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Kemal Unakıtan’ın tedavisini Darwin yaptı.
İçeriği Yazan: Ali İhsan UĞUZ [1] Zaman: Çar, 11/03/2009 - 17:44
Yazar: Ali İhsan Uğuz
Bilim ve teknik dergisi sansürlendi. Herkes hayret etti. Hayret edenlere ben hayret ettim. Ne
bekliyordunuz. Derginin yazarlarından altı tanesi istifa etmiş. Ne yapsınlar dayanamamış adamlar.
Bilim diye kurşun dökmeyi, nefesi kuvvetli hocadan medet ummayı bilim sananlara daha fazla
katlanamamışlardır.

Sansürlenen dergide sansüre Darwin neden olmuş. Ünlü evrim teorisinin sahibi. Bakanımız Mehmet Aydın
açıklama yapmış. Ne demiş biliyor musunuz.?
Darwin yanlış yaptı demiş. Eh be Darwin olacak şey mi bu? Yaratılış masalı ile yüzyıllardır halkı uyutuyorduk. Sen
nerden çıktın şimdi. Sana ne kardeşim biyolojik evrimmiş falan. Sen git klasik müziğini dinle. Keyfine bak. Sana
mı kalmış yok evrim teorisi imiş de, yok din kitapları bu konuda yanılıyormuş da. İşin gücün yok mu senin?
Ne dedin duymadım. İki yüzyıl geriden geliyor sesin. Kemal Unakıtan mı. Ne olmuş eli yüzü nurlu maliye
bakanımıza?. Eşimi dedin, Cleveland mı dedin? Ya evet ne ermiş kadın değil mi?.Allah ona demiş ki kocanı al
götür orada iyi olacak. Eee diğer vatandaşlar neden Cleveland’a gidemiyor mu dedin? Ne alaka var canım şimdi.
Onlar gitsin SSK ve devlet hastanelerine. İki aspirin neylerine yetmiyor. Sesin zayıf geliyor Darwin kardeşim
biraz bağır. Cleveland cliniği senin evrim teorini araştırmalarında mı kullanıyor. Bak sen keratalara. Ne yani
koskoca maliye bakanımızı senin teorilerin mi iyileştirdi. Eh demek ki bazen işe yarıyorsun. O kadarda şişinme
canım. Arada sırada bir faydan dokunsun. Bak sen yine de yanlış yaptın. Koskoca Devlet Bakanından iyi mi
bileceksin? O bakan, ya sen nesin canım. Alt tarafı ne olduğu belirsiz evrim teorisinin sahibi bir adam!. Biz her
gün bu ülkede halkı kandırmak için ne teoriler icat ediyoruz senin haberin var mı.? Bak Başbakanımız bile
mitinglerde “Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana” şarkısını söylüyor” ve diyor ki sizi “Muhalefet bir kuru soğana
muhtaç etti”. Ya işte böyle biz hata yapıyorsak hep o muhalefet yüzünden.
Hadi git işine beni uğraştırma. Tamam anladık iyi ki maliye bakanımızı iyileştirmesine sebep oldun. Git
başımızdan. Git bak sizin mahallede bizim partililer ekmek, makarna bir şeyler dağıtıyorlar. Zamanında gidersen
sende birkaç parça bir şeyler alabilirsin. Bak alırsan oyunu bize vereceksin ha. Yoksa seni öyle bir rezil ederim ki
bu güne kadar hakkında söylenenler yanında hiç kalır.
Hadi güle güle Darwin kardeşim. Bir daha da yanlış yapma kulağına küpe olsun.

Not: Darwin’i esas alan çalışmalar hakkında bilgi almak isteyenler cliniğin www.clevelandclinic.org [2] sitesine
girip
“Aortic valve replacement “ başlığında verilen bilgileri okuyabilirler.
Ali İhsan Uğuz

iletisim@politikadergisi.com [3]

Yorumlar
DAR win
İçeriği Yazan: ademseven Zaman: Cum, 13/03/2009 - 20:40
DARWİN İN EVRİM SAFSATASI BİZİ NEDEN KORKUTUYOR HALA ANLAMIŞ DEĞİLİM.TÜRKİYE GB
MÜSLÜMAN BİR ÜLKEDE KURAN I KERİM VE BAŞTA HARUN YAHYA OLMAK ÜZERE BİR ÇOK BİLİM
ADAMI DARWİNİN EVRİM TEORİSİNİ YERİN DİBİNE SOKTU VE ÇÜRÜTTÜ.DARWİN YİNEDE ALİ BEYİ
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ETKİLEDİĞİ İÇİN BOŞA ÇALIŞMAMIŞ.ÜÇ BEŞ TANEDE OLSA SAFSATASINA İNANDIRACAK ADAM
BULMUŞ YA NE MUTLU DARWİNE.BENİ TÜRK HEKİMLERİNE EMANET EDİNİZ.BU SÖZ M.KEMAL
ATATÜRKE AİT.ATAMIZ BU SÖZÜ BÜTÜN TEDAVİSİNİ YABANCILARA YAPTIRDIKTAN SONRA
SÖYLEMİŞ.UNAKITANI ZERRE KADAR SEVMEM .AMA BU KONUDA PEKTE SUÇLU DEĞİL.TÜRKİYEMİZİ
KURAN ULU ÖNDER ATATÜRK ÜN YABANCI DOKTOR SEVDASINDAN PEKTE HEVESLENMİŞ.MERAKLISI
ALİ KUZUNUN ATATÜRKÜ KİMLER ÖLDÜRDÜ ESERİNİ OKUYABİLİRLER.DARWİNE İNANACAK KADAR
SAF İNSANLAR VARSA ONLAR DA HARUN YAHYANIN ESERLERİNİ OKUSUNLAR.

Harun Yahya Bilim Adamı değildir
İçeriği Yazan: Erdinç AYDIN Zaman: Paz, 15/03/2009 - 18:40
Ciltlerce kitap yazmış birini(safsata);, hiç bir bilimsel dergide; tek makalesi yayınlanmamış biri olarak
bilim adamı diye ancak cahiller ilan eder...
Bilim adamı olan ve bu teoriye dair ciddi yayınları olan insanlar Türkiye'de varsa indekste söyleyinde
bizde istifade edelim.
Kendi kendinize gelin güvey olmayın cinsiyetinizden şüphe ederler...

Dadaşlidere son yanıtım.
İçeriği Yazan: Ali İhsan UĞUZ Zaman: Pzt, 16/03/2009 - 09:31
Baştan karşı düşüncelerin olsada hoşgörmüş herkes benim gibi düşünecek değil ya demiştim. Ama
görüyorumki Dadaşlider işi çığırından çıkarmaya başladı. Harun yahya gibi zırvalamaktan başka bir
şey yapmayan (Arada bir evrim teorisini savunan siteleri kapattırıyor birde) kelimenin tam anlamı ile
bilim cahili hatta okuduğunu
iddia ettiği(Onuda sanmıyorum ya) ve yorumlar yaptığı Kuran'ı bile anlamaktan aciz bir adamı
burada övüyorsan demekki sen yanıt verilecek bir seviyede bile değilsin. Hele hele her biri din
konusunda uzman Prof.olmuş akademik kariyerli Y.Nuri Öztürk ve 30 yılını bu işe vermiş İsmail Yanık
gibi adamlar evrim teorisini kabul ediyor ama Harun Yahya gibi bilgi fukaraları ve onun çırağı
dadaşlider kabul etmiyor. İyi ya sizi bundan sonra kim ciddiye alacak. Hadi kardeşim
başka kapıya.Ben fikri olanlarları ciddiye alırım. Diğerleri ile işim yok.

SANSÜR
İçeriği Yazan: Nuran TALAY Zaman: Cts, 14/03/2009 - 08:42
Bilim Teknik dergisi bunu iş kazası olarak değerlendiriyor. Herkes kendi üzerinden sorumluluğu bir
başkasına atıyor. Ortada bir gerçek varki sansür uygulandı. Kemal Unakıtan'ın tedavisine gelince beni
Amerikalı Doktorlara emanet edin diyor.

ADNAN HOCA ŞİMDİ DE BİLİM ADAMI MI OLDU?:))))
İçeriği Yazan: Modalı Zaman: Pzt, 16/03/2009 - 14:23
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Şu ülkede yaşanılanlara akıl sır erdirmek mümkün değil. 1990'lı yıllarda zengin ailelerin yakışıklı
oğullarını ve güzel kızlarını kullanarak, insanlara namaz kıldırıp sonra seks tuzakları kurup, zengin
aileleri şantajla tehdit edip mallarını elinden alıp ve bu yüzden de mahkemede yargılanıp hapis yatan
bir adamı burada, müslümanlıktan, ahlaktan ve terbiyeden bahseden insanlar baş tacı yapıp, sonra
da bilim adamı ilan ediyorlar. Bu nasıl bir riyakarlıktır ki, yıllardır her türlü ahlaksızlığı yapıp sonra da
başka insanları ahlaksızlıkla suçlayıp, kendi yaptıkları pislikleri ört bas etmeye çalışıyorlar.Harun
yahyayı baş tacı eden arkadaşa sormak istiyorum. Bu adamın ahlakına ve inancına güvenerek kendi
kızını ve eşini bu adamla yan yana getirebilir mi?

İç Siyasa [4]
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