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Ne yazık ki LAFLA peynir GEMĠSĠNĠ yürütemediler, sonunda oldular, GERĠCĠ ve YOBAZ:
Yeni Türkiye’nin Gerici Ve Yobazları
http://mtemiz.com/bilim/YENĠ%20TÜRKĠYE'NĠN%20GERĠCĠ%20VE%20YOBAZLARI.p
df
21. Yüzyılda Asıl Gerici Kim?
http://mtemiz.com/bilim/21.%20YÜZYILDA%20ASIL%20GERĠCĠ%20KĠM.pdf
REĠS BULUNDU SĠHĠR BOZULDU
PATRĠK GRĠGORYAS DĠYOR KĠ:
“Onların bütün meziyetleri, alâklarının sağlamlığından gelmektedir.”
“Türkler‟i 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, padiĢahlarına, kumandanlarına,
büyüklerine olan îtaat duygularından gelmektedir.”
“Türkler zekîdirler ve kendilerini müsbet yolda sevk-ü idâre edecek REĠSLERE 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.”
Patrik Grigoryas‟ın tespiti, yüzde yüz, doğrudur:
Türkler‟in Ġslâm‟dan önceki karakter ve ruh yapıları, 9. yüz yılda Müslümanlığı kabul
ederek, Ġslâm dininin öğrettiği insanlık fıtratı ile birleĢince kuvvetlenmiĢtir. Bu nedenle,
onlar, elbette, kadere rızâ gösterecekler, „Kalırsak gâzi, ölürsek Ģehit olacağız diyecekler‟;
idâreci ve büyüklerine saygıyı, küçüklerini sevmeyi, din ve îmânlarından aldıkları eğitim ve
terbiye ile kazanacaklardır.
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Böylece, elde edilen büyük bir karakter gücü ve sağ-lam bir gelenekle birlikte, „Allah‟tan
(CC) korkandan her Ģey korkar1‟ hadîsinin sır ve tecelîsine mahzar olacaklar ve olmuĢturlar
da…
Bütün bu meziyetleri toplarsanız, Türkler‟in ilâhî ahlâkı yakaladıkları söylenebilir.
Demek ki Türkler, yaratılıĢ gâyelerine en çok yaklaĢan milletlerdendir.
Türkler’i Edepten (Ahlâktan) UzaklaĢtırmaya Muvaffak Oldular mı?
ĠĢte düĢmanlar, atalarımızın bu güç kaynağını keĢfetmiĢler, Türkler‟i güçsüz hâle getirmenin de, onları mânevî güç ve ahlâklarından, ayırmakla baĢarılacağını anlamıĢlardır.
Bundan sonra, Türkler‟i bu mânevî kaynaktan, uzaklaĢtırma yollarını aramaya
koyulmuĢlardır.
Bunu bulmuĢlardır da… Biz Türkler‟i kafakola almalarını bilmiĢlerdir.
Maalesef biz, bu oyuna gelmiĢ bulunuyoruz!
Bunun için Patrik Grigoryas, uygulanacak metotları da, Ģöyle sıralamaktadır:
“Türkler‟de evvelâ îtaat duygusunu kırmak, mânevî bağlarını kesretmek, dinî
metânetlerini zaafa uğratmak icâbeder.”
ĠĢte, Türk‟ün sırtını yere getirmek için, Batılılar tarafından bulunan, en son metot bu! Ne
ustaca, ne kurnazca, ne sinsice bir metot!
Bakalım bunu nasıl baĢaracaklar? Yine Patrik GriGoryas‟ı dinleyelim:
“Bunun da en kısa yolu, onları An’anât-ı Milliye ve mâneviyelerine (Millî örf, âdet ve
mâneviyatlarına) uymayan hâricî fikirlere, hareketlere alıĢtırmaktır. Türkler, hâricî
muâveneti (dıĢ yardımı) reddederler. Haysiyet hisleri buna mânidir. Velev ki, muvakkat
(geçici) bir zaman için zâhirî kuvvet ve kudret verse de, Türkler‟i, hâricî muâvenete (dıĢ
yardıma) alıĢtırmalıdır.”
“Yapılacak olan, Türklere hissettirmeden bünyelerindeki TAHRÎBÂTI tamamlamaktır.”
Eski Türkiye’de, kezâ Yeni Türkiye‟de de, insanlarımız, kültür istilâsı sonunda, bir değil,
iki değil, beĢ değil, yüzlerce, hâricî fikirlerlerle, dolup dolup taĢmıyor mu? Ġnsanlarımızın
fikrî atlasları, renk renk, yamalı bir bohçaya dönmedi mi?
Ya da, Batılılar bize ne kadar yardım yapacak diye, Eski Türkiye‟de idârecilerimiz,
Dünyâ Bankası‟nın eĢiği yıllarca ni yıllarca aĢındırmadılar mı?
ĠĢin daha korkunç olan tarafı, Eski Türkiye‟de, bütün bunları artık kanıksamıĢ,
benimsemiĢ, rahatsız olmama, bunu doğal (normal) karĢılama durumuna girmiĢtik. Prof. Dr.
Oktay Sinanoğlu‟nun dediği gibi, böylece kafalarımızı sömürgeleĢtirmiĢtiler.
Bereket versin ki bugün, Yeni Türkiye‟deki yöneticilerimiz, daha çok çalıĢarak,
Memleketimizi, borç almak bir yana dursun, Dünyâ Bankası‟a, borç verecek bir duruma
getirmiĢ bulunuyorlar.
Ne gariptir ki ve de ne yazıktır ki, bugünkü Yeni Türkiye sathındaki mücâdelenin önemli
bir kısmı da Ģimdi, Türkiye’yi tekrar borç alacak duruma sürüklemek isteyen, o eski
sömürgeleĢmiĢ kafalara karĢı yapılmaktadır.
Yine dönelim, Patrik Grigoryas‟ın, kafalatı sömürgeleĢtirme fikirlerine:
Hâricî fikirler ve dıĢ yardım gerçekleĢtiğinde, bu bizden ne alacak, ne götürecek? Bunu
yine Patrik Grigoryas‟ın ağzından dinleyelim:
“Mâneviyatları sarsıldığı gün, Türkler‟i kendilerinden Ģeklen çok kudretli, kalabalık ve
zâhiren hâkim kuvvetler önünde zafere götüren asıl kudretleri sarsılacak ve maddî vâsıtaların
üstünlüğü ile onları yıkmak mümkün olabilecektir.”
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“Bu sebeple Osmanlı Devleti‟ni tasfiye için mücerret olarak harp meydanlarındaki
zaferler kâfî değildir ve hattâ sâdece bu yolda yürümek, Türkler‟in haysiyet ve vakarlarını
tahrik edeceğinden, hakîkatlere nüfuz edebilmelerine sebep olabilir. Yapılacak olan,
Türkler‟e bir Ģey HĠSSETTĠRMEDEN bünyelerindeki bu tahrîbatı tamamlamaktır.”
Patrik Grigoryas‟ın ileri sürdüğü, Türkler‟i yoketme fikirleri incelenirse görülür ki,
bunların esâsı, Türkler‟i millî ve mânevî değerlerinden uzaklaĢtırarak, îmansız bir sürü
hâline getirmek ve Allah‟a (CC) olan saygılarını, güven ve bağlılıklarını, dünyâlık
menfaatlere yönlendirmektir. BaĢka bir ifâdeyle, Batılılar‟dan istemeyi, çalıĢarak Allah‟tan
(CC) istemeye tercih eder duruma getirmektir.
“Türkler zekîdirler ve kendilerini müsbet yolda sevk-ü idâre edecek reislere sâhip
oldukları müddetçe de çalıĢkandırlar.”
Patrik Grigoryasın DEDĠĞĠNE göre:
ġimdi Türkler REĠS‟lerini buldular ve SĠHĠR bozuldu.

ERDOĞAN’IN ĠSLÂMÎ ÎTĠKATI’NIN VE KÜLTÜREL ĠSTĠKÂMETĠ'nin güzel olduğunu
incelemelerimle ÖĞRENMĠġTĠM...
CumhurbaĢkanımıza Bu Kin Ve DüĢmanlık Nereden Geliyor? Ey Kin, Nefret Saçıp
Ġftiralarla UğraĢanlar, Hani BaĢka Eserleriniz Nerede?
http://mtemiz.com/bilim/CUMHURBAġKANIMIZA%20BU%20KĠN%20VE%20DÜġMAN
LIK%20NEREDEN%20GELĠYOR.pdf
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ġimdi BaĢkaları da buna bir de "KONTROLLÜ DARBE" plânlayıcısı gibi bir DÂHĠLĠK
özelliği de ekliyorlarsa, bendeniz bir insana bu kadar hünerler yüklenmesine pek
ĠNANAMIYORUM ama inananlar için bu da bir ALĠYYÜL ÂLÂ demek olur... üüAMA benim
için Ġslâmî îtikatının Ve Kültürel Ġstikâmeti'nin GÜZEL olması yetip DE artıyor BĠLE!
Bunlara GÜVENEREK de çok göklere çıkarmamak, BOZMAMASI için de, DUÂ ETMEK
gerekiyor!
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Kendisini Tescil Eden Politikacı
http://mtemiz.com/bilim/HĠÇ%20UTANMIYOR%20MUSUN%20SEN.pdf
ZERRE MĠKTARI:
Kimsenin zerre miktarı hayrı, iyi düĢüncesi kaybolmayacağı gibi, zerre miktarı kötülüğü de
Zilzal Süresi'nde bildirilen âyete göre KAYBOLMAZ, değerlendirilir...
Zilzal Süresi:
1- Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı,
2- Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı,
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3- Ve insan: "Ona ne oluyor?" dediği zaman.
4- O gün yer, bütün haberlerini anlatır.
5- Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.
6- O gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır.
7- Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir.
8- Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir.

Ama Nisa Sûresi, âyet 31'in UYGUYLAMASINA karĢı gelmek de, ĠNANCIMIZA göre, elbet de
DEĞERLENDĠRĠLECEKTĠR:
“Müm‟in kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar; namus ve iffetlerini
esirgesinler. Görünen kısımları müstesnâ olmak üzere, zînetlerini teĢhir etmesinler.
BAġÖRTÜLERĠNĠ, yakalarının üzerine (kadar) örtsünler-Nisâ Sûresi, âyet 31”
Bizler karınca kararınca, bildiğimiz doğruları, ‘EMR-Ġ BĠ’LMA’RUF VE NEHY-Ġ
ANĠ’LMÜNKER-Ġyiliği yapmayı öğütlemek, kötülükten sakındırmak’ görevi gereğince
yalnızca duyuruyoruz, o kadar…
Duyurduklarımıza UYACAKSIN diye bir zorlamaya da ĠNANMIYORUZ…

TEMEL BEY
Temel Bey'i, ĠskenderpaĢadan tanırım. Hattâ Erbakan GeçmiĢte onu Genel Müdür yaptığı
zaman ben henüz ĠTÜ'de öğreciydim. O sıralarda Temel Bey'le sabahleyin ĠskenderpaĢa'dan
çıktıktan sonra, o Ankara'da Bakanlığa; ben ise oradan Samsun'a gitmek üzere, berâberce bir
OTOBÜS yolculuğu arkadaĢlığımız vardır.
O zaman iĢte anlayınız o derece ihlâslı tekstil mühendisi bir insandı... Ama Ģimdi aĢağıda
vereceğim HOCA EFENDĠ'nin söylediklerini OLDUKÇA unutmuĢa benziyor:
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Mehmed Zâhid Kotku (RhA) Hazretleri, Müslümanların birlik ve berâberlik içinde
bulunmaları gerektiğine büyük ÖNEM verirdi. AĢağıdaki sözler, HOCA EFENDĠ'nin
sözleridir:
“Görmez misin ki, yağmur ne kadar çok yağarsa yağsın, tânecikleri hemen birleĢir,
toplanırlar. Derken dereler, nehirler meydana gelir. Netîcede bunlar barajları doldurur.
Enerji santrallerini iĢletir, arâziyi sular, Ģehirlerin elektriğini temin ederler.”
“Bu nîmet sâyesinde insanlar rahata kavuĢur, iĢleri kolaylaĢır. Bu ne büyük
bahtiyarlıktır. Bundan ĠBRET almalı, BĠRLĠK VE BERÂBERLĠĞĠMĠZĠ temine çalıĢmalıyız.
TEK TEK hareket edersek, hepimiz helâk oluruz. Ne kadar DĠNDÂR olursan OL, birlik ve
berâberliği her iĢin üstünde TUTMADIKÇA, herkes kendi baĢına buyruk hareket ettikçe bir
yere varılmaz1.“

Bunları düĢünmeye TEFEKKÜR ETMEK deniyor ki, SEVABI hesapsız DEMEK yerinde olur!
"Akıl Ve Mantık Yoluyla Tefekküre Açılan Pencereler"
http://mtemiz.com/bilim/AKIL%20VE%20MANTIK%20YOLUYLA%20TEFEKKÜRE%20
AÇILAN%20PENCERELER.pdf
1
Milli Gazete, Çağını Aydınlatanlar 2: Mehmet Zahit Kotku Hocaefendi... , Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.milligazete.com.tr/haber/Cagini_Aydinlatanlar_2_Mehmet_Zahit_Kotku_Hocaefendi/285700#.VA4CDumKDIU, En Son Erişim
Târihi: 07.09.2014.
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Ġnsan, bunları târif edecek kelime de bulamıyor… Mü‟min olanın dilini, bozarak
Küfre alıĢtırması da, günah olduğuna göre, geriye kalanı sen tahmin et!
Nedir o?
“Herkese anlayacağı dilden konuĢunuz” kâdîm düsturuna göre, güçlenip HADLERĠNĠ
BĠLDĠRMEK?

9
ĠBRETLĠK GÖRSELLER 9 ĠÇĠN GERÇEK VE ĠNSÂNÎ GÖRÜġLER
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

Özgür Fikir Ve Kader Kürsüsü

Denizlide Erbakan‟ın sağ kollarından birisiydi…

Hâinlerin Kulaklarına Kar Suyu! Vardır Bunda da bir Hikmet ya da Hayır!
http://mtemiz.com/bilim/HÂĠNLERĠN%20KULAKLARINA%20KAR%20SUYU!.pdf
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Asıl korkuları ZÂTEN onun diktatör OLMAMASIDIR. Bu da deneysel ispatı!

Hıhh! Kafası kızmasınmıĢ… Kızarsa, Cebrail‟e emir verecekmiĢ de intikam alacakmıĢmıĢ…
Elinde ZERRE kadar yetkisi olsa, o yetkisini önce Ģu kötü görünümüne harcamaz m, böyle
„kudurukluktan‟ kurtulması için?
Allah (CC) kimseyi ĢaĢırtıp da ZIVANADAN çıkarmasın!
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Türkiye‟deki BÂTIL sayfasının yazarları
Bâtıl Nedir?
„Batıl‟ sözlükte; boĢ, boĢa giden, doğru ve hakk olmayan, devamlı olmayan, hükümsüz
olan, yok olan Ģeydir.
„Hak‟ kavramının karĢıtıdır. (Bakınız: Hakk)
„Batıl‟ yapılmıĢ olsa da, meydanda bulunsa da hiç bir hükmü ve geçerliği olmayan Ģeyler
hakkında kullanılır. Meselâ, bir kimse iki kız kardeĢle aynı anda evlenmiĢ olsa, bu evlilik
ortada olduğu halde yapılan iĢ „batıl‟dır, hakk değildir.
Kur‟an „bâtıl‟ kelimesini bir kaç anlamda kullanmaktadır. Söz gelimi, „bâtıl‟ hakkı örten bir
perdenin adıdır.
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Âli Ġmran Sûresi, Âyet 71:
“Ey kitap Ehli, neden hakkı bâtıl ile örtüyor ve siz de bildiğiniz hâlde hakkı gizliyorsunuz?”
Fussilet Sûresi, Âyet 42:
„Batıl‟, hakkın, yani Allah‟tan gelen doğrunun karĢıtı olan yanlıĢ ve geçersiz inançlardır”
https://www.mumsema.org/a-b/6882-batil-nedir-islamda-batil-kavrami.html

Abdullah Gül‟ü en güzel özetleyen resimlerden birisi budur…
Ben bu resmi ne zaman görsem, açık söylüyorum, UTANIYORUM atalarımdan!
Uzun söze gerek yok… Herkes kendisinin KĠM olduğunu zâten söylüyor… Allah (CC) kime ne
istiyorsa ona veriyor…

ĠNÖNÜ ZĠHNĠYETĠ’NĠN ĠSTĠSMAR ĠKĠYÜZLÜLÜĞÜNDEN MASKESĠNĠN
DÜġÜġÜNE KADAR…
Bu Zihniyet mensupları, BĠLĠMĠ sorsan onu târif edemiyorlar ve de onun SONUÇLARINA
hiç ama HĠÇ uymuyorlar ama ONUN öyle bir ĠSTĠSMARINI yapıyor ki:
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Tıpkı Eski Türkiye'de TÜRKÇE, CUMHÙRĠYET, TÜRK kelimelerini ĠSTĠSMAR edip
dururlarken; ne zaman Yeni Türkiye'de PKK'cı, ERMENĠ sevici olduklarını gösterip
ĠKĠYÜZLÜLÜKLERĠ ortaya çıkana kadarki çabalarında olduğu GĠBĠ…
HAK GELĠNCE BÂTIL YOK OLUR!
Bunu fetöcüler fısıldamıĢlar FĠTNE için... Yoksa bu dedikoduları nereden uyduracaklar!
Görüyorsunuz ya, bu ECNEBĠLERĠ (adamları) de nasıl bozup HIZAYA getirmiĢler...
Eneteresan olan noktayı KAÇIRMA!
Ġyiliğin sınırı olmadığı gibi, ahlâksızlığın sınırının da olmadığını BÖYLECE deneysel olarak
da görmüĢ oluyoruz...
Bütün bu YALANBAZLI algılar, ETKĠ-TEPKĠ kânunu GEREĞĠNCE bende, ERDOĞAN'ın
Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel Ġstikâmeti hakkındaki pozitif ALGILARIMI o kadar
KUVVETLENDĠRĠYOR ki!
(Ey Muhammed!) De ki: «Hak (GERÇEK-DOĞRU, DOĞRULAR )geldi,
bâtıl(GERÇEKDIġILAR- YALANLAR) yok oldu. Elbette bâtıl yok olmaya mahkûmdur- Ġsr
Sûresi, âyet 81»
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CHP ZĠHNĠYETĠ HĠÇ DEĞĠġMEDĠ
Dünde halka tepeden bakıp, hakaret edip aĢağılıyorlardı, bugünde Bâzı âyetlerin anlamlarını ve

kesinliklerini Ģimdi daha iyi algılıyorum…
Hani, bâzı âyetler de diyordu ya, “Biz onların kalplerini mühürledik” diye… Bu
ZĠHNĠYET‟in hiç değiĢmediğini GÖRÜNCE, Allah‟a (CC) ve âyetlerin kesinliğine o kadar
inancım arttı ki!
“ĠĢte onlar Allah'ın, kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Ve onlar
gâfillerin kendileridir-Nahl Sûresi, âyet 108”
Bu kesinliğin artıĢı, taklidî îmandan TAHKĠKÎ ĠMÂNA geçiĢi hatırlatmıyor mu?
Demek oluyor ki, BÂTIL’ın tek faydası, HAK’kı algılayıp kuvvetlendirip ayakta tutmak
oluyor… Bu kânunun adı, “Her Ģey zıddı ile kâimdir” kânunudur.
ĠġTE BĠZ O TÜRKLERĠZ! TANIYINIZ!
Türkler‟in târihini anlamlandıran, binlerce kahramanlık, insanlık ve Ģefkat örneklerinden
yaĢanmıĢ bir hikâye:
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“1957 yılında Ġstanbul Tıp Fakültesi`nden mezun olup ihtisas yapmak üzere ABD`ye
gitmiĢtim. Görev yaptığım hastânede baĢımdan geçen ilginç bir hâdiseyi Ģöyledir:”
“Amerika‟ya gittiğim ilk yıllar... New York`da Medical Center Hospital‟da görev almıĢtım.
Fakat vazîfem kan almak, kan vermek, serum takmak, elektrokardiyografi çekmek gibi iĢler...”
“Yeni gelmiĢ doktorlar, hemen doğrudan, hasta muâ-yenesine, tedâvisine verilmiyor. Diğer
zamanlarda da laboratuvarda çalıĢıyorum. Bir hastaya gittim. YaĢlıca bir adam, tahmînen
yetmiĢ beĢ yaĢlarında… „kan vereceğim kolunuzu açar mısınız?‟ dedim.”
“Adamcağız kanserdi ve aynı zamanda kansızdı. Kolunu açtım, baktım pazusunda Türk
bayrağı dövmesi var. Çok ilgimi çekti, kendisine sormadan edemedim: „Siz Türk müsünüz?‟
“KaĢlarını yukarıya kaldırarak „hayır‟ mânasına bir iĢâret yaptı. Ama ben hâlâ merak
ediyorum. „Peki, bu kolunuzdaki Türk bayrağı nedir?‟
„Aldırma öylesine bir Ģey iĢte‟ dedi. Ben yine ısrarla: “Fakat benim için bu çok önemli, çünkü
bu benim Milletimin bayrağı, benim bayrağım...” Bu söz üzerine gözlerini açtı. Derin derin
yüzüme baktı ve mırıltı hâlinde sordu: „Siz Türk müsünüz?‟ Evet, Türk‟üm. Ġhtiyar gözlerime
tanıdık bir göz arıyor gibi baktı. Anlatmaya baĢladı:
„Yıl 1915. Çanakkale diye bir yer var, Türkiye‟de… Orada savaĢmak üzere bütün Hıristiyan
devletlerden asker topluyorlardı. Ben, Avustralya Anzak‟larındandım. Ġngilizler bizi toplayıp
dediler ki:
„Barbar Türkler, Hristiyan dünyâsını yakıp yıkacaklar. Bütün dünyâ o barbarlara karĢı cephe
açmıĢ durumda. Birlik olup üzerlerine gideceğiz. Bu savaĢ çok önemlidir.‟
Biz de inandık sözlerine ve savaĢmak isteyenler arasına katıldık.
“Beynimizi yıkayan Ġngiliz‟ler Türkler‟e karĢı topladığı askerlerin tamâmını Çanakkale`ye
sevk ediyormuĢ... Bizi gemilere doldurup Mısır`a getirdiler, orada birkaç ay tâlim gördük,
sonra da bizi alıp Çanakkale`ye getirdiler.”
“SavaĢın Ģiddetini ben ilk orada gördüm. Öyle ki, deni-ze düĢen gülleler suları metrelerce
yukarı fıĢkırtıyor, gökyüzünde havâî fiĢekler geceyi gündüze çeviriyordu. Her taarruzda
bizden de Türkler‟den de yüzlerce insan hayâtının baharlarında can veriyorlardı.
“Fakat biz hepimiz Türkler‟deki gayret ve cesâreti gördükçe ĢaĢırıyorduk. Teknolojik yönden
çok çok üstün olduğumuz gibi sayı bakımından da fazlaydık. Peki, onlara bu cesâret ve
kuvveti veren Ģey neydi?”
“Ġlk baĢlarda zannediyordum ki, Ġngilizler‟in bize anlattığı gibi Türkler barbarlıktan böyle
saldırıyorlar: Meğer bu barbarlıktan değil, yüreklerindeki vatan sevgisinden
kaynaklanıyormuĢ…”
“Biz karaya çıktık. Taarruz edeceğiz, bizi püskürtüyorlar. Tekrar taarruz ediyoruz, bizi yine
püskürtüyorlar. Tekrar taarruz ediyoruz... Derken böyle bir taarruzda baĢımdan yediğim bir
dipçik darbesiyle kendimden geçmiĢim...”
“Gözlerimi açtığımda kendimi yabancı insanların arasında buldum. Nasıl korktuğumu
anlatamam! Ġngilizler bize Türkler‟i barbar, vahĢî kimseler olarak tanıttı ya... Ama dikkat
ettim, bana hiç de öfkeli bakmıyorlar, yaralarımı sarmıĢlar. Ġyice kendime gelince bu defâ
çantalarında bulunan yiyeceklerinden ikram ettiler bana… Ġyi biliyorum ki, onların
yiyecekleri çok çok azdı. Bu hâldeyken bile kendileri yemeyip bana ikram ediyorlardı. ġok
oldum doğrusu!
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Dedim ki kendi kendime: „Bu adamlar isteseler beni Ģu anda öldürürler ama öldürmüyorlar,
beni doyuruyorlar. Veyâhut isteseler önceden öldürebilirlerdi. Hâlbuki beni cephenin gerisine
götürdüler.‟
“Biz esirlere misâfir gibi davranıyorlardı. Bu duygularla „Yazıklar olsun bana!‟ dedim.
„Böyle asîl insanlarla ben niye savaĢıyorum, niye savaĢmaya gelmiĢim? Bu Ġngiliz milleti ne
yalancıymıĢ, ne kadar Türk düĢmanıymıĢ!‟ diyerek piĢman oldum. Ama bu piĢmanlığım fayda
etmiyor ki...”
“Bu iyiliğe karĢı ne yapsam diye düĢündüm, durdum günlerce… Nihâyet bizi serbest
bıraktılar. Memleketime döndüm. ĠĢte memlekette Türk Milletini ömür boyu unutmamak için
koluma bu Türk bayrağı dövmesini yaptırdım. Bu bayrağın esrârı bu iĢte...”
“Benim gözlerim dolu dolu ihtiyara bakarken, o devam etti: „Tâlihin cilvesine bakın ki, o
zaman ölmek üzereyken yaralarımı iyileĢtirerek sihhate kavuĢmama çaba sarfeden Türklerdi.
ġimdi de Amerika gibi bir yerde yıllar sonra yine iyileĢtirmeye çaba sarf eden bir Türk... Ne
garip değil mi?”
Avustralya‟dan Amerika‟ya gelirken bir Türk‟le böyle karĢılaĢacağımı hiç tahmin etmezdim.
Siz Türkler gerçekten çok merhâmetli insanlarsınız! Bizi hep kandırmıĢlar, buna bütün
kalbimle inanıyorum.‟
Bu sözlerin ardından nemli gözlerle „Bana adınızı söyler misiniz?‟ dedi. „Ömer‟ cevâbını
verdim. Merakla tekrar sordu:
„Peki, niçin Ömer ismini vermiĢler sana?‟
„-Babam Müslümanların ikinci halîfesinin isminden ilham alarak bana Ömer adını vermiĢ...‟
„-Senin adın Müslüman adı mı? Ben, „Evet, Müslüman adı.‟ deyince, yüzüme baktı, doğrulmak
istedi. Onun yatakta oturmasına yardım ettim. Gözleri dolu doluydu. Yüzüme bakarak dedi ki:
“Senin adın güzelmiĢ... Benim adım Ģimdiye kadar „Josef Miller‟, Ģimdiden sonra „Anzaklı
Ömer‟ olsun…” „Olsun!‟ dedim.”
“-Peki, hekim! Beni Müslüman eder misin? Müslüman olmak zor mu? ġaĢırdım, nasıl da
birdenbire Müslüman olmaya karar vermiĢti? Meğer o bunu hep düĢünüyormuĢ da kimseyle
konuĢup soramadığı için gerçekleĢtirememiĢ…”
„Tabiî‟ dedim. „Müslüman olmak çok kolay…‟ Sonra kendisine îmânın ve Ġslâm`ın Ģartlarını
anlattım, kabul etti. Hem kelime-i Ģehâdet getiriyor, hem de ağlıyordu. Mırıldandı:
„Siz Müslümanlar tesbih çekersiniz, bana da bir tesbih bulsan da, ben de yattığım yerden
tesbih çekerek Tanrı‟yı ansam olur mu?‟
“Bu sözden de anladım ki, dedelerimiz savaĢ esnâsında Tanrı‟yı zikretmeyi ihmal
etmiyorlarmıĢ... Sonrasında bir tesbih bularak kendisine getirdim.”
“Hasta yatağında tesbih çekiyor, biz de tedâvisiyle ilgileniyorduk. Bir gün yanına gittiğimde
samîmi bir Ģekilde ricâ etti: Beni yalnız bırakma olur mu?”
“-Ne gibi Ömer amca?”
“-Ara sıra gel de bana Ġslâm‟ı anlat! Sen çok güzel Ģeylerden bahsediyorsun. O sözleri
duydukça kalbim ferahlıyor. O günden sonra her gün yanına gittim, bildiğim kadarıyla
dinimizi anlattım. Fakat günden güne eriyip tükeniyordu. Kaç gün geçti tam hatırlamıyorum,
hastânenin genel hoparlöründen bir anons duydum:”
„Doktor Ömer, lütfen, 217 numaralı odaya gelin!‟
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“Hemen yukarı çıktım. Ömer amcanın odasına vardığımda, gördüğüm manzara aynen
Ģöyleydi: Sağ elinde tesbih, açık duran sol kolunun pazusunda dövme Türk bayrağı, göğsünde
îmânıyla koskoca Anzaklı Ömer son anlarını yaĢıyordu.”
“Hemen baĢucuna oturdum, kendisine kelime-i Ģehâdet söylettim, o Ģekilde kucağımda
rûhunu teslim etti...”
“Ne yalan söyleyeyim ağladım, ağladım...”DenktaĢ R., KKTC Kurucu CumhurbaĢkanı
Türk olarak hasletlerimizi görüyorsunuz. Bizi iyice tanıyınız, biz, ARKANIZI yasladığınız o iki
yüzlü Batılılara BENZEMEYĠZ!
NE ÖĞRENDĠK?
21.12.2017’DE KUDÜSE ĠLĠġKĠN EVRENSEL OYLAMANIN SONUÇLARI:
EN GÜVENĠLĠR ÜLKE VE DÜNYÂNIN GELECEĞĠNE ĠLĠġKĠN GÜVEN NOTLARI:
D=Türkiye üst düzey yönetimi‟nin Doğruluk, Dürüstlük ve Ġnsanlığa dayanan EVRENSEL
davranıĢ NOTU
Y=BaĢta ABD olmak üzere YALAN, hile ve YALANBAZLI Algıya, ZULME ve SÖMÜRÜYE
dayalı BATILILARIN EVRENSEL NOTU
YÜZ ÜZERĠNDEN TÜRKĠYE’YE EVRENSEL GÜVEN ORANI:
Türkiye üst düzey Yöneticilerinin EVRENSEL Dürüstlüğü=D/Y=128/9=14.22
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 NOTU=14.2
ESAS OLAN DOĞRULUKTUR
KarĢıt taraflar, resimlerle olmadık suçlamaları KOLAYCA yapabiliyorlar. Dolayısıyla, hangi
tarafta olursa olsun, iĢin DOĞRULUK yanı kalmıyor... Ama biz MÜ'MĠNLER için
DOĞRULUK, olmasa olmazlardan...
“Ey îman edenler! Adâleti ayakta tutan ve kendiniz, ANA-BABANIZ VE YAKIN
AKRABANIZ aleyhine de olsa, yalnız Allah için Ģâhitlik eden kimseler olunuz. Zirâ zengin de
olsa, fakir de olsa, Allah ikisine de (sizden) daha yakındır. NEFSĠNĠZĠN arzûsuna UYARAK
adâletten uzaklaĢmayın. Eğer (Ģâhitlik ederken) dilinizi eğer, bükerseniz veya çekinirseniz,
Ģüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır- Nisa Sûresi, âyet 135”
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ġĠMDĠ SÖYLE!
Senin dâva dediğin ya da ideoloji dediğin Ģey; DOĞRULUKTAN daha da mı üstün?

Bu sözleri gerçekten söylemiĢ mi, dersiniz! Eğer söylemiĢse kendi notunu vermemiĢ mi?
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