
 

YALNIZCA ACIYORUM! 
 

Şimdilik, Cihanşumul (Evrensel) Ġslâm Ahlâkı‟ndan 

mahrum kalmış olan, hümanistlik
1
 şaçmalıklarıyla avunan 

Batılıları bir kenara bırakalım! Öncelikle içimizde bizden 

olduklarını söyleyerek Asîl Ve Ârif İnsanlarımız’ın “akıllarıyla” 

âdetâ alay edenleri ele alalım: 

 

Ey, Türkiyemiz‟de Demokrasi Söylemi içine saklamaya 

çabaladığınız soytarılıkları, tahribatları; Bölücülük Ve 

Bozgunculukları rehber edinmiş Batı Özlemi sarhoşluğu içinde 

bulunanlar! 
Ey özellikle de, Ġslâm Karşıtlığı‟nı-Ġslâm Düşmanlığını

2
 

yegâne hüner zanneden, Sağ Ve Soldaki Ġnönü Zihniyetlilerle 

solcu, çağdaşçı ya da ilerici geçinenler! 

 

Ve de en nihâyet Ey, yaklaşık 150 yıl sonra Yeni Türkiye ile 

tekrar sağlamaya çalıştığımız “Birlik Ve Berâberliğimizi” 

bölmeye-parçalamaya çalışan Ġkiyüzlü Bedbahtlar! 

 

Hatırlayınız! “Birlik Ve Berâberliğimiz’in” sağlanmasına 

sebep olan CUMHURBAŞKANIMIZ’ın geçmişte Başbakan’lığa 

getirmesiyle, Dünyâ‟da popüler hale gelmiş, Prof. Dr. Ahmet 

Davutoğlu’nun, Hak Ve Bâtıl ölçülerin arakesitindeki bir noktada, 

her iki kavrama da teğet kalıp Akıl Ve Mantığa da uygun olarak 

Başbakanlık’tan ayrılış olayını görmüştünüz. 

Bu aynı cümleleri Cumhurbaşkanlığı seçiminde 

Cumhurbaşkanımız’ın, “Cumhurbaşkanı Adayımız... 

kardeşimizdir” sözüyle Cumhurbaşkanı olan bir diğerine ya da 
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elinden tutarak tâ ABD’lerden getirip yıllarca Bakanlık yaptırdığı 

diğer bir zavallıya da teşmil edebilirsiniz...  

Şimdi soruyorum. Zikrettiğim bu 3 numunelik kişinin ayrı-

ayrı sergiledikleri “Bölücü Tutum Ve Davranışlardan” haberi 

olmayanlar var mı? Aynı cins örneklerle ne yazık ki bir zamanlar 

Rahmetli Erbakan da karşılaşmıştı... 

Şimdi aşağıda Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu için yaptığım 

analizi sizler, diğer örneklere de benzer şekilde teşmil 

edebilirsiniz. Şöyle ki:  

 

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun Başbakan ikenki İslâmî Ve 

Kültürel Ölçüleri Bâtıl Tarafa tam geçecek şekilde henüz tam 

yozlaşmamış olmalıydı ki, onun o zamanki tutum ve davranışları 

o sıralarda mü‟minleri hayal kırıklığına uğratmıyordu / 

uğratmamıştı. Nitekim Davutoğlu Başbakanlık’tan ayrılırken çok-

çok sorumlu görünmüş, Hâin Ve Menfaatçilere fırsat tanımamış, 

“Birlik Ve Berâberliğimiz’in” hasımları bundan pek de 

faydalanamamışlardı. Dolayısıyla Evren Okyanusu’nda nazlı-nazlı 

yüzen Türkiye Gemimiz o sıralarda pek sarsılmamıştı. 

 

Ama bugün yıl 2022... Ġnsan robot değil ki, Allah’ın (CC) 

Hikmeti gereği olarak dünyâda “imtihan edilmesi için”, durmadan 

değişiyor... 

Bu değişme Hak Yol’da olursa, kişinin Ġslâmî Ve Kültürel 

ölçüleri kuvvetlenmekte, bir bakıma îmanı güçlenmekte, “Birlik Ve 

Berâberlik” duygusu daha da artmaktadır. 

Değişim Bâtıl Yol’da olursa, kişinin İslâmî Ve Kültürel 

ölçüleri yozlaşmakta, yâni zayıflayıp bozulmaktadır. Onun için 

Üstün İslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimize göre biz 

Müslümanlar, “îtibar sonadır. ” sözüne inanırız. Ve de yine sık-

sık, “Allah (CC) sonumuzu hayır etsin!” diye de çok duâ ederiz / 

ediyoruz... 

 

Ey Davutoğlu! Bugün özellikle senin durumuna düşmüş, 

yukarıda zikredilen diğer kişiler veya bunların benzerleri de çok 



var. Özellikle sizler popüler olduklarınız için bâtıl ölçülerin 

tezâhürü sizlerde daha zayiatsız gözlenmektedir. 

Üstün İslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimize göre bugün bu 

diğer kişileri de değerlendirdiğimizde onların da farklılaşmış 

olduklarını bir mü’min hayal kırıklığına uğramadan 

geçiştiremiyor... İçimizde, “Mü‟min bir kere aldanır” hadîsini 

bilmeyen var mı? “Mü‟min” diyorum ama dikkat ediniz!  

Demek ki bu dünyâda en önemli husus, son ana kadar 

mü‟min olarak kalabilmektir. Eğer bir Müslüman mü’min olma 

sıfatını devamlı olarak koruyamıyorsa onun için, “Büyüklerini 

saymayan, küçüklerini sevmeyen, bizden değildir” hadîsi şerifi de 

tabiatıyla önemsizleşiyor... Boşuna mı sık-sık, “Allah (CC) 

kimseyi şaşırtmasın!” diyoruz... 

Bu ölçülerin hatırlatılmasında sonra yorumlara hiç gerek 

olmaz. Çünkü bendeniz için esas olan gerçek ölçüleri dile 

getirmektir. Bana düşen, gerçek ölçülere dayanarak, karşılaşılan 

olayların nerelere varacağını düşünerek bunları mü’minlerle 

paylaşıp, „Emr-i Bi‟lma‟ruf Ve Nehy-i Ani‟lmünker‟ adlı uyarı 

görevimi yerine getirmektir. 

 

Meselâ şimdiye kadar Face Book’ta sık-sık aşağıdaki 

şekilde yaptığım uyarı da buna bir örnektir: 

 

“BU KADAR DA MI KAFANIZ ÇALIġMIYOR!” 

“Bunlara o kadar acıyorum ki! Yazık ettiler kendilerine!” 

 

Şimdi iyi dinle Ey Gafil! 

 

“Sen yaklaşık 150 yıl kadar sonra, “BĠRLĠK VE 

BERÂBERLĠĞĠMĠZĠN” gerçekleştirildiği Yeni Türkiye‟de, 

Vatan Ve Milletimiz‟in Bekâsı için meselâ CumhurbaĢkanlığı 

yapacaksın, Başbakanlık yapacaksın ya da Bakanlık yapacaksın! 

Bu makamlardan ayrıldıktan sonra da, Cumhurbaşkanlığı, 

Başbakanlık ya da Bakanlık yaptığın bu “BĠRLĠK VE 

BERÂBERLĠK” düzeninde, Vatan Ve Milletimiz‟in güya bekâsı 



uğruna hizmet etmek için, bunca hizmet ettiğin imkânlar içinde 

“kendine bir hizmet yeri” bulamayacaksın, ÖYLE MĠ! 

Öyle olmuyor mu? Koskoca Yeni Türkiye‟de bir hizmet yeri 

bulamadın mı / bulamadınız mı? Bu davranışa ne denir bilir 

misiniz? Artık buna burada dilim varmıyor ama bunu sen hatırla! 

Ben bu davranışa ancak biraz daha yavan olan “bölücülük” 

diyebiliyorum...  

Sırf canavarlaşmış empeyalist sömürücü, kapitalist ve de 

Eşsiz Ġslâm ve Altın Kültürümüz‟ün bir numaralı düşmanlarına 

yaranmak için, “BĠRLĠK VE BERÂBERLĠĞĠMĠZĠN” 

parçalanması pahasına da olsa; onların gözünde prim yapmak, 

pohpohlanmak ya da onlar nazarında şöhrete kavuşmak için; bu 

kadar önemli olan “BĠRLĠĞĠMĠZĠ” dinamitleyen ayrılık ve 

bölücülük faaliyetlerine döneceksin. Bu çok feci bir davranış değil 

mi? 

Bu en azından ayrıca nefislerinizin tatmini için, bu Asîl Ve 

Ârif Ġnsanlarımız‟ın akıllarıyla da alay etmek; en önemlisi olarak 

da, Vatan Ve Milletimiz‟in bekâsına, geleceğine birer “darbe 

indirmek” olmuyor mu, şimdi? 

Eğer Üstün İslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz konusunda 

iyi niyetli iseniz, bu kadar da mı kafanız çalışmıyor!” 

Bu tür davranışları bilimsel olarak tam anlamıyla 

anlatabilmek için yıllarca lügat karıştırıp araştırmalarda 

bulundum. Ama sizin gibileri anlatacak doğru-dürüst kelime ve 

kavramlara rastlayamadım. Mevcut olanlar ise, gerçekleri 

kafalara sokmada, yıpranmış oldukları için, pek etkili 

olamıyorlardı. 

Bu sıralarda sizler gibi akılsızları tasvir etmek için, Allah 

(CC) rahmet etsin, rahmetli bir yakınımın bir sözü aklıma geldi. 

Baktım ki, bu söz sizin gibi “akılsızları” daha güzel anlatıyor... 

Ama bu sözün bir yerinde “argo” kullanılmış... Hoşa gitmeyen 

tarafı burası... Demek ki hâince davranışların kafalara sokulması 

için, “argo” kelimeler daha etkili olabiliyorlar... Allah‟ın (CC) 

Ġlgili Hikmetleri‟nin daha iyi anlaşılması için, şimdi bu söze 

girmeden önce Bilimsel Açıklama ile İlmî Açıklama hakkında 

biraz daha ek bilgi vermek istiyorum:  



Yazılarımda rastlamışsınızdır. Bilim Kavramı
 
’nı şöyle târif 

etmekteyim: 

“Bilim Kavramı’na Ġslâmî Îman Kavramı eklenirse, Ġlim 

Kavramı elde edilir.” 

Ahlâkî Kavramlar İlim Kavramı içinde bulunur. Bu tanım 

çerçevesinde Bilim Kavramı içinde Ahlâkî Kavramlarımız 

bulunmayabilir, olaylar olduğu gibi anlatılabilir / anlatılır.  

 

Bu ek bilgiden sonra akılsızları tasvir etmek için, şimdi 

rahmetli yakınımın sözüne gelebiliriz. BU SÖZÜ önce İlmî olarak 

sonra da Bilimsel olarak vereceğim: 

 

Yukarıda bahsettiğim kişiler aslında “akılsızlıkları” 

yüzünden Üstün İslâm Ve Altın Kültürümüz’e ve Yüce İslâmî Ve 

Altın Kültürel Ölçülerimiz’e ve / veya İslâmî ve Millî 

Değerlerimiz’e uymayan davranışlarda bulunmaktadırlar... Çünkü 

“akılsızlık”, yapılan günahlarla doğru orantılı olarak, 

artmaktadır. Öyle oluyor ki kişi, “akılsızlık” yüzünden, hatâ içinde 

olduğunu bile fark edemiyor...  

 

Rahmetli yakınımın Sözü’nün İlmî Sunumu şöyledir: 

 

“Allah bir kulunun aklını başından aldı mı, onu milletin 

ortasında-insanların içinde ZART-ZART OS...TUR” 

 

Yakınımın sözünün Bilimsel Sunumu da şöyle: 

 

“Allah bir kulunun aklını başından aldı mı, onu milletin 

ortasında-insanların içinde ZART-ZART OSURTUR” 

 

Sonuç  

 

Her ne kadar bir bilim adamı olmam dolayısıyla yakınımın 

sözünün bilimsel açıklamasını yapmış olsam bile biz mü’minler 

için, rûhumuz ilimle iç-içe olduğundan dolayı, görüyorsunuz, 

görevimizi yapabilmek için şu son bilimsel sunumdaki “argo 



kelimesinin” telaffuzu bana da ne kadar zor gelmiş bulunuyor... 

Allah (CC) kimseyi ilimsiz bırakmasın!  

Belki bir faydası olur diye bile-bile ilk kez, bir “argo 

kelimeyi” kullanmış bulunuyorum... Bile-bile kullanırken de neler 

çektiğimi ancak ben biliyorum... Ama buradan öyle bir ders almış 

bulunuyorum ki, o da şu: 

Üstün İslâmî Ve Altın Kültürümüz’ün ve / veya Üstün-

Seçkin-Eşsiz İslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz’in 

güzelliğinden dolayı, “mü‟minler işte hep güzel düşünürler”, 

güzel söz söylerler... Onun için mü’minin târifi, “Elinden-dilinden 

herkesin emin olduğu kimseye denir.” şeklinde yapılmaktadır.  

Bu yazı “mü’min tanımının değerini” bana kat-kat 

katmerleştirerek vermiş bulunuyor... Bunlar, tefekkür edişimin 

bana kazandırdığı mutluluktur. Yukarıda “argo” kelimesini 

telaffuz edişimden dolayı, bozulan moralimi biraz düzeltmiş 

bulunuyor... Gerçekten mü‟min olmak ne büyük bir nîmetmiş de, 

bunun farkına bu ilmî ve / veya bilimsel analizle yeni ulaşmış 

bulunuyorum... Buna da yine çok-çok Elhamdülillah! 

 

Son söz olarak diyorum ki: 

 

Ey, Yukarıda Tasvir Edilen Bedbahtlar! 

 

“Ġnanıyorum ki bu hâince faaliyetleriniz, Asîl Ve Ârif 

Milletimize hiçbir zarar vermeden mutlaka Allah’ın (CC) Siyâseti 

gereğince uçup gidecektir. Ama sonuçta sizler Üstün Ġslâmî Ve 

Altın Kültürel Ölçülerimize göre, nefislerinizin kurbanları olarak, 

kendilerinize yazık etmiş olacaksınız.” 

 

Acıyor olmamın asıl sebebi budur! 


