20Ü

STÜN%20HASLETLERĠ-Sırrımızı%20Nasıl%20KeĢfettiler.doc 

 

Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu diyor ki: 

“Bizde öyle bir intibâ oluĢmuĢ ki, sanki bilimle uğraĢan insan mânevîyatla 

ilgilenmemeli... Bunun tersi de var… Bir bilim adamı, biraz mânevî değerlerden 

bahsedince, Türkiye‟de hemen GERĠCĠ damgasını yer. Peki, bunlar bilmiyorlar mı 

ki, Einstein bir taraftan Fizik teorilerini kurarken, bir taraftan da Siyonizm üzerine 

makâleler yazardı. ġimdi o gerici olmuyor da, biz Gazâlî‟den bahsedince mi gerici 

oluyoruz? Bize zamânında öğretmemiĢler… Ama Amerika‟da Gazâlî‟nin eserlerini 

bulup okuyunca hayretler içinde kaldım. Kimyâ-yı Saadet‟i okurken gördüm ki, 

Gazâlî bu günkü Batı Dünyâsı‟ndan beĢ yüz yıl ilerdeymiĢ...” 

“Ben bunu Davos‟ta anlattım. ġimdiki CumhurbaĢkanı Özal‟ın da bulunduğu bir 

milletlerarası toplantıda Gazâlî‟den, Mesnevî‟den biraz bahsettim. Maddî ve mânevî 

dünyânın iç içe olması gerektiğini aktardım. Adamlar öyle meraklandılar ki, ondan 

sonra bana dört tâne konferans verdirdiler. ĠĢ adamları, birinci mevki uçak biletleri 

gönderip beni ülkelerine dâvet ediyorlardı.”
2,

. 

Milletimiz‟in (Türk Milleti‟nin) Üstün Hasletleri-Sırrımızı Nasıl KeĢfettiler, Alındığı 

Ġnternet Elektronik Adresi, 

Büyük Uyanış 

http://istihbaratdunyasi.files.wordpress.com/2012/08/oktay-sinanolu-byk-uyan.pdf 

 

Her bakımdan zengin olan, Kültürümüz‟ün bir aynası durumunda olan Anadolu 

kadınının, çocuklarını uyuturken söyledikleri “Ben annemin beĢiğini tıngır mıngır 

sallar iken, uyusun da büyüsün nînni! … Ninni! …” demesini siz bir tesadüfe mi 

bağlıyorsunuz? 

Belki de hayır! Bu Milletimizin, bilimden ve bilim adamlarından evvel bile, zaman 

yolculuğunu hayal gücü ile sezip yaĢadığını göstermiyor mu? Kıymetli bilim 

                                                 
2
 Çiftçi, K., Nobel'e Aday Türk, İnsan ve Kâinât, Sayı 73. 

. Sinanoğlu, O., Büyük Uyanış, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, 

http://istihbaratdunyasi.files.wordpress.com/2012/08/oktay-sinanolu-byk-uyan.pdf, En Son 

Erişim Târihi: 21.06.2014. 

http://mtemiz.com/bilim/MİLLETİMİZ’İN%20(TÜRK%20MİLLETİNİN)%20ÜSTÜN%20HASLETLERİ-Sırrımızı%20Nasıl%20Keşfettiler.doc
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/MİLLETİMİZ'İN%20(TÜRK%20MİLLETİNİN)%20ÜSTÜN%20HASLETLERİ-Sırrımızı%20Nasıl%20Keşfettiler.doc
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/MİLLETİMİZ'İN%20(TÜRK%20MİLLETİNİN)%20ÜSTÜN%20HASLETLERİ-Sırrımızı%20Nasıl%20Keşfettiler.doc
http://mtemiz.com/bilim/MİLLETİMİZ’İN%20(TÜRK%20MİLLETİNİN)%20ÜSTÜN%20HASLETLERİ-Sırrımızı%20Nasıl%20Keşfettiler.doc
http://istihbaratdunyasi.files.wordpress.com/2012/08/oktay-sinanolu-byk-uyan.pdf
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adamımız Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu‟nun kültür DNA‟larından
3
 bahsetmesine 

bakılırsa belki de, bu, târihte 16

 devlet kurmuĢ olan, Milletimiz‟in o dönemlerdeki 

medeniyetlerinin bu günkü torunlarına embriyolojik bir yansımasıdır! Ne dersiniz? 

Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Amerika‟da iken, Gazâli‟nin Kimyâyı Saadet adlı 

eserinin tam orijinalini incelediği zaman, sözüne, „Gördüm ki‟ diye baĢlıyor, „Bu 

eserini yazdığı zaman Gazâli, Batı‟dan 500 sene öndeymiĢ…‟ diyor ya... 

Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu‟nun, yalnızca, Amerika‟da öğrenebildiği Gazâli‟nin 

Kimyâyı Saadet‟ini, bizlere burada, kendi yurdumuzda, neden öğretmediler, neden 

öğrenemedik veyâhut da neden öğrenemiyoruz? 

Vatan Ve Milletini seven her Mü‟min ve Müslüman Türk‟ün
4
 bu soruları sorması, 

sorgulaması gerekiyor! Özellikle Mü‟min olmayanların bu tür sorulara ve 

cevaplarına ihtiyaç duymayacaklarını, bilimsel açıdan, araĢtırıp bularak bildiğim 

için, yine bilimsel açıdan, öz ve gerçek olması nedeniyle soruyu da, bu öz noktaya, 

dikkate değer, bir vurgu olsun diye, Mü‟min
5
 sıfatı ile sormuĢ bulunuyorum. 

Bilimsel incelemelerimin sonucunda, âcizâne olarak, Ģu sonuca varmıĢ bulunuyorum 

ki, bugün sâhip olduğumuz, Üstün Ġslâm Ve Altın Kültürümüz, insan tabiatına 

(fıtratına) en uygun olarak gönderilen Ġslâm‟ın 1000 yıldan beri yaĢanmasıyla, 

ortaya çıkmıĢ bulunuyor. 

Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Amerika‟da Gazâli‟nin, Kimyâ-yı Saâdet adlı eserinin 

tam orijinalini incelediği zaman, düĢüncelerini Ģöyle dile getiriyor: 

“Batasıca Batı... GüneĢ bile, Batı‟da batar, Doğu‟dan doğar. Gene bir gün GüneĢ 

doğacak… Hiç merak etmeyin. Batı‟da 1600, 1700‟e kadar tıp mı vardı? Vebâ 

salgını olduğu zaman Londra‟da Osmanlı‟dan (son zamanlarda çamur atılan) 

hekimler çağrılıyordu ki, vebâ salgınını durdursunlar diye… 1000 sene önce 

Bağdat, Selçuklular devrinde bilim merkezi idi, herkes bilim öğrenmeye oraya 

gidiyordu. BaĢ müderris Nizâmülmülk‟ün kurduğu dünyâca ünlü Nizâmiye 

Medreseleri (Tarzanca dershânesi değil)… Gazâli, 20 cilt Kimyâ-ı Saâdet isimli 

kitabını, burda yazıyor… Mutluluğun Kimyâsı... YurtdıĢında bu kitabı herkes biliyor. 

Birçok dile çevrilmiĢ… Türkiye‟de okutmazlar... Gazâli, herkes 20 cildini birden 

okuyamaz diye, l cilt (olarak bütün 20 cildin) özetini yazmıĢ... Çocuklara da bâzı 

anafıkirleri vermek için, çocukların anlayacağı biçimde, el kitabı Ģeklinde, yazmıĢ… 

Kimyâ-ı Saâdet, o gün bilinen, kimyânın elementlerinden baĢlıyor... Kimyâ lâfı bile, 

„ehemi‟ bizden gitti Batıya... Bilimde, ilk bakıĢta, en az 400 terim, Batıya bizden 

                                                 
3
 Anonim, Oktay Sinanoglu Kimdir? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, 

http://www.bilim.org/forum/viewtopic.php?t=1229, En Son Erişim Târihi: 27.02.2012. 

 Bâzı târihçiler, Milletimizin kurduğu devletleri 20‟ye kadar çıkarıyor. 

4
 Temiz, M., Mü’min Ve Münâfık Müslümanlar , Alındığı İnternet Elektronik 

Adresi,  

http://mtemiz.com/bilim/MÜ’MĠN%20VE%20MÜNÂFIK%20MÜSLÜMANLAR.pdf YA 

DA  

http://mtemiz.com/bilim/MÜ’MĠN%20VE%20MÜNÂFIK%20MÜSLÜMANLAR.doc, En 

Son Erişim Târihi: 06.04.2014. 
5
 Temiz, M., Âyetlerle Mü’minlerin Özellikleri, Alındığı İnternet Elektronik Adresi 

http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20MÜ’MĠNLERĠN%20ÖZELLĠKLERĠ.pdf  

http://mtemiz.com/bilim/MÜ’MİN%20VE%20MÜNÂFIK%20MÜSLÜMANLAR.doc
http://mtemiz.com/bilim/MÜ'MİN%20VE%20MÜNÂFIK%20MÜSLÜMANLAR.pdf
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20MÜ’MİNLERİN%20ÖZELLİKLERİ.docx
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20MÜ'MİNLERİN%20ÖZELLİKLERİ.pdf
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gitmiĢtir. Gazâli hayâtın kimyâsını anlatıyor. Kan dolaĢımı, bir takım salgıların 

kana karıĢıp, insanın ruh hâlini etkilediğinden bahsediyor. Bunları okurken, birden 

aklıma geldi ki, Gazâli, kan dolaĢımı vs. 1000 yıl önce bulup yazmıĢ… “Batıda kan 

dolaĢımı ne zaman keĢfedildi?” 1670‟de Harby, kurbağada kan dolaĢımını 

keĢfetmiĢ… 1000 sene evvel Gazâli, bunların daha ayrıntılısını anlatıyor Kimyâ-ı 

Saâdet‟te… Gazâli Selçuk Türkü‟dür Arap değil-Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, Büyük 

Uyanış, Ekim 2002, Otopsi Yayınevi.” 

 

 

Kültürel Merhâmetimiz 

 

Meselâ merhâmet Milletimiz‟e has genel bir özelliktir. 

Nitekim bakınız! Atalarımız Oğuz Türkleri ilk defâ Anadolu‟ya 

geldiklerinde, bir dağın tepesinden baktıkları zaman, İç 

Anadolu‟daki bir ovada iki ordunun kıyasıya savaştıklarını 

görürler. Merhâmet hisleri ağır bastığı için, Atalarımız hemen 

oracıkta, “zayıf olan tarafa yardım etme” kararı alırlar. Tabiatıyla 

sonunda bunların yardımıyla, baĢta zayıf olan taraf savaĢı 

kazanır. 

Meğer ilk başta zayıf görünen taraf, Moğollarla çarpışan 

Selçuklu Türkleri imiş… Selçuklu Sultanı, çok memnun olduğu, 

merhâmetli ve kahraman olan bu Orta Asya Türklerine, bir 

teĢekkür mâhiyetinde, Söğüt kasabası ve çevresini verir. İşte 

bunlar, Osmanlılar‟ın ilk atalarıdırlar. Bizler de onların 

torunlarıyız… Bâzı hasletlerimiz gibi bu hasletimiz de biraz 

değişip küllenmeyle berâber, o günlerden bu günlere kadar 

gelmiĢtir. 

Fakat bizi bugün bu ve buna benzer meziyetlerimizin 

hepsinden tamâmen uzaklaştırmak istiyorlar! Günümüzde bence 

asıl meselemiz budur. 
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Rahmet “Allah‟ın acıması, bağıĢlaması, yardımı” demek olduğuna göre, merhâmet 

rahmet SEBEBĠDĠR. Yâni Merhâmet Rahmeti ÇEKER… 

“Siz yerdekilere merhâmet etmezseniz, GÖKTEKĠLER de size merhâmet ETMEZ!-

Hadis” 

 

 

Milletimizin Yapısal Üstünlüğü ve İslâm  

 

Türkler Müslüman olmadan önce de hep tek tanrıya 

inanıyorlardı. Bu yüzden sağlam karakterlerini, yüzyıllar boyunca 

hep korumuĢlardır. 

Donanım ve karakter yapımızın diğer milletlerin donanım 

ve karakter yapılarıyla karşılaştırılmasına baktığımızda, târih 

boyunca kurmuĢ olduğumuz 16 devletin yapısını, hayatını ve 

yaĢayıĢlarını inceleyerek görürüz ki, Milletimiz 9. Yüzyıl‟da toplu 

olarak İslâmiyeti kabul etmekle, kendi bünyesine en uygun 

hareketi gerçekleĢtirmiĢtir. Böylece Milletimiz âdetâ kendi 

yitiğini bulmuştur. Bunun böyle olduğunu târih kitaplarında sık 

sık siz de okumuşsunuzdur. 
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SĠYONĠSTLERĠ tanımayanlar var mı? Bakınız Muslihittin Aydın SĠYONĠSTLERĠ 

onların ağzından nasıl tanımlıyor? 
“Bizler (siyonistler) kimiz, sizler (tüm insanlar) kimsiniz?” 

“Sizlerin kanı, canı, malı, ırzı bize helaldir. Ama bizimkiler size helal 

değildir.” 

“Sizler, soyunuzunâââââââââââââââââââ-Muslihittin Aydın.” 

TeĢekkürler Sayın Aydın... 

 

 

Târihten Bir Sahne 

 

Türkler Müslüman olmadan önce, Emevîler‟in Horasan 

vâlisi Cüneyd bin Abdurrahman, Türklerle çarpıĢmak üzere, 

ordularının başında harp düzeni almıştı. İki kumandan Cüneyd bin 

Abdurrahman ve Türk Hâkanı bir ara, birbirleriyle karĢılıklı 

konuĢmak için, askerlerinin saflarından ayrılarak karşı karşıya 

gelirler. Cüneyd bin Abdurrahman dinî emir gereğince önce 

https://www.facebook.com/kaan.dobra.33821?__tn__=%2CdC-y.g-R&eid=ARAWPN9netP7dzo6lJSJ5BuO5qXmCO3-iRRisA_4gV77rLKQ_EG2jWSEp4DdVpXd-kxvA-oqa_Tr5vsi&hc_ref=ARTnPD9tSxaNJSIU6_4QD41_0xuYPJzy68bAwcdxNBNaMtHSf6lfM_yAFBzghzjTpEY&fref=nf
https://www.facebook.com/kaan.dobra.33821?__tn__=%2CdC-y.g-R&eid=ARAWPN9netP7dzo6lJSJ5BuO5qXmCO3-iRRisA_4gV77rLKQ_EG2jWSEp4DdVpXd-kxvA-oqa_Tr5vsi&hc_ref=ARTnPD9tSxaNJSIU6_4QD41_0xuYPJzy68bAwcdxNBNaMtHSf6lfM_yAFBzghzjTpEY&fref=nf
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Ġslâm‟ı tebliğ etmiĢ olmalı ki, Türk Hakânı İslâm‟ı öğrenmek 

üzere ona bâzı sorular sormaya başlar. 

Nâmuslu bir insana zinâ suçlaması yapan kimselere karşı 

İslâm‟ın ne gibi cezâlar verdiğini öğrenmek isteyen Hâkan‟a 

Cüneyd bin Abdurrahman gerekli cevapları verir:  

Verilen her cevâbı mükemmel bulan Türk Hakânı Cüneyd 

bin Abdurrahman ancak, yalancı, koğucu yâni laf taĢıyarak 

insanların aralarını açan, sık sık yellenerek etrâfındakilere 

saygısızlık eden kimselere Ġslâm‟ın verdiği cezâyı hafif bulmuĢtur. 

Türk Hakânı bu konulardaki fikrini şöyle açıklamıştır: 

 

“Bana göre, koğucu (lâf taĢıyan), insanların arasını 

tutuĢturan kimsedir. Böyle bir insanı hiçbir kimsenin 

göremeyeceği bir yere hapsederim. Açıktan açığa yellenenin kıçını 

dağlarım. Yalancıya gelince, sizin hırsızın elini kestiğiniz gibi, ben 

de onun yalan söyleyen âzâsını keserim. Ġnsanları güldürüp onları 

hafifmeĢrepliğe alıĢtıran kimseyi ise, idârem altındaki yerlerden 

sürgün ederim. Böylece tebaamın fikir ve zihniyetinin bozulmasına 

engel olurum.” 

Hemen bu noktada Türk Hâkanı‟nın, toplumunun fikir ve 

ahlakî seviyesinin korunması için, ne kadar hassas olduğuna 

dikkat ediniz! 

Hâkan‟ın sözlerini dinledikten sonra Cüneyd bin 

Abdurrahman şöyle karşılık verir: 

 

“Siz bu hükümleri aklınıza ve kendi fikrî ölçülerinize göre 

veriyorsunuz. Biz ise, Allah‟ın gönderdiği peygamberlerin bize 

bildirdikleri ilâhî hükümlere göre hareket ederiz. Allah her Ģeyin 

iç yüzünü, faydalısını, insanlara en uygun olanını daha iyi bilir.” 
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İslâm kumandanının bu sözleri Türk Hâkanı‟nın o kadar 

çok hoşuna gider ki bu duygusunu,“Sen bundan daha değerli bir 

söz söylemedin!” der
6
. 

Bu birkaç satırlık târihî örnek, Eski Türklerin ne kadar 

sağlam ve Ġslâm‟a uygun bir ruh yapısına sâhip olduklarını, bütün 

açıklığıyla göstermektedir. Bu aynı zamanda Türklerin yaratılış 

sebebine ne kadar uygun bir donanım ve ruhî karaktere sâhip 

olduklarının da başka bir açıklamasıdır. Onun için Türkler, 9. 

Yüzyıl’da İslâm‟la ilk karşılaşmalarında toptan hemen 

Müslümanlığı kabul etmişlerdir. 

Bu doğal hasletlerimiz bizim âdetâ bir sır küpümüzdü… 

Yaratılışları bozuk olan diğer milletler bizim hasletlerimize 

bakarak güzel hasletler kazanacakları yerde, onlar da kendi 

hasletleri doğrultusunda hareket etmiĢlerdir. Onların hasletleri, 

Milletimizi kendilerine benzetme, sonra da sömürme 

gayretlerinden oluşmuştur / oluĢagelmiĢtir. 

 
Medeniyet Deyince Ne Anlıyoruz? 

http://mtemiz.com/bilim/MEDENĠYET%20DEYĠNCE%20NE%20ANLIY

ORUZ.pdf 

 

Sırrımızı Keşfettiler 

 

Müslümanlık Türklerin Dünyâ görüşünde, devrim etkisi 

yapmıĢtır. Onlar İslâm‟ı kabul ederek sağlam donanım ve karakter 

yapılarına gerekli olan ruh enerjisini kazandırmışlardır. Bugün bu 

meziyetlerin tümüne birden „insanlık‟ diyoruz. Milletimiz böylece 

insanlık fazîletlerinin de temsilcisi olmuştur. Bu faziletlerini 

târihte oynadıkları rollerle de ispat etmiştir / etmektedir. Türklerin 

Târih boyunca dünyâya medeniyet yaymalarının temelinde, bu 

gerçek vardır. Batı‟nın medenîleşmesindeki rolümüz bu yüzden 

oldukça büyüktür. 

                                                 
6
 Kandemir, M.Y.,Örneklerle Ġslâm Ahlâkı, sayfa 133, Nesil Yayınları, 2003, 

İstanbul. 
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ĠĢte GERÇEK, bu cümlelerde... Ona göre düĢün! “Türk'ün Türk'ten baĢka dostu 

yok!”. Allah (CC), TÜRKLERĠ ÖZEL YARATTIĞI için ORĠJĠNAL'dir ve “Herkesin 

meyveli ağacı taĢlaması” nedeniyle de bu yüzden herkes düĢmanıdır! 

Peygamberimiz (SAV)’in Dilinden Türkler 

http://mtemiz.com/bilim/PEYGAMBERĠMĠZ’ĠN%20DĠLĠNDEN%20TÜRKLER.p

df 

 

Batılıların Karakterleri 

 

Meyveli ağacı taşlayan çok olur. Târih boyunca Türkleri 

cephelerde yenemeyen düşmanlarımız nihâyet, bu insanlık ve / 

veya baĢarı sırrımızı keĢfetmiĢler, o noktadan son derece şiddetli 

ve devamlı bir yaylım ateşine başlamışlardır / hâlâ da hızları 

kesilmiĢ değildir! Meselâ son asırlarda bizi “istemeye ve yardım 

almaya alıĢtırarak” şahsiyetimizi zayıflatmışlar, çoğumuzu 

kimlik bunalımına sokmuşlardır. Karşılarında küvetli bir Türkiye 

görmemek için, bu projelerini hâlen de sürdürmeye 

çalıĢmaktadırlar. Şimdi konuya biraz daha yakından bakalım: 

 

Geçmişte biz Türkleri dize getirmek için Patrik Grigoryas 

bütün hünerlerini göstermiş, Batılılara yol göstermiĢ ve metotlar 

öğretmiĢtir. Patrik Grigoryas bu hünerlerini Rus Çarı Birinci 

http://mtemiz.com/bilim/PEYGAMBERİMİZ'İN%20DİLİNDEN%20TÜRKLER.pdf
http://mtemiz.com/bilim/PEYGAMBERİMİZ'İN%20DİLİNDEN%20TÜRKLER.pdf
https://www.facebook.com/CBErdogan1453/photos/a.529470490458367.1073741826.529466607125422/1637133206358751/?type=3
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Aleksandr‟a yazdığı mektupta tescillemiş ve yapılacakları aynen 

şöyle anlatmıştır
7
: 

 

“Türkleri 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, 

pâdiĢahlarına, kumandanlarına, büyüklerine olan îtaat 

duygularından gelmektedir.” 

 

Grigoryas tarafından dile getirilen bu özellikler, 

mensuplarına hârika karakter üstünlükleri kazandırır. Patrik 

Grigoryas bunları da şöyle sıralıyor: 

 

“Türkler zekîdirler, ve kendilerini müspet 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.” 

 

Milletimiz‟in merhâmet ve sadâkatine şimdi, târihî olarak 

tescillenmiĢ olan, büyüklere saygı ve bağlık, küçüklere sevgi ve 

şefkat, sabır ve mukâvemet, kadere rızâ, çalışkanlık, hattâ kanaat 

ve Ģecaat duygularının ve an‟anelerine olan bağlılık duygularının 

kuvvetliği, kısacası ahlâklarının sağlamlığını da ekleyebilirsiniz. 

Bu ahlâk sağlamlığı içinde temizlik duygusu da vardır. Öyle ki bu 

temizlik duygusu Üstün İslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz 

içinde, îmanın yarısını oluĢturmaktadır. Bütün bu özellikleri 

                                                 
7
 Taşyürek, M.,Türkleri maddeten ezmek güçtür, Zaman G., 10 Ocak 1993; Târih 

Konuşuyor, Aylık Degi, 1964, Sayı 1, sayfa 70.  

 Onların “izzet-i nefis sâhibidirler” dedikleri husûsun aslı şudur:”Türkler, 

nefislerini öldürerek izzetli bir güce ulaĢmıĢlardır.” Ruhî konulardaki anlayışları yetersiz 

olmakla berâber, Batılılar temelde, son asırlarda Türkleri bu ruh gücünden ayırma husûsunda 

başarılı olmuşlardır. 



16 

 

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ 

 

 

 

bilimsel olarak ancak “insanlık” kavramı ile ifade edebiliriz / 

edebiliyoruz… Şimdi düşünsenize böyle gerçek ve doğal bir 

insanlık kültürü hangi millette vardır? 

 

Gerçekten, Patrik Grigoryas‟ın tespitleri yüzde yüz 

doğruydu… O bizim can damarımızı oluşturan “insanlık” 

sırlarımızı keşfetmişti. Türkler‟in “insanlık” fıtratı yâni İslâm‟dan 

önceki karakter ve ruh yapıları, 9. Yüzyıl‟da Müslümanlığı kabul 

etmeleriyle, İslâm Dini‟nin aşıladığı Üstün İslâmî Ve Altın 

Kültürel Ölçülerimiz‟le birleşmiştir. İşte böyle bir Millet olarak 

Türkler, elbette kadere rızâ gösterecekler, “kalırsam gâzi, 

ölürsem Ģehit olacağım” diyecekler; idârecilerinden, din ve 

îmanlarından aldıkları eğitim veya Terbiye ile merhâmeti, şefkati, 

büyüklerine saygıyı, küçüklerini sevmeyi öğreneceklerdir! 

Böylece, elde edilen büyük bir karakter gücü ve sağlam bir 

gelenekle birlikte, “Allah‟tan (CC) korkandan her Ģey korkar.” 

hadisinin sır ve tecellîsine mazhar olacaklardı, olmuĢlardı da… 

 
Terbiyenin Önemi Ve Rolü  

http://mtemiz.com/bilim/TERBĠYENĠN%20ÖNEMĠ%20VE%20ROLÜ.pdf 

 

Bütün bu meziyetleri toplarsanız, Milletimizin ferlerinin 

ilâhî ahlâkı yakaladıkları söylenebilir. Demek ki Türkler, yaratılış 

gayelerine en çok yaklaşan milletlerdendir. 

 

“Türk kavmine târih boyunca hiç peygamber gönderilmedi. 

En yaygın inanıĢ, Türklerin târih boyunca hep tek Tanrılı dinlere 

inanmasıydı. Türkler hiç sapmadı, sapkınlığa düĢmedi. Aslâ 

soyumuzu lekeleyecek davranıĢlarda bulunmadı. Yâni saflığımızı, 

temizliğimizi hep koruduk. Bu nedenle de Allah, Türklere bir 

peygamber göndermedi.” Konuyu biraz daha açmak gerekirse 

Müslümanlıktan öncesi için şunları söyleyebiliriz: 

 

“Türkler, ġamanist olmadığı gibi aralarında ġaman adı 

verilen din adamları da yoktu. Çin ve Moğolistan'daki inançların 

http://mtemiz.com/bilim/TERBİYENİN%20ÖNEMİ%20VE%20ROLÜ.pdf
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çok daha saf olanına sâhiptiler. Bir olan yaratıcıya inanıyorlardı. 

Ulu Tanrı anlamında Gök Tanrı adı kullanılıyordu. Eski insanları 

toptan putperest görmek isteyenler buna bir de yer tanrısı ilâve 

etmiĢlerdir. Eski Türklerde yer tanrısı, dağ tanrısı gibi putperest 

bir zihniyet yoktu. Zâten bu, onlardaki tek tanrı inancıyla ve 

yaratıcının sıfatlarıyla çeliĢmektedir. Eski insanların toptan 

putperet oldukları, daha sonra tek tanrıcılığa ulaĢıldığı fikri, "tek 

tanrıcılığa Tevrat ile ulaĢıldı" iddiasında bulunan Batılı bilim 

adamlarının tezidir. Ġslâmiyet‟ten önceki Türk dinî inancına 

bakıldığında ĢaĢılacak derecede Ġslâm akâidine benzeyen noktalar 

görülür. Bunları Çin ve Moğol dinlerinde görmek mümkün 

değildir. En baĢta geleni vahdâniyet [yaradanın bir olması] 

inancıdır. Doğulu ve Batılı bütün târihçiler bunda birleĢmiĢlerdir. 

Bunun yanısıra Âhiret‟e, öldükten sonra hesâbın varlığına, 

Cennet ve Cehennem‟e inançları vardır. Din adamları 

bulunmuyordu, ancak Kam adı verilen büyücü / kâhin karıĢımı bir 

mesleği icrâ edenler vardır. Fakat bunların din adamlığı ile ilgisi 

yoktur. Moğollardaki ġaman ile Türklerdeki Kam arasındaki fark 

ise, bugün cinci hoca adı verilen insanlarla diyânet görevlilerin 

arasındaki fark gibiydi. Bu inançlarını Müslüman oldukları 10. 

Yüzyıla kadar devam ettirmiĢlerdir
8
.” 

 

İşte düşmanlar, atalarımızdan bize geçen insanlık ve ahlâkî 

güç kaynağımızı keşfetmişler; bizleri güçsüz hâle getirmenin, 

bizleri bu mânevî güç ve ahlâkından ayırmakla baĢarılacağını 

anlamıĢlardır. Dolayısıyla bundan sonra da bizleri, bu mânevî 

kaynaktan uzaklaĢtırma yollarını aramaya koyulmuĢlardır. Bunu 

bulmuşlardır da…  

                                                 
8
 http://www.biyografi.net/DetaySon.asp?HABERID=19 YA DA 

http://www.tdk.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EFCAC

44E48D9FD67C0 

http://www.biyografi.net/DetaySon.asp?HABERID=19
http://www.tdk.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EFCAC44E48D9FD67C0
http://www.tdk.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EFCAC44E48D9FD67C0
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Maalesef biz Türkler, Patrik Grigoryas‟ın uygulanan 

metotları ile bu oyuna gelmiş bulunuyoruz
9
. Ġsterseniz, Patrik 

Grigoryas‟ın uygulanan metoduna bir göz atınız: 

 

“Türklerde evvelâ îtaat duygusunu kırmak, mânevî 

bağlarını kesretmek

, dinî metânetlerini zaafa uğratmak 

icâbeder.” 

 

İşte Türkün sırtını yere getirmek için bulunan en son 

metodun ana hatları bunlar… Ne ustaca, ne kurnazca, ne sinsice 

metot! Bunu da aĢağıda biraz daha açabiliriz… 

 

Dış Yardım 

 

Batılıların Müslümanların hayat görüşlerini Tahrifat Ve 

Tahribata uğratmaları yâni özellikle biz Türkleri aşağılık 

duygusuna alıştırmaları için uyguladıkları metotlardan birisi de, 

dönüĢtürmeye karar verdikleri milletleri, dış yardıma-Hâricî 

Muâvenete alıştırmaktır. Bu girişten sora: 

Bakalım Batılılar Türkün sırtını yere getirmek için neler 

düşünüyorlar... Yine Patrik Grigoryas‟ı dinleyelim. Grigoryas 

bunun en kısa yolunu söylüyor… Okuyunuz: 

 

“Bunun da en kısa yolu, an‟anât-ı milliye ve mâneviyelerine 

(millî örf, âdet ve mâneviyatlarına) uymayan hâricî (millî 

olmayan) fikirlere, hareketlere onları alıĢtırmaktır. Türkler, hâricî 

muâveneti (dıĢ yardımı) reddederler. Haysiyet hisleri buna 

mânidir. Velev ki (Yine de), muvakkat (geçici) bir zaman için 

zâhirî kuvvet ve kudret verse de (dıĢ yardımla kuvvetlenip 

                                                 
9
 Taşyürek, M.,Türkleri maddeten ezmek güçtür, Zaman G., 10 Ocak 1993; Târih 

Konuşuyor, Aylık Degi, 1964, Sayı 1, sayfa 70.  

 kesretmek=çoğaltmak, böylece ayrılık tohumlarını atarak „parçala parçala yut‟ adı 

verilen „İngiliz Sömürgeciliği‟ne hazırlık yapmak. 
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güçlenseler bile) , Türkleri, hâricî muâvenete (dıĢ yardıma) 

alıĢtırmalıdır.” 

 

Görüyorsunuz ya, Patrik Grigoryas ilk iş olarak, Türklerin 

Haysiyet hislerinin tahrip edilip bozulmasını seçmiĢtir. Nitekim 

Eski Türkiye‟de ve bugün de İnönü Zihniyeti‟nin dış yardım 

iştahlarını, arzularını, bugün hâlâ utanmadan gösterdikleri gayret 

ve çalıĢmalarını, şimdi bir kere daha hatırlayınız! Hz. Ali ne 

demiş? 

“Dilediğin kimseye (ya da devlete) iyilik et; onun emîri 

olursun. “Dilediğin kimseden iste; onun esîri olursun. “Dilediğin 

kimseden hoĢnut ol; onun dengi olursun.”  

 

Eski Türkiye‟deyken kimsenin emîri olamadığımız belli… 

Son yüzyılda kimlerden neyi ne kadar istediklerimiz de ortada… 

Sonuç olarak esir olduğumuzu söylemek zoruma gittiği için, Eski 

Türkiye‟de ABD‟nin karşısındaki tutumumuzu bir kere daha 

telaffuz etmemeyi tercih ediyorum. 

İşte son yüzyılda ve bugün bizim ne gibi bir kuşatılmışlığa 

düştüğümüzü bilmeyen yok… Memleketimiz kültür istilâsı 

sonunda, bir değil, iki değil, üĢ değil, beĢ değil, yüzlerce hâricî 

fikirlerle dolup dolup taşmıyor mu? Ya da Eski Türkiye‟deyken 

IMF bize ne kadar yardım yapacak diye idârecilerimiz, yıllarca 

Dünyâ Bankası‟nın eĢiğini aĢındırmadılar mı?  

 

Şahsiyetimiz Bombardıman Altında  

 

Aynı programın uzantıları, akıl almaz kılıklara girerek hâlâ 

devam ediyor. Düşmanlarımız, değer yargılarımızın birbirine 

karıĢtırılmasının morallerimizi alt-üst edeceğini, gayet iyi 

öğrenmişler… Meselâ toplumumuzdaki “erkeklik” anlayışı, 

Kültürümüz‟ün şekillendirdiği bir moral kaynağıdır. Örneğin 

(2006 Mayıs ayında TV‟lerde seyrettiğimiz kadın elbisesi giyerek 

arz-ı endam eden erkeklerin rezil ve aşağılayıcı görünüşleri, Türk 
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erkeğinin izzet-i nefsini ayaklar altına alıp, Türklük gururunu 

sıfırlamaya yönelik gayretler arasında değil midir? Bu davranışlar, 

meselâ yukarıda anılan, “Ġnsanları güldürüp onları 

hafifmeĢrepliğe alıĢtıran kimseyi ise, idârem altındaki yerlerden 

sürgün ederim. Böylece tebaamın fikir ve zihniyetinin bozulmasına 

engel olurum.” diyen Türk hakanının ne kadar hoşuna giderdi ki? 

 

Demek ki, sıra bu moral kaynağımızı da sıfırlamaya geldi! 

Burada kadın kıyâfetlerini aşağılamak söz konusu değildir. 

Milletimiz, erkeği kadınlaĢtırarak erkek gururunu sıfırlamaya 

çalıĢan, o kıyâfetlerin kadınların sırtında hârikûlade ihtişamlar 

sergileyerek gururuna gurur kattığını da bilmektedir.  

 

Görüyorsunuz, düĢmanlarımız her fırsatı değerlendirmekten 

hiç geri kalmıyorlar. Kültürümüz‟ün din, dil ve târih olarak 

sıralayabileceğimiz esas üç adet ayağından din ile dilimizi ne, 

derece sorgulayarak, pörsütmeye çalıştıkları herkesin bilgisi 

dâhilindedir. ġimdi de, Türklüğümüzü dillerine dolayıp onu da 

yozlaştırmak için, “Beyaz Türkler” sözcüğünü sâhiplenip Türk 

Milleti‟ni dahî sınıflandırmaya tabiî tutanlar ortaya çıkmaya 

başlamadı mı?
10

. Bundaki hedefin de Anadolu Türk‟ünü bir nevi 

renk sıralamasına sokarak yıpratmak olduğunu unutmayalım!  

İşin daha korkunç olan tarafı, şimdiye kadar yapılan bütün 

bu yozlaştırmaları artık kanıksamış, benimsemiş; rahatsız 

olmama, bunu tabiî karĢılama gibi, bir hâle getirilmiş olmamızdır. 

Sanki bu durumu kaderimizmiş gibi algılıyoruz, artık... Başka bir 

ifâdeyle, ihtiĢamlı târihimizden habersiz olarak, sanki geri 

kalmışlık hep bizim gibi milletlerin, bilgide olsun teknolojide 

olsun ilerlemek ise hep Batılı milletlerin hakkıymış gibi bir ruh 

yapısına sokulmuş durumdayız. Bu psikolojik durum içine bilinçli 

olarak sokulduğumuzu da bilmiyoruz. Bu rûhî yıkım ve tahrîbât 

bizi, modern çalışmalarımızda moral gücü ve târihî enerjimizden 

                                                 
10

 Çalışkan, K., Beyaz Türkler-Kara Türkler  

http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/86465.asp 
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yeteri kadar faydalanmamızı engellediği için, “Bizden adam 

olmaz” yargısına da götürmektedir.  

Hâlbuki bu yargı çok yanlıĢtır. Kültürümüzü bilseydik ve de 

onun sesini duysaydık bu tuzaklara düşmezdik… Başarıya ulaşan 

milletler kültürlerinden kaynaklanan enerjinin üzerinde 

yükselirler. 9 ile 13 yüzyıllar arasında yaşamış olan atalarımız bu 

sesi gayet iyi duymuşlar, Bilim Târihçisi George Sarton‟un Ġslâm 

Çağı, kaynakların ise Ön Rönesans Dönemi adını verdikleri, İlmî 

Çağı kurarak Avrupa Rönesans‟ının alt yapısını hazırlamışlardır. 

Atalarımızın bu Çağdaki ilmî buluşları olmasaydı Avrupa, bugün 

adı geçen Rönesans‟a sâhip olamayacaktı. Onun için önce 

kendimizi ve Kültürümüzü tanıyarak aşağılık duygusunu 

yenmemiz gerekiyor. İşte Oktay Sinanoğlu Hocamız, “Önce 

kafalarımızı sömürgeleĢtirdiler.” demekle bu hâlimize de işâret 

etmektedir. 

Hâricî fikirler ve dış yardım gerçekleştiğinde bu bizden ne 

götürecek? Bunu yine Patrik Grigoryas‟ın ağzından dinleyelim
11

: 

 

“Mâneviyatları sarsıldığı gün, Türkleri kendilerinden Ģeklen 

çok kudretli, kalabalık ve zâhiren hâkim kuvvetler önünde zafere 

götüren asıl kudretleri sarsılacak ve maddî vâsıtaların üstünlüğü 

ile yıkmak mümkün olabilecektir. Bu sebeple, Osmanlı Devleti‟ni 

tasfiye için mücerret olarak harp meydanlarındaki zaferler kâfî 

değildir ve hattâ sâdece bu yolda yürümek, Türklerin haysiyet ve 

vakarını tahrik edeceğinden, hakîkatlere nüfuz edebilmelerine 

sebep olabilir. Yapılacak olan, Türklere bir Ģey hissettirmeden 

bünyelerindeki bu tahrîbatı tamamlamaktır.” 

 

“Gâvuru” görüyor musun?”, nasıl düşünüyor! Şimdi 

hemen burada benim “gâvur” deyişimden dolayı, bana diĢ 

bileyecek olan, İnönü Zihniyeti‟ni ben gâyet iyi tanıyorum... 

Onların, benim hakâret ettiğimi söyleyerek, sözümün tesirini 

                                                 
11

 Taşyürek, M.,Türkleri maddeten ezmek güçtür, Zaman G., 10 Ocak 1993; Târih 

Konuşuyor, Aylık Degi, 1964, Sayı 1, sayfa 70.  
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ortadan kaldırmaya çalışacakları, bilinmiyor değil… Ama ben 

ahlâkın en yücesine sâhip olan Türk Milletindenim! Türk 

Milleti‟nin ahlâkında ise, kimseyi aĢağılamak ve hor görmek 

yoktur. Benim yaptığım aĢağılamak değil, bilhassa Milletimiz‟in 

ahlâkını bozmaya çalışanların bilimsel olarak doğal cibilliyetlerini 

herkese duyurmaktır ki, bunlardan kimse bir zarar görmesin. Bu 

görev ise Müslümanım diyen herkese, özellikle de benim gibi ilim 

ve / veya bilimle uğraĢan herkese farzdır. Tersine bu görevin 

yapılmaması çok günahtır. 

Asıl konuya dönecek olursak, burada Patrik Grigoryas‟ın 

ileri sürdüğü “Türkleri yoketme” fikirleri incelenirse görülür ki, 

bunların esâsı, bizleri millî ve mânevi değerlerimizden 

uzaklaĢtırmak, Milletimizi îmansız, inançsız ve gâyesiz bir sürü 

hâline getirmektir. Böylece Allah‟a (CC) olan saygı, güven ve 

bağlılıklarımızı dünyâlık menfaatlere yönlendirmek, baĢka bir 

ifâdeyle, Batılılardan istemeyi, çok çalışıp da sonunda Allah‟tan 

(CC) istemeye tercih eder duruma getirmektir. Sonra da, târihteki 

Endülüs‟ün yıkılıĢını örnek alarak, son darbeyi indirip maddî ve 

mânevî gücü yok edilmiş Cumhûriyetimizi dünyâ üzerinden 

silmektir. 

Dininden, îmanından 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 

düşer. Çünkü böyle bir toplumun dini, îmanı, öz güveni ve 

çalışkanlığı, hayat mücâdelesi yok olmuştur; baĢkalarına el 

açmayı yasaklayan ve dâimâ çok çalıĢmayı, kendi kendine 

yetmeyi, orijinal olmayı emreden, Allah‟a (CC) karşı da bir yüzü 

ve mesûliyet korkusu kalmamıştır. „DüĢen yapraktan‟ korkar hâle 

gelen böyle bir toplumun durumunu bir hadisinde Peygamberimiz 

(SAV) Efendimiz yüz yıllar öncesinden şöyle haber vermiştir: 

 

“Allah‟tan (CC) korkmayan her Ģeyden korkar.” 
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Bugün özellikle de Eski Türkiye‟deyken Allah‟ın (CC) 

emirleri karşısındaki durumlarımız ile meselâ Amerika Birleşik 

Devletleri‟nin Memleketimiz hakkındaki direktifleri karşısındaki 

tutum ve davranışlarımızı, insafla, şöyle bir gözden geçirmemizde 

fayda vardır! 

Allah‟ın (CC) emirleri ve kulluğumuz hakkında söz 

açıldığında, özellikle Ġnönü Zihniyetli kimseler olmak üzere, bileni 

bilmeyeni ya da okumuşu okumamışı, konunun uzmanı 

olmadıkları halde, bir Ģeyhülislam gibi fetvâ vermeye kalkmıyorlar 

mı? Dinî konular artık özel kanaatlerle ifâde edilmiyor mu? 

Bunların en kolay ve sorumsuzca sorgulamaya kalktığı Ġslâm ve 

din adamları olmuyor mu? İşte bunlar İslâmî konularda çoğu 

insanlarımızın, ne kadar boĢ hâle getirildiğinin birer örneğidir. 

Emekli Albay Rabi Baştürk tarafından yazılan ve 2005 yılında 

Kum Saati yayınlarından piyasaya sürülen Sessiz Savaş adlı 

kitabın 173. sayfasında aynen şunlar yazılıdır: 

 

„Geo G. Haris, “Müslümanlar Nasıl Hıristiyan yapılır?” adlı 

kitapta şöyle demektedir: 

 

“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.” 

 

Geo G. Haris, bizi yok etmeye önce dinimizi, târihimizi ve 

dilimizi yâni kısacası Kültürümüzü yıkmakla ulaşılacağını 

söylüyor. 

Şimdi soruyorum, içimizdeki İslâm Düşmanlığı yapan 

hâinler, „Geo G. Haris‟i ya da Patrik Grigoryas‟ı memnun 

ediyorlar mı, etmiyorlar mı? 
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Gerçekten Bağımsız mıyız? 

 

Millî Menfaatlerimizi Korumada Gerçekten Bağımsız 

mıyız? 

Hâlbuki 21. Yüzyıla girerken Yeni Türkiye oluşumuna 

kadar geçen süre içinde yâni Eski Türkiye‟deyken bütün 

nutuklarımızda birbirimize karşı bağımsız bir devlet olduğumuzu 

haykırdığımız halde, devletimizi ilgilendiren öz konularımızda 

bile, ne derece bağımsızca kararlar alabiliyorduk ki? Yeni 

Türkiye‟de alınan bağımsız kararlarımızla bir karĢılaĢtırma 

yapınız, bakalım! 25 Eylül 1992-8 Ekim 1992 târihleri arasında 

Akdeniz ve Ege Denizi‟nde icrâ edilmekte olan “NATO Kararlılık 

Gösterisi 1992 Tatbîkatı” sırasında, Amerika Birleşik 

Devletleri‟ne âit USS Saratoga Uçak Gemisi‟nden atılan 2 adet 

güdümlü mermi aslında onurumuza isâbet etmiştir. Tatbikata 

iĢtirak eden, TCG Muavenet Muhribi‟mizde maddî hasar meydana 

getirilmesini
12

, bir kısım personelimizin Ģehit olmasını, bir 

kısmının yaralanmasını, ya da yine Eski Türkiye‟deyken Irak‟ta, 

askerlerimizin baĢına çuval geçirildiği
13

 zamanki durumumuzu 

baĢka nasıl açıklayabileceğiz? O zamanlar Millî menfaatlerimizi 

korumada gerçekten bağımsız mıydık bir düşünsenize! 

 

Eski Türkiye‟deyken Allah‟a (CC) karşı sorumluluğumuzun 

azalması, inanç ve haysiyetimizin zayıflaması, izzet-i nefsimizin 

yara alması sonunda fütursuzca aldığımız dış borç batağında 

boğularak güçsüz düşmemiz, “höt” diyene bile gerekli cevâbı 

veremeyecek bir hâle gelmemiz, çok acı bir durum değil miydi? 

Patrik Grigoryas‟ın sözlerinde de bunlar hedeflenmemiş miydi? 

 

                                                 
12

 Anonim, Müttefik De Olsak, Kuyruk Acisi Derindir., İnternet Elektronik Adresi, 

http://Oku.Blogcu.Com/Belge/Sayfa/1, Son Erişim Târihi: 23.012012. 
13

 Yalçın, N., Amerikan Karargâhındaki Türk Komutan Anlatıyor, İnternet 

Elektronik Adresi, http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-20908-26-amerikan-

kararg%C3%A2hindaki-turk-komutan-anlatiyor.html, Son Erişim Târihi: 23.012012. 
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Hâlbuki atalarımız böyle miydi? Bunları bir düĢün! Şimdi 

ne haldesin? ġimdi ne haldesin, yine düşün! 

Bugün düşmanlarımız, bizleri pasifleştirmek ve 

özgürlüğümüzden uzaklaştırmak için mâneviyatımızdaki tahrîbâtı 

son gayretleriyle tamamlamaya çalışıyorlar. Ama Yeni Türkiye‟de 

döneminde moralleri çok bozuk! 

„Anadolu‟nun Uyutulan Devi‟nin uyanmaması için 

ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar… İçimize yerleştirdikleri 

adamlar, elde ettikleri hâinler vâsıtasıyla, Milletimizi çeşitli 

fikirlere bölerek güçsüzleştirip gerçeği anlayan vatan evlatlarını 

susturma yollarını işletmiyorlar mı? Eski Türkiye‟de 

Devletimiz‟in Dünyâ ölçeğinde şahsiyetli politikalar 

üretememesinin temelinde bu hâince planlar yatmıyor muydu? 

Dolayısıyla geçmişte Millet olarak, çok üstün bir donanıma 

sâhip olduğumuz halde, radyasyona mâruz kalmış ya da virüs 

kapmış gibi veyâ bozuk bir yazılımı bulunan mükemmel bir 

bilgisayarın teklemesi gibi davranışları Eski Türkiye‟de çokça 

yapar hâle geldik… Öyle ki, hiç beklenmeyen olaylarla sık sık 

karşılaşır olmaya, değiĢik davranıĢlar göstermeye baĢlamıĢtık... 

 

Sadâkat Hasletimiz 

 

Yukarıda bahsetmiş olduğum iki hasletimizden birisi de 

Türk Milleti‟nin sadâkat duygusudur demiştik ya… Şimdi Eski 

Türkiye‟deyken sadâkat kalıntımıza bir örnek verelim:  

Eski Türkiye‟deyken Orta Doğu Teknik Üniversitesi‟ni 

ziyâretinde Gorbaçow‟a, Rusya‟da komünizmi bitirdiği için, 

talebelerimiz tarafından gösterilen tepki, Gorbaçow‟u ĢaĢırtsa bile 

bizi ĢaĢırtmıyor. En azından onun izâhını, Milletimiz‟in sadâkat 

duygusu özelliği ile yapabiliyoruz.  

Öğrencilerimiz tarafından Gorbaçow‟a verilen tepkiyi, 

komünizmin anlaĢılması zor olan sahte görkemini heyecanlı 

gençlerimizin sadâkat hislerine iĢleyerek, onların kültür genlerini 

değişime uğratıp bir müddet bu hislerin istismar edilmesi olarak 
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düşünmek gerekir. Çünkü biz Türklerin sadâkat hisleri bâzen işin 

doğruluğu ya da yanlışlığı fikirlerini gölgede bırakacak derecede 

kuvvetlidir. 

İspat edilmiş maddî âlemdeki “Kelebek Etkisi
14

” denilen 

bilimsel buluştaki hassas etkileşimin mânevî âlemdeki karşılığına 

(dualitesine) benzer olarak, kültür genlerinin hasara uğraması, 

bilgisayarın teklemesi gibi, önceden kestirilemeyen davranıĢlara 

sebep olabilir. Kültür emperyalizminin çok yoğun 

bombardımanlarının sebep olduğu çok hassas bir mânevî gen 

transmütasyonu, insanda en azından “bâsiretsizlik” ya da Aziz 

Nesin‟in söylediği gibi, “aptallık" olarak tezâhür etmiş olmasın? 

Bu çerçevede şahsiyetsizlik, kimlik bunalımı, basîretsizlik de akla 

gelebilir… 

Hepsine birden “Mânevî Kelebek Etkisi” adını 

verebileceğimiz, kültür bozunumu (transmütasyonu) ya da kültür 

erozyonu diyebileceğimiz kültür genlerindeki bu hasarların, 

dünyâda her Ģeyde kirliliğin artmasıyla, maalesef bugün her 

alanda etkisini gösterdiğini artık sık sık görmeye başlamış 

bulunuyoruz. Çok yakın bir geçmiĢte milleti temsil eden bir 

milletvekilinin bile, Milletin En Büyük Meclisi‟nde sarf ettiği 

“Ġslâm Kültürü, asla bizim öz kültürümüz olamaz
15

.” gibi saçma 

açıklamalarını, gene aynı dönüĢümle açıklayabiliriz. 

Hâlbuki İslâm ve İslâm Kültürü‟nü savunmak için 

Anadolu‟da Türk atalarımız göğüslerini Haçlı Seferleri‟ne karşı 

nasıl siper etmişlerdi, biliyoruz! Rejimimizin adı olan 

„Cumhûriyet‟ kelimesi, “Cumhur BaĢkanı” ismindeki “Cumhur
16

” 

kelimesi ya da “Ġslâm Kültürü, asla bizim öz kültürümüz olamaz” 

sözünü sarf eden kişinin kendi ismi bile bu güne kadar İslâm 

                                                 
14

 Vikipedi, özgür ansiklopedi, İnternet Elektronik Adresi, En Son Erişim Târihi: 

23.012012. 
15

 Anonim, Zaman (Politika), Topuz: İslam asla bizim öz kültürümüz değildir, 

İnternet Elektronik Adresi, http://arsiv.zaman.com.tr/2003/12/24/politika/h6.htm, En Son 

Erişim Târihi: 23.012012. 
16

 Cumhur, Arapça bir kelime olup şu anlamlara geliyor: „Halk topluluğu. Hey'et, 

takım. Aynı kararı veyâ hükmü kabul edenler. Âlimlerin çoğu, ekseriyeti... Seçimle idâre 

edilen devlet. Bir yere toplanmıĢ kum, toprak.‟  

http://www.anayasa.gen.tr/monarsi.htm
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Kültürü‟nün günümüze taşıdığı birer kelime olduğu halde, dıĢ 

güçlerin her çeĢit yoğun bombardımanı sonunda meydana gelen, 

kültür genlerindeki bu tahrîbâtın, adı geçen bu kelimelerin Ġslâm 

Kültürü ile geldiğini ve Türk Târihi‟ni hatırlattıramayacak ya da 

unutturacak kadar etkili olması, gerçekten çok üzücü bir olaydır! 

Bu durum düşmanlarımızın hayâtî can damarımızı, ne derece 

isâbetle keĢfederek, bombalamaya devam ettiklerinin bir 

sonucudur. 

 

İnsanlık Nedir? 

 

İnsanların insanlara karşı tutumları değişmedikçe teknik, 

teknoloji, keşifler, ilim ve üniversitelerin hiçbir faydası 

olmayacak, insanlar yine birbirleriyle boğuĢmaya devam 

edeceklerdir. Neden?  

 

Duygusal yönün eğitilmeyişi, çoğu insanları “akıllı ve son 

derece tehlikeli hayvan ya da teknolojik makine” pozisyonuna 

getirmiştir de ondan… İşte dünyâdaki çoğu insanlar ve milletler 

bunun için huzur bulamamaktadırlar. Dünyâ‟nın dört bir 

yanındaki Amerikan vahşetleri, diğer katliamlar, savaşlar, akıllı 

insanların canlı makine veyâ birer vahĢî varlık hâline 

geldiklerinin bir misâli değil midir? Bir insanın annesi ve babası 

da dâhil olmak üzere kendi âilesinden 8 kişiyi silâhla tereddüt 

etmeden tek tek vurararak
17

 ya da dul bir annenin, kendisine tâlip 

olan zengin birinin çocuktan hoĢlanmıyor diye, 7 yaşındaki 

çocuğunu başını taşla ezerek öldürmesini nasıl açıklayacağız? 

İnsan başkalarının başına gelenlerden ne kadar etkilenirse, o 

kadar insandır. İnsanlık, ne diploma, ne makam ve ne de rütbeyle 

ölçülür? Dertlenme bir gönül ve vicdan iĢidir. Gönül ve vicdan da 

mukaddes kavramlara sımsıkı sarılmak ve hayatımızı mukaddes 

değer yargıları üzerine kurmakla elde edilebilir, korunabilir. 

                                                 
17

 Evde saatler süren katliam, İnternet Elektronik Adresi, 

http://www.ntvmsnbc.com/id/24972134, En Son Erişim Târihi: 23.012012. 
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Bilimin bir araştırma alanı olarak en iyi âşina olduğumuz 

insan vücûdunu düşünelim. Hiç bir kimse, kendisinin sâdece bir 

madde yığını olduğunu iddiâ edebilir mi? İnsanın bir de mâna, 

gönül ve ruh cephesinin olduğunu hemen hemen hepimiz kabûl 

etmek zorundayız. Aksi halde, insanın rûhî yönünü inkâr etmesi, 

kendisinin yalnız “geliĢtirilmiĢ bir robot” olduğunu kabûl etmesi 

demek olur.  

 

İlim Gerçeği 

 

İnsan vücûdunda olduğu gibi, ilmi de Maddî Ve Mânevî 

olarak iki cephesiyle ele almak lâzımdır. Günümüz bâzı bilim 

adamları, bu yaklaĢımı kabul etmekten baĢka çâre olmadığını 

henüz idrak etmeye yeni baĢlamaktadırlar. İlim kavramı, bilim 

denilen hem pozitif bilimleri içerdiği gibi, hem de gönül ilimlerini 

de içermektedir. Çünkü Bilime îman kavramları da katılırsa İlim 

Kavramı elde edilmektedir Yukarıda bahsetmiĢtim, 28 yaşında 

profesör olan Türk Bilim Adamı Sinanoğlu'nun, 

"Bizde öyle bir intibâ oluĢmuĢ ki, sanki bilimle uğraĢan 

insan mânevîyatla ilgilenmemeli... Bunun tersi de var… Bir bilim 

adamı, biraz mânevî değerlerden bahsedince, Türkiye'de hemen 

gerici damgasını yer. Peki, bunlar bilmiyorlar mı ki, Einstein bir 

taraftan fizik teorilerini kurarken, bir taraftan da Siyonizm 

üzerine makâleler yazardı. ġimdi o gerici olmuyor da, biz 

Gazâlî'den bahsedince mi gerici oluyoruz? Bize zamanında 

öğretmemiĢler… Ama Amerika'da Gazâlî'nin eserlerini bulup 

okuyunca hayretler içinde kaldım. Kimyâ-yı Saadet‟i okurken 

gördüm ki, Gazâlî bu günkü Batı Dünyâsı‟ndan beĢ yüz yıl 

ilerdeymiĢ...” 

“Ben bunu Davos'ta anlattım. ġimdiki CumhurbaĢkanı 

Özal'ın da bulunduğu bir milletlerarası toplantıda Gazâlî'den, 

Mesnevî'den biraz bahsettim. Maddî ve mânevî dünyânın iç içe 

olması gerektiğini aktardım. Adamlar öyle meraklandılar ki, 
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ondan sonra bana dört tâne konferans verdirdiler. ĠĢ adamları, 

birinci mevki uçak biletleri gönderip beni ülkelerine dâvet 

ediyorlardı." biçiminde uzayıp giden konuşması, ilmin kaybolan 

boyutunu tekrar gündeme getirmiştir
18

. 

 

 
 

Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu 

http://www.guncelmeydan.com/pano/ceviz-kabugu-30-mart-2012-oktay-

sinanoglu-tarihten-silinisin-esigindeyiz-t31133.html 

https://www.youtube.com/watch?v=TN7nt2BAyso 

 

“Eski, yeni her türlü güzel Türkçe'si dururken 

Ġngilizce bozuntusu bir lâf paralamanın kökeninde yabancı dille 

(genelde Ģimdi „Tarzanca‟) eğitim yatıyor. Bu sömürge, bu misyoner okulu türü  

Eğitim çocuklara aĢağılık duygusu aĢılarken, bir yandan da düĢünme kâbiliyetin 

 köreltmekte,  ulusal bilinci de yıpratmaktadır.” 

Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu 

 

 

Günümüzde Kuantum Teorisi, insanı bilinç boyutu adı 

altında beĢinci boyut olarak ilmin içine sokmaya çalıĢırken, ilim 

anlayışı hızla değişmektedir. Charles Stamimities'in: 

 

                                                 
18

 Çiftçi, K., Nobel'e Aday Türk, İnsan ve Kâinât, Sayı 73. 

https://www.youtube.com/watch?v=TN7nt2BAyso
https://www.facebook.com/v.DunyaGercekleri/photos/a.788876841141356.1073741858.161723033856743/1098266286869075/?type=1
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"Ġleride meydana gelecek en büyük hedefler, rûhî yönden 

olacaktır. Ġnsanlar bir gün maddî Ģeylerin saadete vesîle 

olamayacağını anlayacaklardır. ĠĢte o zaman dünyâda bilim 

adamlarının laboratuarları Allah'a yönelecek ve rûhî gerçekler 

araĢtırılmaya baĢlanacaktır. O gün geldiği zaman âlem, geçmiĢ 

asırlarda görmediği ilerlemelerin en hızlısına Ģâhit olacaktır." 

biçimindeki görüşlerinin bu gün yavaş yavaş gerçekleşme yolunda 

olduğunu, Schopper'in: 

 

"Maddî parçacıklardan ibâret bir tabiat görüĢü târihe 

karıĢıyor" şeklindeki sözleri teyit etmektedir
19

. 

 

İnsanlık bu gün, yitirilen değerlerini hatırlayarak ilmin 

gerçek hüviyetini bulduğu, madde-mâna kaynaşmasının olgunluğa 

kavuşacağı günleri büyük bir sabırsızlıkla beklemektedir. 

                                                 
19

 Temiz, M. Bilgi Toplumu, Çağı Nasıl Atlayacağız, Sehâ Neşriyat, 1991. 


