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Mustafa Temiz Yânî, CumhurbaĢkanı, hâinliğini gördüğünde 35 yıllık DOSTLUĞU
bitirmiĢ, BRAVO!
Ayni nakarat ayni nakarat
Mustafa Temiz Evren'de bir fikir, Ģey ya da olaya âit yalnızca „BĠR ADET‟ gerçek
(DOĞRU), çok sayıda (meselâ binlerce) YANLIġ vardır. Ġlim ve / veyâ BĠLĠMDEN haberi
olmayanlar, henüz daha gerçeklerle (DOĞRULARLA) gerçekdıĢılıkları (YALAN ve
YANLIġLARI) ayırdedemeden YANLIġ VE YALANLARIN içine gömülüp gitmiĢ
bulunuyorlar... ĠĢte SĠZĠN burada NAKARAT dediğiniz, o GERÇEK hiç DEĞĠġMEZ...
Demek ki, câhil ve bilgisizler, hep gerçeklerin karĢısında, sayıları daha fazla olan
YANLIġLARLA evrilip çevriliyorlar... ÖYLE YA
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https://www.ahaber.com.tr/dunya/2017/12/21/bm-uyeleri-abdye-karsikudus-kararini-kabul-etti
21.12.2017 EVRENSEL KUDÜS OYLAMASININ SONUÇLARI:
EN GÜVENĠLĠR ÜLKE VE DÜNYÂNIN GELECEĞĠNE ĠLĠġKĠN GÜVEN NOTLARI
Türkiye üst düzey yönetimi‟nin Doğruluk, Dürüstlük ve Ġnsanlığa dayanan EVRENSEL
davranıĢ NOTU=D
BaĢta ABD olmak üzere YALAN, hile ve YALANBAZLI Algıya, ZULME ve SÖMÜRÜYE
dayalı BATILILARIN EVRENSEL NOTU=Y
YÜZ ÜZERĠNDEN TÜRKĠYE‟YE EVRENSEL GÜVEN ORANI:

14.22

Türkiye üst düzey Yöneticilerinin EVRENSEL Dürüstlüğü=D/Y=128/9=

Türkiye üst düzey Yöneticilerinin Ġnsanlığa ve geleceğimize güven veren EVRENSEL
NOTU=D/Y=128/9=14.2
YÜZ ÜZERĠNDEN BATILILARA EVRENSEL GÜVEN ORANI:
BaĢta ABD olmak üzere CanavarlaĢmıĢ BATILI Yöneticilerinin Ġnsanlığa ve geleceğimize
iliĢkin EVRENSEL NOTU=Y/D=9/128=1/14.2=0.321
SONUÇ (YÜZ ÜZERĠNDEN):
BATILI Yöneticilerinin Ġnsanlığa ve geleceğimize iliĢkin EVRENSEL GÜVEN
NOTU=0.321
TÜRKĠYE Yöneticilerinin Ġnsanlığa ve geleceğimize iliĢkin EVRENSEL GÜVEN

14.2

NOTU=
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Bu partinin amacını ilkez bu zat tam olarak açıklamıĢtır:
CHP‟li Engin Altay mecliste söz aldı ve partisinin nasıl ilkesiz bir siyaset güttüğünü itiraf etti.
Altay, “hükümet dünyanın en doğru iĢini yapsa bile yanında olmayacaklarını” belirtti ve
insanların kendilerine bunun için oy verdiğini iddia etti.
http://www.makalegundem.com/genel/chpli-vekil-ihanetini-mecliste-agzindan-kacirincabakin-ne-oldu/
Öyle bir lâf etmiĢ ki, artık adı bile aklımdan çıkmıyor, adamın…
Ne demek: ġimdiye kadar bu partinin ne iĢe yaradığını böyle veciz bir sözle böyle KĠM ifâde
edebilmiĢ ki?

HOCA BĠRDEN GÖZÜM‟DE BÜYÜDÜ, BE!
Allah (CC) RÂZI olsun! Ġnanıyorum ki Allah (CC) ÖNÜNÜ açar... Ġnanmazsanız TÂKĠP
ediniz!
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Tebrik ediyorum o Güney Afrika ülkesini… Bu kadar Ģuur bizim Ġnönü Zühniyetin‟de de olsa
ne iyi olurdu!
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Birisi „YAĞCILIK‟ birisi GERÇEKLĠK peĢinde…

Bu resim bile göstermiyor mu, HAKLI olanın, her zaman GÜÇLÜ old
uğunu...
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Bu insanlık düĢmanlarının baĢına mutlaka bir Ġġ gelecek, ĠnĢallah!

Yeni Türkiye‟nin bugünkü yönetici ve bunların Siyâseti ile canavarlaĢmıĢ Batılılar ve onların
adı Müslüman taĢeronlarının politikalarının ÖZET SĠMGESĠ, bu iki resimde iki DAMLA
hâlinde BĠLLURLAġMIġ bulunuyor, Değil mi?
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Kur‟an Ayetlerinin Gerçekliği
Biliyorsunuz, bâzı olaylar var ki, mü‟minler, Kur‟an ve sünnetle bildirilmiĢ olan bu ilmî
olaylara ancak inanırlar! Ġslâm‟ın en güçlü tarafı iĢte böyle SAĞLAM delillere dayalı olan
böyle GAYBA inanmadır. Böyle yalnızca inanılan böyle gerçekler, insanın beĢ duyu
organlarından bir ya da birkaçı ile algılanamaz
Ama bugün böyle bâzı olayları araĢtırıp bularak ve insanın beĢ duyu organlarından bir ya da
birkaçı ile algılanabilir DURUMA getirmesiyle mü‟minlerin her türlü Kur‟an ve Sünnete
dayalı inançlarının her birinin gerçeğin GERÇEĞĠ diyebileceğimiz bir Doğruluğa sahip
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olduğunu görüyoruz. Burada yalnızca Kur‟an ayetlerinin gerçekliği hakkında bir örnek
vermek istiyorum
Üç Bin Yıllık Bir Ceset1
Üç bin yıllık bir ceset düĢününüz!
“Bana çok etki eden bir husustan bahsetmeden geçemeyeceğim.”
“Üç bin yıllık bir ceset düĢününüz. Fakat buna rağmen vücûdu bozulmamıĢ, etleri
dökülmemiĢ, tüyleri kaybolmamıĢ…”
“Bu ceset Ģu anda Ġngiltere‟de British Müzesi‟nde teĢhir edilmekte ve gören gözleri
dehĢete düĢüren bir mûcizenin Ģâhidi olarak gözlerimizin önünde bulunmaktadır.”
“Bu cesedin bütün organları tamdır. Hattâ baĢındaki sararmıĢ saçları ile sakalları
dahî rahatlıkla görülebilmektedir. Cesedin en hayret verici tarafı ise, mumyalanmamıĢ
oluĢudur.”
“Bu ceset Mısır‟ın ünlü firavunlarından 2. Ramses‟in cesedidir.”
“Firavun, Hz. Mûsâ (AS) ile ona îman eden Benî Ġsrâil kabîlelerine çok eziyet etmeye
baĢlamıĢtı.”
“Bunun üzerine, Hz. Mûsâ (AS) ve ona tabî olanların Mısır‟dan çıkıp gitmelerine
Allah tarafından müsaade edildi.”
“Bunu duyan Firavun, çok kuvvetli bir ordu ile bunları tâkip etmeye baĢladı.”
“Hz. Mûsâ (AS), Kızıl Deniz‟in kenârına kadar geldi. Önlerinde düĢman gibi deniz,
arkalarında deniz gibi düĢman vardı.”
“ĠĢte bu dehĢetli vaziyette iken, Hz. Mûsâ (AS), Allah‟ın emriyle asâsını denize vurdu.
O anda bir mûcize olarak, deniz yarıldı ve Mûsâ (AS) ve ona tabî olanlar açılan yoldan
geçerek selâmetle karĢı sâhile ulaĢtılar.”
“Firavun ve askerleri, Ġsrâil oğullarını tâkip ederken, denizin ayrılan sularını
dehĢetle görmüĢler fakat bir anlık tereddütten sonra, kin ve düĢmanlıklarından dolayı, onlar
da deniz içinde açılan yola girerek tâkip etmeye devam etmiĢlerdir.”
“Ancak, denizin ayrılmıĢ olan suları bir müddet sonra tekrar birleĢmeye baĢlamıĢ ve
sonunda Firavun‟la birlikte bütün ordusu sulara gömülerek yok olmuĢlardır.”
“Cesedin bulunduğu yer, son derece dikkat çekicidir ve mûcizenin ispatı için baĢlı
baĢına yeterli bir delildir.”

1

Temiz, M., Bilgi Toplumu, Sayfa 99-101, Sehâ Neşriyat, 1991, İstanbul.
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“Çünkü ceset, Kızıl Deniz‟in kenârında Cebelein mevkiinde, hâdisenin vukû bulduğu
yerde bulunmuĢ ve cesedin, onu kızgın kumların arasından çıkaran Ġngiliz araĢtırma ekibi
tarafından açıklandığına göre, en az 3000 senelik olduğu, Hz. Mûsâ (AS) devrinde yaĢadığı
anlaĢılmıĢtır.”
“Buraya kadar olan hikâyeyi hemen hemen herkes bilmektedir.”
“Fakat ben, Firavun‟un boğulacağı anda aklı baĢına gelip Allah‟tan aman dileyeceği
sırada, Kur‟an‟da Yûnus Sûresi‟nin 90. âyetinin Allah‟ın:”
„ġimdi mi inandın! Daha önce baĢkaldırmıĢ ve bozgunculuk etmiĢtin!‟ hitâbı
Ģeklindeki âyetini müteakip:
„Bugün senin boğulan cesedine kurtuluĢ vereceğim. Tâ ki, senden son-ra gelenlere
ibret olasın! Ve Ģüphe yok ki, insanlardan birçokları bizim âyetlerimizden elbette gâfildirler.‟
meâlindeki 92. âyetini okuduğum zaman beynimden vurulmuĢa döndüm.”
“Cesedin hikâyesi ile âyeti berâberce düĢündüğünüzde aynı dehĢete siz de
kapılacaksınız.”
“Cesedin bizim çağımızdaki insanlara ibret olarak gösterilmesi için, çürütülmeden
3000 yıl bekletilmesi, çok anlamlı değil midir?”
“1144 yılında vefât eden din adamlarından ZemahĢerî, aynı âyete bakınız ne kadar
daha açık bir anlam vermektedir:
„…Seni deniz kenârında bir köĢeye atacağız… Cesedini tam, noksan-sız ve
bozulmamıĢ hâlde, çıplak ve elbisesiz olarak, senden asırlar sonra geleceklere bir ibret olmak
üzere koruyacağız.‟
“ĠĢte bugün herkes bu cesedi ibretle seyretmektedir2.”
Sonuç
Bu olay da Kur‟an gerçeklerinin diğer bir örneğidir.
Burada Ģu husûsun da hemen vurgulanmasında fayda vardır:
Dikkatlerden kaçmamıĢtır ki, yukarıda Firavun olayı ile ilgili âyetlerde görüldüğü
gibi, farklı kiĢiler, aynı bir âyete, bâzen daha dar ve bâzen de daha açık olarak, değiĢik
tarzda, mâna ve yorumlar verebilmektedirler.
Fakat hiçbir zaman ana fikir değiĢmemektedir. Anlamların daha dar ve bâzen de daha
açık oluĢu, kiĢilerin ve ilim adamlarının, Kur‟an‟ın inme-sinden bu yana değiĢmeden duran,
çok zengin, Arapça sözlük ve dil bilimi (lexicography and linguistics) ve sözdizimi (syntax)
yapılarına hâkimiyet, kabiliyet ve sezgi güçlerine bağlıdır.
2

Temiz, M., Bilgi Toplumu, Sayfa 99-101, Sehâ Neşriyat, 1991, İstanbul.
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Bu demektir ki, gelecekte daha nice farklı kapasite ve sezgiye sâhip ilim adamları,
çağlarının bilimi geliĢtikçe, mânaca dipsiz bir kuyuya benzeyen, Kur‟an âyetlerinin daha nice
mânalarla yüklü olduğunu göreceklerdir3.
ġimdi yukarıdaki resimde sözü edilen olayın da BĠLĠMSEL AÇIDAN deneyinin ve
araĢtırılmasının bugün çok zor olmadığı AÇIKTIR… Bu olaya mü‟minler ilmî olduğu için
zaten inanıyorlar. ġüphesi olanlar da DENEYĠNĠ yapıp araĢtırsınlar, öyle değil mi?

BaĢsavcı Ġrfan Fidan, „Bu belge terörist baĢının örgüt üyelerine verdiği tâlimâtın en
somut belgesidir. Bu tâlimâttan sonra tâlimâtı alan örgüt yöneticileri Mustafa BaĢer ve Metin
Özçelik tutuklu olan tüm FETÖ üyelerini tahliye etmiĢlerdir‟ dedi.”
http://www.yeniakit.com.tr/haber/istanbul-bassavcisindan-son-dakika-aciklamasikritik-belge-ele-gecirildi-404551.html
MÜSLÜMANLARIN UYANIġI HENÜZ 10-15 SENELĠK
YaklaĢık 300 seneden beri özellikle de son yüzyıl içinde Müslümanlık yalnızca dilde ve
nüfus cüzdanındaki Din hânesinde kalmıĢtı...
Müslümanların Müslümanlıktan bir Ģey öğrenmeden CÂHĠL kalması için Hem
ĠÇTEN hem de dıĢtan ÇALIġMIġLARDIR, hâlâ çalıĢyorlar: üüĠslâm‟la ĠÇTEN yapılan
düĢmanlığa bir vesika (delil) vermek gerekirse, o da ne yazık ki yine Ġnönü‟den:
“Gazetelerinizin son günlerdeki neĢriyatı arasında dinden bahis bazı yazı, mütalaa,
ima ve temsillere rastlanmaktadır. Bundan sonra din mevzuu üzerinde gerek tarihi, gerek
temsili ve gerek mütalaa kabilinden olan her türlü makale ve fıkra ve tefrikaların neĢrinden
te-vakki edilmesi (sakınılması) ve baĢlanmıĢ bu gibi tefrikaların en son on gün zarfında

Lokman Sûresi, âyet 27: “Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürek-kep olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılsa,
Allah‟ın sözleri (yazmakla) yine de tü-kenmez. ġüphesiz Allah mutlak güç sâhibidir, hüküm ve hikmet sâhibidir.”
3
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nihayetlendirilmesi.” (T.C. BaĢvekâlet - Matbuat U-mum Müdürlüğü, Ġç Matbuat Dairesi,
1945)
“Biz her ne Ģekil ve surette olursa olsun, memleket dâhilinde dini neĢriyat yapılarak
dini bir atmosfer yaratılmasına ve gençlik için dini bir zihniyet fideliği vücuda getirilmesine
taraftar değiliz.” (T.C. Dâhiliye Vekâleti-Matbuat Umum Müdürlüğü Sayı:658 17. Mayıs.
l942) (KAYNAK. EĢref EDĠP-KARA KĠTAP.)
Serdaroğlu, H., Ġlâhiyat Fakülteleri‟nde YetiĢen Belam lar!, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://reddulmuhtar.com/index.php/160-ilahiyat-fakultelerinde-yetisen-belamlar.html, En Son
EriĢim Târihi: 03.01.2013.
Ġslâm‟la DIġTAN yapılan düĢmanlığa aĢağıda verilen örnek de DURUMUN
anlaĢılmasına bir parça yardımcı olur, zannediyorum:
„Geo G. Haris, “Müslümanlar Nasıl Hıristiyan yapılır?” adlı kitapta Ģöyle
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.”
BaĢtürk, R., Sessiz SavaĢ, sayfa 173-174, Kum Saati Yayınları, 2005.
http://kitap.ihya.org/diyalog-tuzagi/konu-423.htm
ĠġTE BU YÜZDEN Müslümanlar iĢin Ģuurunda değiller… Daha Ģurada 10-15 senedir bir
uyanma gözleniyor… Buna bile dayanamıyorlar görüyorsunuz, Her taraftan saldırılara
baksanıza!
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Bu resim ZÂLĠMLERĠN BU ZULÜMLERĠ bilinçli olarak yaptıklarının da bir BELGESĠ
mâhiyetindedir.
ĠĢte Müslümanın ayağa kalkması ve dünyâlaĢan zâlimlerin GERĠ ÖDEME DÖNEMĠ
baĢlamıĢ bulunuyor! AMĠK OVASI savaĢına yaklaĢıyoruz, DEĞĠL MĠ?
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ALLAH (CC) DÜġMANLARI
ĠSLÂM ÖĞRETĠLMEZ de SUUD ve MISIR gibi bâzı Müslüman ülkelerde ġU SIRADA çokça GÖZE battığı
Ģekilde, BATILILARIN canavarlıkları ÖLÇÜ ve ROL MODEL alınırsa, yine bizde OLDUĞU gibi, ĠSLÂMÎ
ÎTIKAT VE KÜLTÜREL istikâmeti DÜZGÜN olanlar, yine BATILI canavarların ve onların içteki
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TAġERONLARI TARAFINDAN durmadan TAġLANIRSA, iĢte ortaya çıkan MÂNEVÎ VE ĠNSÂNÎ
değerlerin SÜKÜTÜ sonunda, OLACAK olanlar BUNLARDIR ya da buna BENZEYEN olaylardır
AMA burada çok enteresan olan ġUDUR KĠ:
CĠBĠLLĠYETLERĠ (yaratılıĢları-sütleri) BOZUK olanlar, HAK ve BÂTIL faaliyetleri AYIRDETMEDEN ya
da EDEMEDEN, ellerindeki TAġLARI, Batılı CANAVARLAR‟ın ve onların içteki TAġERONLARI‟nın
hatırları için, SIRF ĠSLÂMÎ ÎTIKAT VE KÜLTÜREL istikâmeti DÜZGÜN olan mü‟minler üzerlerine
FIRLATIYORLAR… Bu da ĠLMÎ VE BĠLĠMSEL YORUMA göre, ALLAH (CC) DÜġMANLARI‟nın NET
olarak ortaya çıkması ĠÇĠNDĠR.
ALLAH (CC) DÜġMANLARI Kimlerdir?

Kim (ler) Allah DüĢmanıdır?
Ġslâm‟da kimler, âyetlere göre, “Allah DüĢmanı” ya da „Allah‟ın
DüĢmanları‟dırlar? Bir Müslümanın önce bunları bilmesi gerekmiyor mu, sizce de?
Ġslâm‟da kimlerin Allah DüĢmanı” ya da „Allah‟ın DüĢmanları‟ olduklarını
anlayabilmek için, önce ilgili Kur‟an âyetlerinin verilip görülmesi gerekmektedir.
„Hak‟ kelimesi Türkçe‟de „doğru‟, „Türkçe bilim alanı‟nda „gerçek‟ demek olduğuna
göre, Allâh‟a Allâhü Teâlâ‟ ya da Hak Teâlâ denmiyor mu?
Daha ilk baĢta söylemek gerekirse, bütün kâfirlerin Allah‟ın (CC) düĢmanı oldukları
bir Müslüman tarafından peĢin olarak bilinmelidir.
Bakara Sûresi, Âyet 98:
- “Her kim Allah‟a, Allah‟ın meleklerine, peygamberlerine, Cebrâil ile Mîkâil‟e
düĢman olursa, iyi bilsin ki, Allah da o kâfirlerin düĢmanıdır.”
Meleklere, peygamberlere, Cebrâile ve Mîkâil‟e düĢman olmak ne demek?
Bu düĢmanlıktan ilk anlaĢılan Ģeyin en tutarlısı, sizce de, örneğin ateistlik gibi, bir
inançsızlık değil midir?
Demek ki, Bakara Sûresi‟nin, 98. âyetine göre, bütün inançsızların her biri, Allah
DüĢmanı‟dır.
ĠnanıĢları meĢrû bir inanıĢ olmadığı için, Yahûdi Ve Hristiyanlar da bu inançsızlık
tanımı içine girebilmektedirler. Bununla berâber, bunlar, aĢağıda görüldüğü gibi, âyetlerde,
ayrıca tekrar, zikredilmektedirler.
Mâide Sûresi, Âyet 17:
- “Muhakkak ki, „Allah, ancak Meryem Oğlu Ġsâ Mesih‟tir” diyenler kâfir
olmuĢlardır. (Onlara) de ki, “Allah, Meryem Oğlu Ġsâ Mesih‟i, anasını ve bütün
Yeryüzündekileri helâk etmek istese O‟na kim engel olabilir?‟ Göklerin, Yer‟in ve ikisi
arasındakilerin mülkiyeti sâdece Allah‟a âittir. O, dilediğini yaratır. Allah, her Ģeye
kâdirdir.”
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Mâide Sûresi, âyet 72:
- “Andolsun, „Allah, Meryem‟in Oğlu Mesih‟tir‟ diyenler elbette kâfir olmuĢlardır.
Oysa Mesih onlara, „Ey Ġsrâiloğulları, hem benim, hem de sizin Rab‟biniz olan Allah‟a
ibâdet edin. Kim Allah‟a ortak koĢarsa, Ģüphesiz Allah ona Cenneti haram kılmıĢtır ve onun
varacağı yer Cehennem‟dir. Zâlimlerin yardımcıları da yoktur‟ demiĢti.”
Mâide Sûresi, âyet 73:
- “Allah, üçün üçüncüsüdür‟ diyenler elbette kâfir olmuĢlardır. Oysa tek ilâhtan
baĢka ilâh yoktur. Eğer söylediklerinden vazgeçmezlerse, elbette onlardan inkâr edenlere acı
bir azap dokunacaktır.”
Tevbe Sûresi, âyet 30:
- “Yahûdiler, „Uzeyir Allah‟ın oğlu‟ dediler, Hıristiyanlar da „Mesih Allah‟ın oğlu‟,
dediler. Bu onların kendi ağızlarıyla uydurdukları sözlerdir. Daha önce inkâra sapmıĢ
olanların sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin, nasıl da saptırıyorlar!”
Buraya kadar „Allah DüĢmanı‟ ya da „Allah DüĢmanları‟ kim(ler)- miĢ, onları
öğrendik… ġimdi devam edelim:
Mâide Sûresi, âyet 51:
- “Yahûdi ve Hristiyanları dost edinmeyin! Onlar birbirinin dostu-durlar. Ġçinizden
kim onları dost edinirse, o da onlardandır. Allah zâlim topluluğa hidâyet etmez.”
Netîce îtibârıyla, inkârcılardan baĢka, ayrıca, Yahûdi ve Hristiyanları dost edinenler
de, Allah DüĢmanları‟nın içindedirler, onların sıfatları ile sıfatlanmaktadırlar.
Bizim, onlar gibi olmak için, onların hayat tarzları, örf ve âdetleri ile bütünleĢmek
üzere, ölüp ölüp dirilen çok sayıda, „gaflet ve dalâlet‟ içindeki insanlarımız, ne yazık ki,
Ġnönü‟nün Ġslâm DüĢmanlığı ve uygulamaları sonunda çok çok artmıĢ bulunuyor… Bu
gerçekler karĢısında, onların bu durumlarını, yukarıda da gördüğünüz gibi, iĢin Ģakasının
olmadığı bizzat görüldüğüne göre, onlar adına o kadar üzülüyorum ki! Hattâ bunlardan bir
tânesi bugün, Atatürkçülüğünü bile unutup, Hans‟a dönüĢüp, Almanların bir numaralısı
olmadı mı?
Bunları Hâlâ Anlayamıyor Muyuz?
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.pdf
Ah! Ġnönü‟nün Ġslâmî Zulmü Olmasaydı Hiç Böyle mi Olurduk?
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ‟NÜN%20ĠSLÂMÎ%20ZULMÜ%20HĠÇ%20OLMASAYD
I%20HĠÇ%20BÖYLE%20MĠ%20OLRDUK.pdf
Allah DüĢmanlarına
KarĢı Mü‟minlerin DavranıĢ Tarzları

18
YENĠ TÜRKĠYE‟DE
ĠBRETLĠK GÖRSELLER 6 ĠÇĠN GERÇEK VE ĠNSÂNÎ GÖRÜġLER
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

Özgür Fikir Ve Kader Kürsüsü

Ġslâm‟ın ve müntesiplerinin en yüksek Ģerefleri nedeniyle, bu inançsız ve gâfil olan
Batılı sevicilere karĢı, mü‟minlerin tavırları da, elbette izzzetli ve onurlu olmak üzere, çok
farklı olmak zorundadır.
Peygamberimiz (SAV), “Bugünü düne eĢit olan aldanmıĢtır” diyor ya…
ĠĢte Mü‟min bir Müslüman, doğru ve gerçek yolda, devamlı bir deği-Ģim ve geliĢim
içindedir. Öyle ki olumlu yönde devamlı değiĢmeyi amaçlayan, Mü‟min Müslümanlar,
değiĢip geliĢenleri kendilerinden saymayan, put gibi değiĢmeden, geliĢmeden olduğu gibi
kalanları, el üstü tutan, Ġnönü Zihniyetlilerin, devamlı 1930‟lu-1940‟lı yılları sayıklamaları
gibi, gericilik-lerden hiç hoĢlanmazlar…
Bu nedenle, yukarıda da bahsedildiği gibi, mâlum olduğu üzere, ben-deniz de,
gerçekleri araĢtırırken, karĢılaĢtığım yeni yeni gerçekleri benimseyerek, durmadan geliĢtirme
yolunu tercih ediĢimden dolayı, gerçek yolda oluĢumun devamlı huzûru içinde bulunarak, her
Müslüman Türk kardeĢimizin de, bu aynı huzûru duyması arzûsu içinde çırpınıp
durmaktayım.
Bu çırpınıĢlar içinde bocalarken, Ģimdi de, “Herkese anlayacağı dilden konuĢunuz!”
Hadîsi ġerîfi‟nin de izzetli sırrından faydalanmak gerektiği kanaati, bende, Ģu an îtibârıyla,
daha baskın çıkmaya baĢlamıĢ bulunuyor.
Bu hadisten anlaĢılan Ģudur:
Hadis, birinci olarak, mü‟min olan Müslümanlara karĢı, olgun bir mütevazılık
içinde, çok nâzik ve kibar bir dil kullanmanın gerekliliğine vurgu yapmaktadır.
Ġkinci olarak da, Hadis, bugünlerde Hollandalılarda gördüğümüz gibi, dünyâlaĢarak
yalnızca canavarlaĢma özelliği kazanmıĢ olan, tüm inançsız Allah DüĢmanları‟na ve de
onlara gönül verip, onları dost edinenlere karĢı, hak ettikleri durumlarda-elbette ki durup
dururken değil tabiatıylagerekli ve yeterli olan, kibirli ve aĢağılayıcı bir dil ile ağızlarının
payını vermeyi iĢâret etmektedir. Bir mü‟minin, dünyâlaĢarak canavarlaĢmıĢ inançsız
kimselere karĢı, çok yüksek bir Ģerefe sâhip olarak, izzetli bir insan olduğu, hâl, tavır ve
davranıĢlarından, anlaĢılmalıdır.
Yine “Takke DüĢtü Kel Göründü” Ama Bu Seferki BambaĢka!
http://mtemiz.com/bilim/YĠNE“TAKKE%20DÜġTÜ%20KEL%20GÖRÜNDÜ”%20
AMA%20BU%20SEFERKĠ%20BAMBAġKA!.pdf
Allah DüĢmanları‟na KarĢı Duyulan Sevgi Ha!
Hâricî Özentiye KapılmıĢ KuĢlar Tüylerini de YolmuĢlar Ama...,
http://mtemiz.com/bilim/HÂRĠCÎ%20%20ÖZENTĠYE%20KAPILMIġ%20KUġLAR
%20TÜYLERĠNĠ%20DE%20YOLMUġLAR%20AMA....pdf
ġu anda Türkiyemiz‟de, Batılılar ve onların hayat tarzları için, yanıp tutaĢan çok
sayıda kardeĢlerimizin olduğunun da farkında bulunmuyor değilim. Ve de dolayısıyla, hem
de ayrıca bu imajı, bir yanılgı eseri de olsa, kafalarımızdan silmek isteyen bu kardeĢlerimizin
de, kendilerine yazık et-tikleri inancımı da üzülerek belirtmek istiyorum, ayrıca burada:
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Hümanist YetiĢiyorlar, Ha!
http://mtemiz.com/bilim/HÜMANĠST%20YETĠġĠYORLAR,%20HA.pd
Tehlikeli Sevgiler
http://mtemiz.com/bilim/TEHLĠKELĠ%20SEVGĠLER.pdf
Bu kardeĢlerimizin, akıllıca olmayan, bu görmezlikleri insana, onların âidiyet ve
kültür bağlarının tamâmen iflas edip çürüdüğünü, kendilerini, yalnızca, Batılı canavarların
birer taĢeronu durumuna getirdiği fikrini hatırlatıyor. Bu tespit, her Ģeyden önce, bu
kardeĢlerimizin kendilerine, düĢüncesizce, ne kadar yazık ettiklerinin de ayrıca bir
göstergesidir…

Haklısınız ama CĠBĠLLĠYET (YARATILIġ) gereği herkes GÖREVĠNĠ yapıyor
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“AKEPE NĠN HĠSLERĠ ÇOK KUVVETLĠDĠR, OLAYIN OLACAĞINI DÜġÜNÜP,
GEREKLĠ PANKARTLARI ÖNCEDEN HAZIRLAMIġTIR. HALK TA BU OLAYI
BEKLEMEKTEDĠR. DEDĠM YA ÇOK HĠSLĠDĠRLER, YARINI GÖRÜRLER”
Hani, iĢkembeden dedikleri Ģey var ya… ĠĢte bu TAM bir örneği…
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DÂHĠLĠK MEZĠYETĠ
Ben pek mümkün görmüyorum ama Ġnönü Zihniyeti'nin teĢhisine göre, RESĠMDEKĠ
iĢgüzarlık da DÂHĠL olmak ÜZERE, bütün bu plânları Tayyip Bey YAPMIġ...
Bunu iĢitene kadar, BEN Tayyip Beyi ĠSLÂMÎ ÎTĠKAT VE KÜLTÜREL
ĠSTĠKÂMETĠ nedeniyle YALNIZCA TAKDĠR ediyordum...
Eğer ONDA, Ġnönü Zihniyeti'nin DEDĠĞĠ gibi bir de ona gerçekten DÂHĠLĠK
KAZANDIRACAK bu anlatılan ÖZELLĠKLER de VARSA; o zaman Ģimdi bana düĢen:
Ona GIPTA ETMEK ve TÜRK MĠLLETĠNĠN baĢına böyle bir NÎMETĠ‟ni lütfedip
GÖNDERDĠĞĠNDEN dolayı da, ALLAH‟a (CC) cân-ı gönülden HAMDETMEK
DÜġÜYOR…
Bir Mü‟min olarak, GIPTA ETME‟yi ve HAMDETME‟yi yalnızca
“Eğer Ģükrederseniz, nîmetimi artırırım. Ama nankörlere karĢı azâbım ĢiddetlidirĠbrahim Sûresi, âyet7.”
âyeti gereğince, NANKÖR duruma düĢmemek için yapıyorum…
Yoksa baĢka ne ĠÇĠN olabilir…
Tekrar etmek gerekirse:
Bendeniz Ģimdiye kadar, CumhurbaĢkanı‟nı yalnızca Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel
Ġstikâmeti nedeniyle takdir ediyordum. Ġnönü Zihniyeti tarafından keĢfedilen bu DÂHĠLĠK
özelliğine ben pekinanamıyorum ama eğer böyle de bir özelliği varsa, o zaman
CumhurbaĢkanı AYĠYYÜL ÂLÂ demektir. Her zaman BAġ üstünde tutulmalı, ayrıca bu
nîmetinden dolayı, ALAH‟a (CC) durmadan ġÜKRETMELĠDĠR!
ĠNÖNÜ ZĠHNĠYET‟NĠN ÖNEMLĠ BĠR ÖZELLĠĞĠ
Bu Zihniyet, değiĢime hiç inanmmazlar!
1930'lu-1940'lı YILLAR'a, yana yana, ÖZLEM duymaları da BU YÜZDENDĠR...
Onlar nazarında fi târihinde PUT ya da ROBOT isen ya da KÖTÜ bir ĠNSANSAN,
Ġyiye doğru HĠÇ değiĢmezsen ONLARDANSIN'dır, onların KABÛLÜSÜN‟dür!
Bu Zihniyet‟in ĠYĠ TARAFTA hiçbir NASĠPLERĠ yoktur. Yânî ĠYĠNĠN her zaman
düĢmanıdırlar!
Bir zamanlar bozuk bir yaĢamın varken, „BENĠM GĠBĠ‟ kazâra iyi bir insan
olmuĢsan, YANDIN gitti demektir, onların nazarında!
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BU YÜZDEN, bu Zihniyet, PĠġMANLIK TÖVBEKÂRLIK, ĠYĠYE DÖNMEK diye
hiç bir Ģey bilmezler! Bilenlere de, geliĢen ve değiĢenlere de ÖYLE BĠR takarlar ki, ĠġTE o
zaman YANDIN gitti!
Demek isterler ki, “Sen FĠ târihinde, OYDUN! O zaman O ġEKĠLDE kalacaksın HĠÇ
ĠYĠ tarafa YÖNELMEYECEKSĠN!
Yâni Türçesi Ģu ki, ĠNÖNÜ ZĠHNĠYETĠ:
“ĠYĠ bir ĠNSAN OLURSAN iĢte böyle sana SAKIRTTAK gibi yapıĢırız!”
DĠYORLAR.
Ya da “BĠZĠM gibi KALMAZSAN vay HÂLĠNE!”
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