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Günümüzde,
kafaları karıştırarak,
insanları düşünmekten
alıkoymak ya da saptırmak için
çok çalışmalar
vardır.
Dünyâ‟nın belli merkezlerinde
bilinçli bir şekilde
üzerinde çalışılarak
Eski Türkiye’deyken,
“fundamentalist, kökten dinci, hurâfe, efsâne, komplo
teorisi” gibi
kalıplaşmış
tılsımlı kelimeler üretilmiş ve
gün geçtikçe
hâlâ da
benzerleri
üretilmektedir.
Daha açıkçası
bu kelimeler,
geniş

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%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
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halk kitlelerinin sözü edilen
konulara
kafa yormalarını önlemek
içindir.
Üretilen bu kelimeler,
meselâ
günümüzde
2009 yılından beri
“bekâ” gibi,
“gelişmesi korkulan” konulardaki
düşünme mekanizmalarını,
etkisiz kılmak üzere,
kısa devre
etmek için,
insanlarımızın
düşünme yeteneklerini,
üretilen
bu
tuzak görüş ve
kelimeler üzerine kaydırarak,
onlar üzerinde olabilecek düşünmeyi ve
fikir üretmeyi
yok etmek içindir.
Bunlar,
kafa yıkamakla görevlendirilmiş,
kaynağı ve sermâyesi
ABD‟de bulunan,
propagandist toplum mühendisleri tarafından,
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ustaca ve bilinçli olarak,
tasarlanmaktadır.
Bu gün
bu çalışmalar,
“Yumuşak Güç” merkezleri olarak
biliniyor.
Beyin ya da kafa yıkamaya dayalı olarak
insanları,
istenilen konulardan uzak tutmaya ve
istenilen doğrultulara,
yönlendirmeye ilişkin
bu kelime üretme yöntemleri,
Yumuşak Güç kavramı1 çerçevesinde,
günümüzde
şiddeti
gittikçe artan bir hızda
kullanılmaktadır.
2018-2019 yılları îtibârıyla
kritik günlerde
en son
dillerine dolayarak
îtibardan düşürmek istedikleri“bekâ” kavramının
yıpratılması çalışmaları
hâlâ
devam etmektedir.
1
Yılmaz S., Yumuşak Güç Nedir, Nasıl Uygulanır? Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.beykent.edu.tr/WebProjects/Web/egitim.php?CategoryId=897&ContentId=591&phpMyAdmin=26b1ab
37aa748d52c4747d623bec741b, En Son Erişim Târihi: 20.11.2014
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Bu sebepledir ki,
insaflı târihçilerin
İslâmî kaynakların en sağlam deliller arasında
olduğunu
söylemelerine,
insanların da şuur altlarında
bunun
böyle olduğunu bilmelerine rağmen,
her tarafın
her çeşit bilgi ile dolup taştığı
günümüzde bile
insanlar,
böyle
“ustalıkla seçilmiş kelimeler” ile
propagandist toplum mühendisleri tarafından
yönlendirilebilmekte
ve
konularına göre
araştırma yapmaktan uzaklaştırılmaktadırlar.
Özellikle
maddî ve mânevî açıdan,
insanlara
en çok
yarar sağlayacak olan
İslâmî
değer yargıları,
ilgili konulardan
fersah fersah
uzak
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tutulabilmektedir.
Çoğu kere
bu tür beyin yıkamanın zeminini
İslâmî cehâlet;
vâsıtasını ise
iletişim vâsıtaları, yayınlar,
özellikle basın
yâni
yeni adı ile medya,
intenet gibi,
kablosuz yayın vâsıtaları
oluşturmaktadır.
Uyanık olup
düşünmekten alıkoyacak olan
böyle
yalan-bazlı algıları
ustaca
keşfetmek,
kelimelerin söylendiği,
maksat
üzerine araştırmaya koyularak
uygulanan
metodu etkisiz kılmak
gerekiyor…
Çünkü
eski dönemlere göre,
muazzam bir şekilde artmış bulunan
iletişimle
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bu kafa yıkanmasına
karşı
en güvenli vâsıta
bugün
“doğru bilgiden” başkası
değildir.
Öyle ki
“doğru bilgi”,
bilim ve tekoloji tarafından
en etkili bir şekilde kullanılan
yalan-bazlı
algıyı
ortadan kaldırdığı gibi,
aynı zamanda,
insalıkdışı kötü niyetlilerin emellerini de
tam tersine
çevirecek olan
eşsiz
doğal bir güçtür.
Zamânında bendeniz
„fundamentalist‟ kelimesi üzerine bir araştırma
yapmıştım.
O gün bu gün herkes,
bu kelimeden korkarken,
işin iç yüzünü bildiğimden dolayı,
o
kelimenin
gerçekten kendimi tanımladığını biliyor ve
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onu duyduğumda,
en azından
kılım bile kıpırdamıyor.
Avrupa‟da Rönesans‟la birlikte gelişen
bilim ve fen sahâsındaki gelişmeler,
yukarıda da belirtildiği gibi,
dinin devrini doldurduğu, bilimin her şeyin uhdesinden
geleceği fikrinin
baskın olarak
yayılmasına sebep olmuştu.
Bu durum,
endüstri ve sanâyinin gelişmesiyle birlikte,
bütün dünyâda
büyük dinsizlik akımlarının,
sapık
teorilerin kurulup yayılmasına sebep olmuşsa da
bu,
doğru
bilgilerin yayılması oranında
uzun
sürmemiştir.
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