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Giriş
Bu gün Yeni Türkiye’deki tartışmaların
esâsı, gördüğüm kadarıyla, aldığı özgürce kararlarla, Devletimiz‟in muasır medeniyet seviyesine
çıkması ihtimâlinin güçlenmesi karşısında, emperyalist devletlerin telaşlanmalarına dayanıyor…
Güç Mücâdelesi
Emperyalist devletlerin istedikleri, Türkiye‟nin güçlenip her hususta söz sâhibi olması
değil, tersine sanki bir sunî solunum misâli, her
zaman güçsüz durumda kalarak, aşağıdaki resimde de görüldüğü gibi, hep emperyalist devletlerin
sözlerini dinler durumda kalması ve dolayısıyla
Devletimiz’in yöneticilerinin her zaman kendi önlerinde birer pısırık olarak kalmalarıdır.

Ω
. Dosyalarda 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 çalışmalarda
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%2
031.07.2015).pdf
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Emperyalist devletlerin yöneticileri,
Devletimiz‟in yöneticilerine hep yukarıdan bakacak
şekilde Türkiye‟nin güçsüz kalmasını istemiş ve Eski
Türkiye‟de bu isteklerine bir şekilde kavuşmuşlardı.
Öyle ki, böyle bir ortamda, kendi insanına karşı çok
şedit olan fakat emperyalistler karşısında „agam
sensin‟ diyen gerçekten pısırık yönetcilerimiz
türemişti.

Hak (Doğru ya da Gerçek) Mücâdele
Bin yıllık İslâmî Ve Kültürel değerlerimiz‟in esaslarına göre değerlendirildiğinde, Devletimiz’in ‘muasır medeniyet’ seviyesine çıkma
gayretleri, bilimsel sınıflandırmada, Kültürel bir
kavram olarak ‘Hak’ olan, yâni güncel Türkçe
deyimle „Doğru’ olan, güncel bilimsel deyimle
ise, ‘Gerçek’ olan, bir mücâdeledir.
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Bâtıl (Yanlış ya da Gerçekdışı)
Mücâdele
Emperyalist devletlerin tek istekleri olan,
Devletimiz’in güçsüzleştirilerek hep emperyalist
devletlerin sözlerini dinler duruma getirilme
gayretlerinin, İslâmî Ve Kültürel değerlerimizin
esaslarına göre değerlendirildiğinde, aynı bilimsel sınıflandırmadaki adına, Kültürel bir kavram
olarak, ‘Bâtıl’ olan, yâni güncel Türkçe deyimle
„Yanlış’ olan, güncel bilimsel deyimle ise ‘Gerçekdışı’ olan, mücâdele denmektedir.
Mevcut Yöneticilerimiz’in Tercihleri
Târih boyunca bin yıllık bir Kültürel mîrasın sâhibi olarak, 16 adet bağımsız ve güçlü
devlet kurmuş olan Milletimiz’in ya da Halkımız’ın tercihinin, elbette özgürce kararlarla,
Devletimiz’in ‘muasır medeniyet’ seviyesine
çıkması olduğu açıktır. Emperyalistlere teslîmiyeti ve onların sözlerini dinlemeyi tercih etmeleri
nedeniyle, Eski Türkiye’deki çoğu yöneticilerimiz yüzünden, Halkımız’ın ya da Milletimiz‟in
bağımsızca, her zaman güçlü olma arzûsu Cumhuriyet Dönemi’nde, Yeni Türkiye‟nin kuruluşuna kadar, ne yazık ki gerçekleşememişti.
Şu anda Yeni Türkiye’yi kuran mevcut
yöneticilerimiz Hak-Bâtıl mücâdelesi’ndeki tercihlerini, Halkımız’ın ya da Milletimiz‟in bağımsızca, her zaman güçlü olma arzûsu doğrultusunda yapmış oldukları şeklindeki görüş ve kanaati,
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Mayıs 2018 yılı îtibârıyla bugün, en son noktasına ulaşmış bulunuyor…
Sonuç olarak bugün Türkiye’de, „güçlü
olma‟-güçsüzleştirme‟ ya da Kültürel deyimiyle,
Hak-Bâtıl Mücâdelesi yapılmaktadır. Bu mücâdele, Mayıs 2018 yılı îtibârıyla hâlen, bütün hızıyla sürmektedir.
Mücâdeledeki Tarafların Taktikleri
Türkiye sathında yapılan, Hak-Bâtıl Mücâdelesi’nde temelde, iki taraf vardır:
Birinci tarafta, Halkımız ve Halkımız‟ın
ya da Milletimiz‟in istekleri paralelinde, Hak
(Doğru) tarafı tercih ederek Yeni Türkiye dönüşümünü gerçekleştirip, Cumhûriyetimiz‟in Yükselme Dönemi’ni başlatan, Mevcut Yöneticilerimiz vardır. Bunların mevcut çalışmalarının özü,
Halkımız‟ın ya da Milletimiz‟in „birlik ve berâberliği’ni tesis etmektir.
Taraflardan ikinci tarafı ise, Bâtıl (Yanlış) mücâdeleyi tercih eden, taraf oluşturmaktadır.
Bâtıl (Yanlış) taraf, özetle, dünyâdaki bütün emperyalist güçlerin tamâmından, bunların içimizdeki hâin işbirlikçilerinden oluşmaktadır. Bunlara ayrıca, şuurlu hâin olmadıkları hâlde, menfaat ve çıkar kaygıları gibi nedenlerden dolayı,
destek veren, gâflet ve delâlet içinde bulunanları
da eklemek gerekiyor…
Mücâdelenin Amacı
Bu seferki mücâdelede Bâtıl (Yanlış) tarafın ana amacı, Türk Milleti’nin ‘birlik ve
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berâberliği’ni parçalamaktır. Parçalama konusu,
İngilizlerin zayıflatma metotlarındandır. Bilirsiniz onların, “Parçala parçala yut” prensipleri
çok meşhurdur. Bu metot, 24 Haziran 2018 Seçimleri‟ne etki etmek için, Mayıs 2018 yılı îtibârıyla şu anda, Bâtıl (Yanlış) tarafından, maksimum bir güçle, harfi harfine, Yeni Türkiye’ye
uygulanmaktadır.
Hak (doğru) tarafı tercih etmiş olan, Birinci tarafın Hak-Bâtıl Mücâdelesi’deki ana amacı ise, Bâtıl (Yanlış) tarafın bütün bölücü
faaliyetlerini, minimuma indirmek ve Türk Milleti’nin ‘birlik ve berâberliği, etkili bir yara almadan atlatmak, 24 Haziran 2018 Seçimleri’nin
emniyet ve güven içinde sonuçlanmasını sağlamaktır.
Hak (doğru) tarafı, böylece bu doğrultuda gösterdiği gayret ve çalışmayla, Milletimizin
muasır medeniyet seviyesine çıkma arzûsunu gerçekleştirmek için, özgürlüğünün korunmasını devam ettirme yolundaki, azmini hep canlı tutmaya
çalışmaktadır.
Bir devlet için birlik ve berâberliğin bozulması, hayâtî açıdan en büyük tehlikedir. Bu
tehlike, târihte ünlü devlet adamlarının en büyük
korkusu olmuştur. Timuçin de bunlardan biridir.
Timuçin’in Öğüdü
Gençliğimde Timuçin’in hayâtını okumuştum. Timuçin, öleceği sırada, bütün çocuklarını başına toplamıştır. Onların içinde en büyük
oğlu Cuci de vardır. Timuçin çocuklarını, birlik
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ve berâberlik konusunda, son kez uyarmıştır.
Şöyle ki:
Önce eline bir ok almıştır. Oku, onların
gözleri önünde, iki tarafından elleriyle bükerek,
hemen kırmıştır. Sonra eline bu sefer iki ok
almıştır. Bu iki oku, paralel biçimde birleştirip,
yan yana getirdikten sonra, iki tarafından elleriyle bükerek, yine kırmıştır.
Üçüncü gösterisinde eline aldığı, üç tâne
oku, yine paralel biçimde birleştirip yan yana
getirdikten sonra, elleriyle bükerek, bu sefer zorlanarak kırmıştır.
Son durumda eline aldığı, dört tâne oku,
yine paralel biçimde birleştirip yan yana getirdikten sonra, elleriyle hepsini biden aynı anda,
öncekiler gibi, tekrar kırmaya çalışmış ama kuramamıştır.
Okların sayısı 4 olunca, bu sefer, yan yana paralel bulunan, bu dörtlü ok grubununun
hepsini birden, ne kadar uğraştıysa da, kıramasının bizlere vereceği hikmeti, şimdi dikkatli bir
şekilde, artık, değerlendirebilirsiniz!
Nitekim Timuçin, çocukları karşısındaki,
bu deneyinden sonra, bu değerlendirmeye ilşkin
öğüdünü, yâni nasîhatını, şöyle yapmış bulunmaktadır:
Çocuklarım, benden sonra bölünüp parçalanmayın!
Parçalanırsanız düşman her birinizi, tek
tek kolayca ortadan kaldırır. Ama birlik ve be-

6
TİMUÇİN‟İN OKLARI
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

râberliğinizi sürdürdüğünüz sürece, bu güç içindeki varlığınıza kimse zarar veremez!
Sonuç
Bugün Türkiye’de Hak-Bâtıl mücâdelesindeki Bâtıl’ın ana amacı, Hak tarafındakilerin
„birlik ve berâberliği‟ni parçalayıp, kolayca yutulabilir birer lokma hâline getirmektir.
Sonuç olarak:
Varlık; birlik ve berâberliğin, yokluk ise,
parçalanmanın sonucunda meydana gelen, bilimsel birer olgudur.
Yokluğa sebep olmanın ya da bâtılı desteklemenin, inançlı-inançsız bütün herkese, birer
yansıması, bilimsel açıdan mutlaka olacaktır. Bu
yansımanın bileşenleri, dünyevî ve uhrevî olarak
iki türlüdür. Bunun dünyevî yansımasına, Kültürümüz‟de zillet denir / denmektedir. İnançlı olsun, inançsız olsun, herkes bu zilletten, doğal olarak, nasibini alır, târihten de bilindiği üzere bilimsel olarak da, almak zorundadır.
Bu nasibin, inançlı-inançsız bütün herkese şâmil olan, uhrevî yansıması ise, çok daha
şiddetlidir.
Henüz vakit geçmeden (geçmemişken),
alınan dönüşüm tedbirleriyle, inançlı-inançsız
bütün herkes için, tek ve son bir kurtuluş yolu
olarak, uhrevî yansımadan kurtulma yolu da yok
değildir. Bu yol, gaflet ve delâlette bulunanlarla,
hıyânette bulunan hâinler için, iki ayrı durumda
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incelenebilir. Ama aslında bu iki grup, îmansızlıkta aynı duruma da gelmiş olabilirler:
Hak-Bâtıl Mücâdelesi’nde, inançlıinançsız kim olursa olsun, Bâtıl tarafı tutanlar,
bu desteklerini ya maddî destekle gerçekleştirirler ya da kendilerini, âidiyet açısından, Bâtıl
tarafta sayarlar… Veyâhut da bunlar, bâtıla niyet ve fikirleriyle katılırlar. Bâtıla bu desteği
verenler içinde inançsızlar varsa, bunların
îmanlarının olup olmadığını sorgulamaya gerek
yok demektir.
Bâtıla destek verenler içinde, Müslüman
Mü’min olanlar varsa, her şeyden önce, bunların
îmanları, en azından, yok olma tehlikesiyle karşı
karşıya demektir. Bu durumda, en garantli yol,
yeniden îman tâzelemekten geçer.
Ama burada îman tâzelemenin usullerinin
harfiyen uygulanması şarttır. Bunlar içinde mutlaka, bâtılın tercih edilmesinden duyulan, derin
bir pişmanlık, ilk şarttır. İkinci olarak, bu pişmanlığı niyete taşıyıp bir daha bâtıla sapmama
azmi içinde tövbe-istiğfar etme niyetini gerçekleştirmek gerekiyor…
Derin bir pişmanlığa ve tövbeye dayalı olarak alınan bir tedbir, bâtıl sapmanın uhrevî
yansımasından kurtulmanın kuvvetli bir ihtimâlini
içerir / içermektedir. Çünkü Allah (CC) yapılan
tövbeleri kabul edeceğini, birçok âyette zikretmiş
bulunmaktadır.
Yokluğa sebep olan ya da bâtılı destekleyenler içinde, pişmanlık duyup da tövbe istiğfar
edip istikâmetlerini düzelten, hâin ya da gaflet
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kurbanı olan Müslümanların, İslâmî verilere göre,
affedilme ihtimalleri, en son yol oluyor… Affedilenler, elbette ki, uhrevî yansımanın şiddetini
görmeyeceklerdir.
Ama burada bir husus daha vardır. Bu da
çok önem arzediyor… Târihi ve pratik hayattaki
gelişmeler göstermiştir ki, Bâtılı desteklemek gibi, rizkli bir yolu tercih edenlere, çoğu kere, tövbe etme imkân ve fırsatının nasip olmadığı, bâzı
kere zor gerçekleştiği oluyor…
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