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Giriş
Bu sıralarda bâzı zavallılara, oldukça, acımaya başladım!
Her şey öyle ters yüz oldu ki! Eski Türkiye havasına göre, bugün hayat, o kadar değişmiştir ki; tabiatıyla, netleşmeler de giderek arttıkça…
Geçmişte hep birbirlerine yatırım yaparak, Türkiye’nin zengin yöre
ve köşelerini elde edip, oralara yerleşmiş olduklarından dolayı, maddî durumları da oldukça iyi olan, Ġnönü Zihniyeti’nin etkinliği nedeniyle, Eski
Türkiye’de mü’minler, hem eziliyorlar, hem de öyle aşağılanıyorlardı ki...
Fakirlik, geçim derdi, medya baskısı, çeşitli hakâretler ve iftirâlar yü
zünden mü’minler, kendilerini müdâfâ edecek güç ve imkânı bulamıyorlardı1. İmam-hatiplik2 ya da başörtüsü zulmü3 nedeniyle4, sunî bir suçluluk
Ω

. Dosyalarda sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu ilgili
yazılara ânında ulaşı-labilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi’nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
1
Ey V a a h (!).. Bir Ġmam Hatipli Türkiye Cumhûriyeti’nin BaĢbakanı, Ardından Bir BaĢörtülü
Mazlum Türkiye Cumhûriyeti’nin First Lady’si Olm u u Ģ!.., Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/EY%20VAH!...pdf http://mtemiz.com/bilim/EY%20VAH!...pdf
YA DA http://mtemiz.com/bilim/EY%20VAH!...doc, En Son Erişim Târihi: 25.11.2014.
2
Temiz, M., Ġlim, Ġnsan, Ġmam Hatipli Kafası, Kültür Fukâralığı ve Ümit, Alındığı İnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/Ġlim,%20Ġnsan,%20Ġmam%20Hatipli%20Kafası,%20Kültür%20Fukâralığı%20Ve%20Ü
mit.doc, En Son Erişim Târihi: 4.10.2013.
3
Temiz, M., Süper Devlet Olmanın Doğum Sancıları, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/SÜPER%20DEVLET%20OLMANIN%20DOĞUM%20SANCILARI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/SÜPER%20DEVLET%20OLMANIN%20DOĞUM%20SANCILARI.docx, En Son
Erişim Târihi: 25.08.2015.
4
Temiz, M., BaĢörtüsü KarĢıtlığı Zâten DıĢ Güçlerin Dayatmasıydı, Ġç KarĢıtlar Da Piyon… Yoksa
Dünyâ Goyim Masonları’na Dar Gelecekti…, Alındığı İnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/BAġÖRTÜSÜ%20KARġITLIĞI%20ZÂTEN%20DĠÇ%20GÜÇLERĠN%20DAYATMAS
IYDI.pdf YA DA
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psikolojini kabullendirilmeleri için, mü’minlere uygulanan, bu muazam baskı ve dayatmalar, sürüp gidiyordu.
Diğer taraftan, Eski Türkiye’nin bu azgın zihniyeti, ilericiliği kendilerine; gericilik ve yobazlık sıfatlarını da, mü’min Müslümanlara, sanki tapulamıĢ gibiydiler…
Ama yıllar geçti. Bugün 21. yüzyılın ilk çeyreğinde bulunuyoruz. Bugünkü Yeni Türkiye havasında, o eski değerlendirmelerin, tamı tamına, ters
yüz edildiği, o kadar açık ve net olarak görülebiliyor ki…
O eski, sunî olarak, şişirilmiş balonlaştırılmış adamların, şu sıralardaki, sönük, yırtık perişan hâlleri, birer mezbelelik hâlin gelmiş fikrî yapıları, her an her adımda, ortalığa dökülüyor.
Diğer taraftan o Eski Türkiye’de, her alanda aşağılanan mü’minler,
o eskinin mazlum başörtülü ve onurlu genç kızları, binbir güçlüklerle şurada burada, kendilerini, çağa ve Kültürlerine uygun olarak, yetiştirip, 21.
yüzyılın gerçek aydınları olarak, atıldıkları işlerinde gösterdikleri, çalıĢkanlıkları ve işlerindeki başarılarıyla, her tarafı aydınlatan ve herkese güven
veren becerileri ve ölçülü davranışlarıyla, göz dolduruyorlar ve geleceğimize
kat kat güven veriyorlar.
21. Yüzyılın Asıl Gerici Ve Yobazları
Farâbi’nin bir sözü var.
“Doğru tektir, yanlış ise sayısız… Çocuklarınıza önce doğruyu öğretin ki, sonra yanlışın her çeşidinden kendini kolayca koruyabilsin…” diyor
Farâbi…
Her bir fikir, şey ya da olaya ilişkin olarak, yalnız bir doğru vardır. Ama bunun, bir doğru karşı aynı konuda, sonsuza yakın olacak şekilde, birden
fazla yanlış bulunur. Ġslâm Ve Kültürümüz‟de, her bir fikir, şey ya da olaya
ilişkin olarak yalnızca doğrular bildirilmiştir. Buna karşılık bugün, Yeryüzü‟ndeki diğer bütün kültürlerin her biri, yüzde yüz doğru olmayan, fikir,
şey ya da olaya dayalı, yanlışlar üzerine kuruludur. Dünyâdaki bu yanlışlık,
İnönü Ve Hempaları’nın İslâm’ı yasaklamalarıyla, bizim Milletimize de,
http://mtemiz.com/bilim/BAġÖRTÜSÜ%20KARġITLIĞI%20ZÂTEN%20DĠÇ%20GÜÇLERĠN%20DAYATMAS
IYDI.docx, En Son Erişim Târihi: 02.07.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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ister istemez, bulaştırılmıştır. Yanlışa dayalı, Batı kültürlerinin yaygınlaştırılması için, Ġnönü Ve Hempaları‟nın dipçikli zulmü ile de, bu câhillik, aynı
zamanda son derece, desteklenmiş bulunmaktadır.
Bu nedenle, İnönü Zihniyeti‟nin günümüzdeki uzantıları ya da Batı
özlemi içinde yoğrulup yananlar, önce yüzde yüz doğru olan, Ġslâm Ve Kültürümüz‟ü öğrenecekleri yerde, güzelim beyinlerini, geçersiz Batı safsatalarıyla doldurmuşlar, yanlış yollara sapmış bulunmaktadırlar… Bu Zihniyetin
tarafından, „Buz üzerine temel kazıp yapılan binâlar‟, ne kadar ayakta kalabilir?
İnönü’nün Dipçikli Zihniyeti’nin günümüzdeki temsilcileri ve Batı
özlemcileri, Eski Türkiye’de Atatürkçülüğü dahî, aklî düşünceden tecrit ederek, o hâle getirmiĢlerdir ki, bütün müşküllerin çözümünü, çalıĢmadan,
sloganlaştırıp haykırmakla, ‘Alâaddin‟in lâmbasına‟ bağlanır bir vaziyete
indirgemişlerdir. Onların bu ölçüleri, ağabey ve büyüklerinden küçüklere de,
sanki bir miras gibi, aktarılmaktadır / aktarılıyor. Öyle ki, her sıkıştıklarında,
bu sloganı kullanmaya başlıyorlar, bundan bir medet bekliyorlar… Bu medetten, istismar gücünün dışında, hiçbir somut sonuç da, tabiatıyla, alınmış
değildir.
Onlar şimdiye kadar Atatürkçülüğü, yalnızca bir istismar kaynağı
olarak, karşılarındaki Mü’min Müslümanları alt etmek için, ‘bir güç ya da
bir kalkan’ Ģeklinde kullanmak‟ olarak biliyorlar… Bu tılsımın çalışmadan
işe yaramadığı, Yeni Türkiye’de Millet ve Memleket için çalıĢan, Mü’min ve
Müslümanlarla ortaya çıktıkça ve de gün geçtikçe, bunların sayıları arttıkça,
artık daha da kolay, anlaşılmaya başlamış bulunmaktadır…
İşte şimdi bir düşünsenize! Şu içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda, gericilik ve yobazlık asıl kime yakışıyor?
Şimdiki Müslümanların önemli bir kısmı ise, Atatürkçülüğü, yalnızca Millet ve Memleket için çok çalıĢmak, ‘Türkiye’yi muasır medeniyet
seviyesine çıkarıp geçmek’ olarak yorumlamıĢ bulunuyorlar.
Halkımız, bugün artık, asıl gericilerin, çalışmadan sloganlarla kafalarını ya da beyinlerini Ģartlandırıp sloganlarla otomatikleĢtiren, düşünme
ve çözüm kaabiliyetlerini tembellikle ortadan kaldıran, Eski Türkiye‟deki
‘kokuĢmuĢlar‟ın bu günkü uzantıları olduğunu; diğer taraftan asıl ilericilerin
ise, “Çalışan demir ışıldar” sözü gereğince, dürüstçe, çalışmayı rehber edinmiş, Mü‟min ve Müslümanların olduğunu gün biliyor…
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Sonuç olarak bugünkü şu ortamda, 21. yüzyılın asıl gerici ve yobazları, yalnızca sloganı ve yalanbazlı algıları rehber edinen, bu tür bir
tembellikle, R-Kopleks hastalığının kümelenmiş olduğu, beyinlerini, düşünmekten men eden çığırtkanlardır.
Modern Gerici Ve Yobazlarımızın Özellikleri
Evren ve canlıların velinîmeti5 olan, Müslüman Mü’minler, çok
merhâmetli oldukları için, bendeniz de, bu gerici zihniyet sâhiplerine, gerçekten çok acıyorum. Müslüman Mü’minler, kin ve garaz peşinde olmadıkları ve insanlığı birinci plânda algıladıkları için, geçmişten ders çıkarmış
olmalarına rağmen, gördükleri zulümleri affetme büyüklüğünü gösterecek
bir ahlâkî olgunlukta bulunuyorlar…
Bu zavallı, modern, gerici ve yobazların anlayamadıkları ya da ayırt
edemedikleri veyâ tezatta kaldıkları husus, aslında çok basittir:
Çünkü bunlar, hem görünürde Cumhûriyeti savunuyorlar, hem de
Cumhûriyet‟in asıl sâhipleri olan, asîl insanlarımıza karşı, Memleket ve
Cumhûriyet düşmanları ile iĢbirliği içinde bulunuyor, Milletin paralarını örgütlerle carcur etmekten çekinmiyorlar6… İçlerinde, geçmişte, çok sevdiğim
kimselerin de olması nedeniyle, bu davranışın peşin olarak adını söylemeye
dilim varmadığından, ancak onlar için, ‘zavallılar’ demekle yetinmek, terbiye
ve insanlığıma daha uygun geliyor; umulur ki belki islâh olurlar ümidimle
birlikte... Ama bunlara, en hafifinden, gerici ve yobazlığı yakıştırmak çok
mümkündür, etme-bulma kânunu nedeniyle…
Modern gerici ve yobazlarımıza, aslında, çok yüklenmek de doğru
olmasa diye, düĢünüyorum. Çünkü geçmişte ben de, onların gittikleri, bu
yanlış yoldan, teğet durumundayken, nasıl kurtulduğumu unutmuş değilim7:

5
Temiz, M. (Evren Ve) Ġnsanların Velinîmeti Ve Mü’minler, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/EVREN%20VE%20ĠNSANLARIN%20VELĠNÎMETĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/EVREN%20VE%20ĠNSANLARIN%20VELĠNÎMETĠ.doc, En Son Erişim Târihi,
11.05.2014.
6
Haber10, CHP ve Paralellerden Ġġ Bankası'na hortum, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/02/19/chp-ve-paralellerden-is-bankasina-hortum, En Son Erişim Târihi:
18.02.2015.
7
Temiz, M., Atatürkçü Ha!, TeĢhiste Sakalım Turnosol Kâğıdı OlmuĢtu, Artık Her Atatürkçüyüm
Diyene Ġnanamıyorum!, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ATATÜRKÇÜ%20HA!..%20TeĢhiste%20Sakalım%20Turnosol%20Kâğıdı%20OlmuĢtu
%20Artık%20Her%20Atatürkçüyüm%20Diyene%20Ġnanamıyorum!...pdf , En Son Erişim Târihi: 20.09.2014 /
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Çünkü yukarıda zavallı dediğim modern gerici ve yobaz zihniyete,
hattâ bizlere, geçmişte eğitimle doğru olan Öz Kültürümüz öğretilmedi ki…
Gerçeği söylemek gerekirse denebilir ki, o zavallı genç ve insanlarımızın her
biri, Kültürümüz‟den mahrum bırakılışlarının kurbanıdırlar.

Resimde, insanlardaki mânanın, “Temizlik îmandandır” hadisinin bir
mûcizesi gibi, maddeye yansımış bir hâlini görüyorsunuz.
Hiç abdestli çalışkan bir Mü’min ile abdestsiz gezen bir tembel bir olur
mu? Veyâhut ölçülü veyâ değer yargılarını uygulayan bir insanla ölçüsüz bir insan,
daha doğrusu, İlâhî Kelâmla söylemek gerekirse, “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir
olur mu?”

Öz Kültürümüz’den (Eğitim‟den) soyutlanarak kurulan öğretim sistemimiz, onları, dönüşüm ve gelişim özellikleri dirilemeyecek derecede, düşünce ve fikirlerinin kimyâlarını değiştirip, sabitleştirerek ideolojileĢtirmiĢtir. Onlar, artık sâbit fikirlerinin etrâfında döner durur hâle gelmişler, çevrelerine bakarak bir çıkış yapıp yeni özgür fikirler üretemedikleri gibi, baş

Zumer Sûresi, âyet 9.
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kaları tarafından üretilmiş yeni fikirleri de absorbe edemeden teğet geçer duruma gelmiş bulunuyorlar.
Bu eğitimsiz tahsil, arsız kanser hücrelerine sempati duyan, hormonlu yiyecekler gibi, insanın gelişim özelliklerini, öyle bir anormalleştirmiş
bulunuyor ki...
Onlara acımamın nedeni işte asıl bu yüzden...
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