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ÖZGEÇMİŞ
Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Ve
Elektronik Mühendisliği ve Denizli Pamukkale Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinin Kurucu olan Prof.
Dr. Mustafa TEMĠZ, GümüĢhane doğumludur.
Mustafa TEMĠZ Orta öğrenimini Samsun‟da yapmıĢ, 1967 yılında
Samsun Ondokuzmayıs Lisesi‟ni Lise Birincisi olarak bitirmiĢtir. Lise‟de
TÜBĠTAK‟ın ve üniversitede önce yine TÜBĠTAK‟ın ardından da Türk
Petrol Vakfı‟nın bursiyeri olmuĢtur. Lise‟de iken 1966 ve 1967 yıllarında
Tübitak‟ın sırasıyla, Ġstanbul-Erenköy‟de ve Ġzmir-Bornova‟da düzenlediği
birer aylık Yaz Kursları‟na da katılarak birçok arkadaĢ edinmiĢtir.
Yükseköğrenimini Ġstanbul Teknik Üniversitesi‟nde yapan Mustafa
TEMĠZ, 1973 yılında İ.T.Ü. Elektrik Fakültesi‟nin Zayıf Akım (Elektronik)
Kolu‟ndan Elektrik Yüksek Mühendisi olarak mezun olmuĢtur.
Mustafa TEMĠZ bir müddet, Azot Sanâyi Samsun Fabrikaları‟nda
ĠĢletme Kontrol Mühendisi olarak çalıĢmıĢtır. Askerlik hizmetini müteakip
Sakarya Devlet Mühendislik Ve Mimarlık Akademisi‟ne, asistan olarak,
girmiĢtir. Asistanlık yaparken, Ġstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü‟nde Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim
Dalı‟nda 1984 yılında Doktora‟sını tamamlamıĢtır. Mustafa TEMĠZ
ardından Ankara Gâzi Üniversitesi‟ne Yrd. Doçent olarak atanmıĢtır. Ancak
Ankara‟nın o zamanki havasının çok kirli olması nedeniyle, sıhhî
sebeplerden dolayı bu tâyinden kendi isteğiyle vaz geçmiĢtir.
Dr. Mustafa TEMĠZ Yardımcı Doçent olarak öğretim üyeliği
görevine, 13 Eylül 1985 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizli Devlet
Mühendislik Ve Mimarlık Akademisi‟nde baĢlamıĢtır.
Dr. Temiz 1.7.12.1993 târihinde Elektronik Bilimi bazında Doçent,
10.02.2004 târihinde, Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği
Anabilim Dalı‟nda, Profesör olmuĢtur. Dr. Mustafa TEMĠZ profesör
olduktan sonra bilimsel çalıĢmalarını Elektronik konularından ziyâde daha

3

çok, Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı‟ndaki,
Optik Dalgalar ve / veya Yarıiletken Lazerler üzerine yoğunlaĢtırmıĢtır.
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ, Yarıiletken Adım Kırılma Ġndisli Dalga
Kılavuzları sahâsında, özellikle “Yarıiletken Lazerler” alanında, “Alfa
(Alpha) Yöntemi (Metodu)” adı ile literatüre geçen, yeni bir bilimsel
hesaplama ve analiz metodu geliĢtirmiĢtir. Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ‟in
çalıĢmaları, Elektrik Anabilim Dalı ve Kontrol Kumanda Anabilim Dalı,
Bilgisayar Programlama ile Elektromanyetik Alanları‟ndaki Ders
Notları‟nın yanı sıra; Pamukkale Üniversitesi tarafından, “Yarıiletken
Basamak Kırılma Ġndisli Lazerlerin Fiziği (581 sayfa)” ve
“Elektromanyetik Alanlar” adları altında kitaplaĢtırılmıĢ bulunmaktadır.
Ayrıca Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ‟in kitaplarına ilâveten 2022 yılı
îtibarıyla, Teknik, Kültürel ve Sosyal konularda, 2000‟e yakın bilimsel
makâleleri ve yazıları vardır1.
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ Denizli‟ye tâyin olmadan önce, gerek
Sakarya Devlet Mühendislik Ve Mimarlık Akademisi‟nde, gerek Ġstanbul
Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi Makina Bölümü‟nde,
gerekse bağımsız üniversite olduktan sonra Sakarya Üniversitesi‟nde, tek
kadrolu asistan ve / veya doktoralı öğretim elemanı olarak toplam 9 yıl
görev yapmıĢtır. Bu görev sırasında, “Elektrik” ya da Elektronik menĢeli
dersler vermiĢtir.
Dr. Mustafa TEMĠZ, bu süre zarfında Sakarya Üniversitesi‟nde
çalıĢırken, Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Ve
Elektronik Mühendisliği Bölümü‟nün kuruluĢ çalıĢmalarını yürütmüĢtür.
Kurulacak olan Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği Bölümü‟nün
laboratuvarlarının kuruluĢ hazırlıklarını tamamlamıĢ olan TEMĠZ, tek
baĢına sürdürdüğü bu yorucu çalıĢmalarla Elektrik Ve Elektronik
Mühendisliği Bölümü‟nün açılmasında kadrolu tek bilimsel yetkili olarak
etkin rol oynamıĢtır.
Sakarya Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü‟nde
ve Düzce Meslek Yüksek Okulu‟nda da dersler veren Dr. Temiz, Sakarya
Mühendislik Fakültesi Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği Bölümü‟nün ilk
öğrencilerinin mezûniyetlerine kadar, Bölüm‟deki Eğitim Ve Öğretim
iĢlerine katkılarını sürdürmüĢtür.
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ 9 yıllık bu süre içinde, Sakarya Devlet
Mühendislik ve Mimarlık Akademi‟sinin ve / veya Sakarya
Üniversitesi‟nin ĠnĢaat Ve Makine bölümlerindeki Elektroteknik,
Elektronik Bilgisi derslerini de yürütmüĢ bulumaktadır.

1

http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Dr. Mustafa TEMİZ, Sıhhî nedenlerle hava değiĢiminden de
faydalanmak ve Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği‟ni de kurmak üzere,
1985 yılında Yrd. Doç. olarak Denizli Devlet Mühendislik Ve Mimarlık
Akademisi‟ne tâyin olmuĢtur. Dr. Mustafa Temiz ilk zamanlar Denizli
Devlet Mühendislik Ve Mimarlık Akademisi‟nde, üniversite olduktan
sonra da, Pamukkale Üniversitesi‟nin çeĢitli birimlerinde, Elektroteknik ve
/ veyâ Elektrik ya da Elektronik Mühendisliğine GiriĢ, Otomatik Kontrol,
Sistem Analizi, Elektrik Makineleri veyahut da Bilgisayar Programlama
gibi, dersleri de yürütmüĢ bulunmaktadır.
Dr. Temiz, Denizli Devlet Mühendislik Ve Mimarlık
Akademisi‟nde, Makine Bölümü‟nün kadrosunda bulunurken, yalnız baĢına
giriĢtiği uzun ve yorucu çalıĢmalarının sonucunda, alt yapısını hazırlayarak
kurulmasını sağladığı, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü‟nde, Elektronik Anabilim
Dalı‟nda boĢ bulunan, 1. dereceli kadroya 13.07.1994 târihinde Doçent
olarak atanmıĢtır. Bölüm‟de kadrolu tek öğretim üyesi olarak görev
yaparken 3.04.1995 târihinde, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm
BaĢkanlı‟ğına getirilen, Doç. Dr. Mustafa TEMĠZ 4.01.1996 târihinde ise,
Üniversitelerde Akademik TeĢkilât Yönetmeliği‟nin 16. maddesine göre,
Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği Bölümü‟ndeki Elektronik Anabilim
Dalı Başkanlığı‟na da, asâleten atanmıĢtır.
O sırada Bölüm‟de baĢka Öğretim Üyesi ve / veya Öğretim Elemanı
yoktu. Doç. Dr. Mustafa TEMĠZ, aynı yönetmeliğin aynı maddesi
gereğince, aynı târihte ayrıca, Elektrik Makineleri Anabilim Dalı,
Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı, Kontrol Ve Kumanda Sistemleri
Anabilim Dalı, Telekominikasyon Anabilim Dalı, Devreler Ve Sistemler
Anabilim Dalı, Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği Anabilim
Dalı Başkanlı‟ğına da, vekâleten, atanmıĢtır.
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi‟nin Elektrik Ve
Elektronik Mühendisliği Bölümü‟nün Kurucu Bölüm BaĢkanı olan Doç.
Dr. Mustafa TEMĠZ ayrıca Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği‟nde 1994
yılında, Bölüm BaĢkanı olarak hazırlıklarını yaptığı, “Yüksek Lisans
Programı‟nı” açmıĢtır. Bundan sonra Doç. Dr. Mustafa TEMĠZ “Lisans
Programı‟nın” açılıĢ çalıĢmalarına baĢlamıĢtır. Bu çalıĢmalar sonunda
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi‟nin Elektrik Ve Elektronik
Mühendisliği Bölümü‟nün Lisans Programı da tamamlanmıĢtır.
Dolayısıyla Normal Öğretim ve Ġkinci Öğretim olarak Elektrik Ve
Elektronik Mühendisliği Bölümü‟nün Lisans Programı, 1995 yılında
açmıĢtır.
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi‟nin Elektrik Ve
Elektronik Mühendisliği‟nin Kurucu Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa
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TEMĠZ Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Ve
Elektronik Mühendisliği‟nde, 1985 yılında emekli oluncaya kadar, Kurucu
Bölüm BaĢkanlığı görevini aralıksız olarak sürdürmüĢ, bütün gücüyle
Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği Bölümü‟nü geliĢtirmek için çalıĢmıĢtır.
Doç. Dr. Mustafa TEMĠZ Pamukkale Üniversitesi‟nin kuruluĢundan
önceki ve sonraki dönemlerde Elektrik ve / veya Elektronik bazlı çok çeĢitli
dersleri yürütmüĢtür. Elektrik Bölümü kurulduktan sonra ise, Dr. Mustafa
TEMĠZ bütün gücünü, Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği Bölümü‟nün
geliĢmesine ayırmıĢtır.
Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği Bölümü‟nün Kurucu Bölüm
Başkanı Doç. Dr. Mustafa TEMĠZ 1994 yılından sonra, Elektrik Ve
Elektronik Mühendisliği‟nin ilk dönemlerinde, öğretim üyesi eksikliğinden
dolayı çeĢitli anabilim dallarının çoğuna iliĢkin olarak, çok çeĢitli dersleri
de vermiĢ ve yürütmüĢtür. Özellikle Elektromanyetik Alanlar Ve
Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı‟nda vermiĢ olduğu dersler arasında,
Elektromanyetik Alan Teorisi I, Elektromanyetik Alan Teorisi II,
Elektromanyetik Dalga Teorisi, Yüksek Frekans Tekniği I, Yüksek Frekans
Tekniği II, Anten Ve Yayılma, Optik Dalgalar adlı dersler vardır.
Lisansta ayrıca Yarıiletkenler, Lazer Elektroniğine GiriĢ, Lojik
Devreler, Elektronik I, Elektronik II adlı dersler de vardır. Ayrıca Yüksek
Lisans‟ta ise, Lazer Elektroniği I, Lazer Elektroniği II, Ġleri Dijital
Sistemler I ve Ġleri Dijital Sistemler II adlı dersler, Dr. Mustafa TEMĠZ‟in
Elektronik Anabilim Dalı‟nda yürütmüĢ olduğu derslerdendir.
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizli Devlet
Mühendislik Ve Mimarlık Akademisi‟nde, 1985‟den 1992‟ye kadar sürekli
olarak, “Akademi Yönetim Kurulu Üyeliği” yapmıĢtır. Prof. Dr. Mustafa
TEMĠZ‟in, 1992-2004 yılları arasında da, “Pamukkale Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği” de vardır. 2010 yılında,
yeniden “Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi” olan Dr. Temiz‟in
bu Akademi Yönetim Kurulu Üyeliği, emekli olana kadar sürmüĢtür.
Bir ara “Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Adayı” da olan Prof. Dr.
Mustafa TEMĠZ, emekli olana kadar, “Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği
Bölüm BaĢkanlığı” ve “Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği
Anabilim Dalı BaĢkanlığı” görevleri yanında, “Mühendislik Fakültesi
Fakülte Kurulu üyeliği” ile birlikte, “Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği‟ni”
de sürdürmüĢtür.
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Prof. Dr. Mustafa TEMİZ‟in diğer fakültelerdeki kurul üyelikleri
ise Ģöyledir: “Teknik Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği”, “Yönetim
Kurulu Üyeliği”; “Teknoloji Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği”, “Yönetim
Kurulu Üyeliği”; “Ġlâhiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği” ve
“Pamukkale Üniversitesi Etik Kurul Üyeliği‟dir”.
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ, kendi isteğiyle, 31 Mayıs 2013‟te emekli
olmuĢtur.
Dr. Mustafa TEMĠZ tarafından kurulan ve geliĢtirilen PAÜMühendislik Fakültesi Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, 1994
ve 1995 yılında, 2 adet Bilimsel Ödül almıĢtır.
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ Kurucu Bölüm BaĢkanı olduğu Elektrik
Ve Elektronik Mühendisliği Bölümü‟nden, 2013 yılında emekli olurken, 3
Profesör, 4 Doçent, 8 Yrd. Doçent, doktora yapan 11 ArĢ. Görevlisi ve
doktora öğrencisi olan 1 Uzman, 2 teknisyen ve 1 sekreterden müteĢekkil
olarak, 30 personeli olan, bir Bölüm bırakmıĢtır.
Ġki Hac ve üç Umre yapan, iki çocuğu olan, Prof. Dr. Mustafa
TEMĠZ, TÜBĠTAK Bilimsel TeĢvik Ödülleri‟nden baĢka ayrıca, “Kültür
Bakanlığı 1990 Bilgi Yılı „Bilgi Toplumu Konulu Eser YarıĢmasında”
aldığı Mansiyon Ödülü‟nün de sâhibidir.
Bugün Yeni Türkiye‟de görev yapan bütün VatandaĢlarımız, Devlet
tarafından “birinci sınıf” vatandaĢ sayılıyorken, Eski Türkiye‟de görev
yapan, ben ve benim gibi, Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel bağlılığı olanlar, en
ciddî görev yapanlardan olmalarına ve / veya olmamıza rağmen, ne yazık
ki, hep gericilikle horlanan, itilip kakılan, “ikinci sınıf” vatandaĢlık
muâmelelerine mâruz bırakılıyordu, bırakılıyorduk.
Eski Türkiye ile Yeni Türkiye arasındaki en önemli fark bence, bu
gayrı insânî olan, farklı davranıĢ ve muâmelelerdir. Ne zaman, 16 Nisan
2017 târihinde yapılan Halk Oylaması‟yla gerçekleĢtirilen Anayasa
DeğiĢikliği sonunda, Yeni Türkiye‟de, Cumhûriyetimiz Yükselme Devri‟ne
girdi, iĢte o zaman, bu farklı davranıĢ ve muâmelelerin ortadan kalkıĢının
temelleri de atılmıĢ oldu. Ayrıca bu Halk Oylaması‟yla, yıllarca Haçlı
Rûhu ve Sömürgeci Zihniyet‟in, küresel Ģer ittifakı hâlinde, “Tek Millet”
olarak, açıktan açığa hedef hâline getirdikleri ülkemize karĢı yapmakta
oldukları alçakça saldırıların, tuzakların ve Algı Operasyonları‟nın
köklerinin kazınmasına iliĢkin ulusal etkinliğimiz de artmıĢ bulunuyor…
Bir de buna 23-24 Temmuz 2020 târhinde Ayasofya‟nin ibâdete açılarak,
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Memleketimiz üzerine son yüzyıl boyunca çöreklenmiĢ bulunan “târihî
lânetin” kaldırılmasıyla, Yeni Türkiye‟yi kuĢatan rahmetin her geçen gün
artıĢını da ayrıca düĢününüz!
Eski Türkiye‟de de Vatan Ve Milletine cân-ı gönülden bağlı olan
bizler o zamanlar görevlerimizi hep, horlanmıĢ “ikinci sınıf” vatandaĢ
muâmeleleri altında yerine getirmenin burukluğu, huzursuzluğu içinde
yapmak zorunda kaldık / kalıyorduk. Bu yüzden çoğu kere de devamlı
olarak hüzünlüydük! ġimdi ne mutlu, Yeni Türkiye‟de, Cumhûriyetimiz‟in
bu Yükselme Devri içinde, bir insanlık ortamında görev yaparak, huzur
içinde, Vatan Ve Milletimiz için, doya-doya hizmet ederek, böyle birer
cihat sevâbını da kazananlara!

ÖNSÖZ
İŞTE

PROF. DR. MUSTAFA TEMİZ‟İN
HAYÂTI
ESKĠ TÜRKĠYE‟DE HAVASINI TENEFFÜS ETTĠĞĠ
GÜMÜġÂNE-TORUL-KÜRTÜN‟DEN, SAMSUN‟DAN, ĠSTANBULFATĠH‟TE ĠSKENDERPAġA‟DAN, SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ‟NDEN VE
DENĠZLĠ ÜNĠVERSĠTESĠ‟NDEN
YENĠ TÜRKĠYE‟YĠ TETĠKLEYEN
FĠKRÎ KÜLTÜREL GERÇEKLERLE
DOPDOLU OLARAK ORTADA
MEĞER
MUSTAFA TEMĠZ BĠR “ECÜNNÜ” ĠMĠġ, ÖYLE MĠ?
Mustafa Temiz olarak Hayat Hikâyem‟in yazılıĢında dikkat edilen
en önemli husus, dedi-kodu, çekiĢtirme ve tartıĢmalara sebep olacak kiĢi ve
olaylara yer verilmemesi, yalnızca târihe gerçek bilgi aktarılmasının esas
olmasıdır. Örneğin Vatan Ve Milletimiz‟in Bekâsı adına karĢılaĢtığım kiĢi
ve olaylarda bütün bu kiĢi ve olaylara Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel
Ölçülerimiz içinde gereği kadar yer verilmiĢ bulunmaktadır. Bu nedenle
karĢılaĢmıĢ olduğum bâzı kiĢi ve olaylara ahlâkî ölçüler nedeniyle belki hiç
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yer verilmemiĢ de olabilir. Bu husus, Hayat hikâyemin hep olumlu etkilere
kapı aralamasını temenni ediĢimden kaynaklanmıĢ bulunmaktadır.
Ġkinci olarak önemli bir husus daha var... “Hayat Hikâyem‟de”
Vatan Ve Milletimiz‟in Bekâsı‟na katkı sağlaması için yaĢadığım her bir
fikir veya olaya iliĢkin olarak Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimize
uygun düĢecek Ģekilde yorumlara da yer verilmiĢ olmasıdır. Bundaki hedef,
Nisa Sûresi‟nin “Kim güzel bir iĢte aracılık ederse, ona o iĢin sevâbından
bir pay vardır. Kim de kötü bir Ģeyde aracılık yaparsa, ona da o kötülükten
bir pay vardır. Allah her Ģeyi gözetip karĢılığını verir” anlamındaki 85.
Âyeti gereğince, bu yorumların „Emri Bil Mâruf Nehyi Anil Münker-Ġyilik
yapmayı öğütlemek, kötülükten sakındırmak‟ kutsal görevinin yerine
getirilmesini amaçlamaktadır. Bu öyle bir görevdir ki önemini, aĢağıda
sırasıyla verilen 2 Hadis‟ten çıkarabilirsiniz. Bunlardan biri Abdurrahman
bin Mes‟ûd (RA)‟ iliĢkin:
“Peygamber (SAV)‟e, „Allah‟ın en sevdiği amel nedir?‟ diye sordum
Peygamber, „Vaktinde kılınan namaz‟ buyurdu. „Sonra hangisidir?‟ dedim.
„Anneye babaya iyilik etmektir.‟ „Sonra hangisidir?‟ dedim. „Allah yolunda
cihad etmektir‟ buyurdu2.
Deylemi tarafından nakledilen 2. Hadis ise Ģöyle:
“Bütün ibâdetlere verilen sevap, Allah yolunda cihada verilen
sevâba göre, deniz yanında bir damla su gibidir. Cihad sevâbı da, emr-i
maruf ve nehy-i anilmünker sevâbı yanında, denize nispetle bir damla su
gibidir”.
Dolayısıyla benim hayat hikâyem günümüzdeki kapitalist zihniyetli
biyografilerden çok farklıdır.
Bu demektir ki, gerek bu eseri okuyarak güzel davranıĢ
sergileyenlerden her uygulama baĢına bana da bir pay ayrılacaktır. Aynı
Ģekilde eseri Satır-Satır okuyup edindiği Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel
Ölçülerimizi aynı maksat için baĢkalarına, özellikle de Vatan Ve
Milletimiz‟in bekâsı adına Genç Nesillere, tavsiye edenlere de bir pay
ayrılacak demektir. Onun için bu eser, herhangi bir hayat hikâyesinden çok
çok faklıdır. Fikir, olay ve olgulara iliĢkin olarak Üstün Ġslâmî Ve Altın
Kültürel Ölçülerimiz çerçevesinde yerli yerinde dersler çıkarılması için,
satır-satır okunması gerekiyor...

2

https://www.fikriyat.com/galeri/islam/anne-baba-hakki-ile-ilgili-25-hadis
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Yukarıda Prof. Dr. Mustafa Temiz‟e âit BaĢarı Plaketleri görülüyor...
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GĠRĠġ
Uzun ve İnce Bir Yolda…
Dünyâdaki milyonlarca yoksul köylü çocuğundan birisi de bendim.
Ġlkokula yazılırken çektirmiĢ olduğum ilk resmim, aĢağıda görülen, resmim
idi.

Eski Türkiye‟de
Anadolu‟daki milyonlarca köylü çocuğundan birisi de bendim… Adım önce
Mehmet Temiz iken sonra Mustafa Temiz olmuĢtu…

Binbir çileli geçen hayâtımın albümünden alınan aĢağıdaki
resimlerin görünümlerinden de hissedildiği gibi, maddî ve / veyâ ilâhî ve
ulvî umutları içeren, yaĢamın hayâlî hamleleri içinde, gençlik yıllarımın
çeĢitli, hırslı, kaprisli akıĢlarıyla, hep döndüm, dolaĢtım, durdum… ġimdi
de 80‟ne yaklaĢan yaĢımla, köĢemdeki çöplüğümde dörünüp duruyorum…
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Yukarıda özel albümümden özet sahneler görülüyor… Detaylarını eserin gelecek
kısımlarında bulabilirsiniz.
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Derken, Derken…
Her an Maddî Ve Mânevî ve / veya Kalbî Ve Ruhî Temizlenme Ve
SâflaĢma Çâreleri‟ni de ararken, yukarıdaki son resimde de görüldüğü gibi,
Havf Ve Ümit heyecanı içinde ürkerek bir zavallıya dönüĢüp, hiçliğe doğru
hızla yaklaĢtığım sonsuzluk kapısı önünde, Ģimdi artık bocalıyor, bocalıyor,
bocalıyorum…
Bu sonsuzluk yolculuğunun baĢlangıcında vücûdum, elbet toprak
olacak… Ama ümit buya; bu âciz vücut toprağım ola ki bir gülde, güzel bir
renk içinde, kim bilir, belki de bir iĢe yarayacaktır…
ÇeĢitli çilelerle geçirdiğim, hayâtımın uzun ve ince yollarının
sonunda kazanmıĢ olacağım, Cennet ya da Cehennem‟in, sırasıyla, yeĢil ya
da kırmızı rengine bürünmüĢ, Mânevî katma değerlerimin yoldaĢlığı
içindeki sitresli hâlimi, ister istemez, daha Ģimdiden düĢünerek, ürpermeye
çoktan baĢlamıĢ bulunuyorum…
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ARKADAġLIK HĠSLERĠM
“Canım
Kudret elinde olan
Allah‟a yemin ederim ki,
sizler îman etmedikçe Cennet‟e
giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de
îman etmiĢ olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi
seveceğiniz bir Ģey söyleyeyim mi? Aranızda selâmı yayınız!”
Hadîs-i ġerif
Ameller, niyete göredir.
Hadîs-i ġerif

Giriş
Bir insanın kendini beğenmesinin bir fazîleti yoktur. Tersine kendini
beğenmek çok tehlikelidir. Kendini beğenenler Ģeytanın karakterine
yaklaĢırlar. Bir insanın iyi ya da kötü oluĢunun karârını, Mü‟min
Müslümanlar verirlerse bu önem kazanır. Onun için imamın cemaate
musalla taĢında yatan ölü için, “Bu kiĢiyi nasıl bilisiniz” diye sorduğunu
biliyorsunuzdur.
Benzer biçimde hayâtımda izlediğim „Orta Yol‟daki yaĢamımda
hatâlarım çok mu, az mı bilmiyorum? Bunu ancak Allah (CC) bilir.
Dolayısıyla Allah‟ın (CC) lütuflarına çok ihtiyâcım olmuĢtur. Aknef adlı
bir filozof, “Ben baĢkalarının hatâlarını görüp onları yapmamak sûretiyle


Selâm:1) Ayıplardan, âfetten sâlim oluĢ… Selâmet, emniyet… Sulh. AsâyiĢ...
Bütün korktuklarından emin olma... 2) Allah‟ın (CC) rızâsına eriĢmek için mü‟minlerin
birbirlerine yaptığı duâ… Mü‟minler birbirleriyle karĢılaĢtıklarında büyük küçüğe;
yürüyen durana; azlık çokluğa; hayvan veyâ vâsıta üzerinde olan yerde yürüyene;
yüksekteki aĢağıdakine “Selâmün aleyküm” der. Selâmı alan ise “Ve Aleykümüsselâm ve
Rahmetullâhi ve Berekâtühu” diyerek cevap verir.
Evvelâ selâm veren daha çok sevap kazanır. Selâm vermek sünnet, almak ise
farzdır. Ġki cemaat birbiri ile karĢılaĢırsa; onlardan birisinin selâm vermesi sünnet-i
kifâye, selâm alacak taraftan birisinin selâm alması farz-ı kifâyedir.
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bu makâma ulaĢtım.” diyor... Bu yüzdedir ki okuyucuların düzeltici
îkazlarını da çok beklemiĢimdir.
ĠĢte Mü‟minlerin kararları çok önemli olduğu için, yaĢamımı bu
kadar uzun yazarak, geleceğe not düĢmemin bir sebebi de budur.
Hatâlarımla da olsa, baĢkaları için ibretli bir ders ve geliĢmeye sebep
olursam, ne mutlu bana, o zaman!
Arkadaş Sevgisi
Hiç birimizin sonsuza kadar yaĢaması mümkün değil... Üstün Ġslâmî
Ve Altın Kültürümüz‟e ve / veya Üstün-Seçkin-EĢsiz Ġslâmî Ve Altın
Kültürel Ölçülerimiz‟e ve / veya Ġslâmî ve Millî Değerlerimiz‟e inanmıĢ
insanlar olarak, hiç birimizin Cennet‟e gitme arzûsunda olmadığını
söylemek de mümkün değildir.
Bu Dünyâ‟da ebedî olarak kalmak mümkün olmadığına göre; Maddî
Ve Mânevî bir hastalığı olmayan, normal her bir Müslüman‟ın niyet, tavır,
davranıĢ, iĢ ve meĢgûliyetlerini elden geldiğince Îslâmî sınırlar içinde
düzenleyeceğine de inanıyorum. Cennet‟e gitmenin Gerek Ve Yeter
ġartı‟nın ise îman3 olduğunuΩ hepimiz biliyoruz. Hâl böyle olunca,
yukarıda sayfa baĢındaki ilk hadîs-i Ģerif ıĢığında görülüyor ki îmanın
olgunlaĢması, ancak Müslümanların birbirlerini sırf candan samîmi olarak
sevmelerine de bağlıdır.
ġu satırların yazarı olarak Ģimdiye kadar, çeĢitli hayat mücâdelesi
içinde, bu gerçekleri görme fırsatına kavuĢamamıĢ ya da „es‟ geçmiĢ ve /
veyâ geçirilmiĢ olduğumu düĢünmeden edemiyorum. Doğruyu açık ve net
olarak söylemek gerekirse, bu yüzden, Ģimdi biraz da üzgünüm ve sık-sık da
hayıfsınıyorum! Bir ayağımın „mezar çukurluğuna daha da yaklaĢtığı‟, Ģu
sıralarda ne yazık ki aklım baĢıma yeni-yeni gelmeye baĢlamıĢ bulunuyor.
Annemizi, babamızı ve çevremizdeki mü‟minleri ve / veyâ iyi
insanları, çoğunlukla, hepimiz severiz. ĠĢ bu kadarla bitiyor mu? Tabiatıyla
bitmiyor!
3

Temiz, M., Madde ve Gayb Âlemlerine âit Haberlerdeki Söz, Yazı ve Mânanın
Ġlimdeki Yeri, Ġnancın (Îman‟ın) Nesnel ve Öznel Yapısı, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://mtemiz.com/bilim/MADDEMÂNA%20ĠLĠġKĠLERĠNDE%20CEREYAN%20EDEN%20BÂZI%20OLAYLARDAKĠ
%20ĠLMÎ%20YORUMLARA%20GĠRĠġ%20Madde%20ve%20Gayb%20Âlemlerine%20
âit%20Haberlerdeki%20Söz,%20Yazı%20ve%20Mânanın%20Ġlimdeki%20Yeri.htm, En
Son EriĢim Târihi: 30.05.2014.
Ω
.Okuduğunuz bu satırlar pdf formatında ise sayfa sonlarındaki pdf uzantılı koyu
mavi yazı adreslerine tıklandığında, pdf uzantılı ilgili yazıya ânında ulaĢılabilir.
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Evet! Ġlmî Ve Bilimsel Sorumluluklarımız‟ı Vicdanî Olarak
DüĢündüğümüzde iĢin henüz bitmediğini düĢünüyorum / zannediyorum.
Çünkü Hadîs-i ġerif‟teki, „birbirinizi‟ sözünün, baĢta mü‟min
kardeĢlerimizi, özel olarak iliĢki kurduğumuz insanlarla birlikte, yakın-uzak
bütün arkadaĢlarımızı ve de bütün insanları dahî kapsadığını zannediyorum.
Dolayısıyla çok geç de olsa, Ģimdi kendi kendime Ģöyle düĢünüyorum:
“ġimdi, geriye kalan süre içinde elden geldiğince ne yapmalıyım ki, Mânevî
açıdan Bütün Eksik Ve Gediklerim tamamlanmıĢ olsun...”.
Bu amaçla geriye doğru giderek önce kendi kendime, “Allâhü
Teâlâ‟nın Huzûrunda Güç Ve Zor Bir Duruma DüĢmemek için, Canciğer
ArkadaĢlarımı ayırım yapmadan, hatırladıklarım kadarıyla, gıyaplarında
olsa bile anarak, Hadîs-i ġerifte bildirilen esaslara uygun olan, yazılı bir
Belge bırakmalıyım.” dedim.
Bu Niyetimin içine, Ģimdiye kadar gelmiĢgeçmiĢ, Öğrencilerimi
sokmadan etmem hiç mümkün mü? ġüphesiz bu niyetin içinde ebette onlar
da var. ĠĢte böyle bir niyetle, aĢağıda görüldüğü gibi, baĢladım Çalakalem
yazmaya...
Çünkü Amellerimizin Ġyi Ve Kötü OluĢu; yâni mesleklerimiz dâhil,
yapılan Maddî Ve Mânevî bütün iĢlerimizin hepsi, Özgür Ġrâdelerimiz ile
oluĢturarak kurduğumuz, niyetlerimizin Ġyi ve / veyâ Kötü oluĢuna bağlıdır.
Niyetlerimizin Ġyi Veyâ Kötü OluĢu ise bu niyetlerin, Üstün Ġslâmî Ve Altın
Kültürel Ölçülerimize iliĢkin olan, Değer Yargıları‟na uygun olarak kurulup
kurulmadıklarına göre değiĢir.
ĠĢte bilindiği gibi, „Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği
Anabilim Dalı‟nda, bir Bilim Adamı ve emekli bir Öğretim Üyesi olarak,
geç de olsa, yıllar sonra bu Ġlkeyi ifâde eden, “Ameller niyete göredir”
Hadîs-i ġerîfini de öğrenmiĢ bulunuyor olmamdan Ģimdi çok Sevinçliyim...
ġimdi bunun için Rab‟bime, “Hamdolsun Ey Yüce Allah‟ım!” diye yerinde
bir teĢekkür gerekmez mi? Bu niyetlerin yine, Üstün Ġslâmî Ve Altın
Kültürel Ölçülerimize uygun olarak gerçekleĢtirilmesini de baĢardığım
takdirde, bunun daha baĢka çok ilâve Mânevî faydaları da olmayacak
değildir, Ģüphesiz...
Ġnsanlarla iliĢkiler arasında insanın en çok Haz aldıklarından biri de,
kendi arkadaĢlarıyla DertleĢip Sohbet etmesidir. Emekli olup bu iĢe niyet
ederek, bu yola koyulduktan sonra, sırf yazı ile olsa bile, baĢka hiçbir Ģeyin
bunun Hazzını veremeyeceğini, Bizzat HissetmiĢ Ve YaĢamıĢ
bulunuyorum... Bu nedenle okul ve sınıf arkadaĢlığını, Ģimdi daha iyi
anlamanın Hazzı Ġçinde bulunuyorum… Ardından öğrencilerimi, diğer
insanları, diğer yaratıkları da, elbette…
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Bir Hadis‟te bildirildiğine göre bir kimse, „Yâ Resûlallah, AnamBabam öldükten sonra onlara yapacağım bir iyilik var mıdır?” diye
sorduğunda Peygamber (SAV) Efendimiz Ģöyle buyurmuĢlardır:
“Evet, onlar için Duâ Ve Ġstiğfar Etmek, Borçlarını Ödemek,
Dostlarına Ġkrâm Etmek, onların Yakınlarını Ziyâret Etmek sûretiyle,
onlara ikrâmda bulunulur.”
Müslim Kaynaklı Hadisler‟de ise, “Babası öldükten sonra, onun
dostlarını ziyâret etmek, Ġyiliklerin En Ġyisidir.” ve “Ġyiliklerin En Güzel Ve
Mükemmeli, Baba Dostunu görüp gözetmektir.” denmektedir.
Dolayısıyla ArkadaĢlığın ve / veya Ulvî Dostluğun Kıymetini
yukarıda anlatıldığı gibi, “Baba Dostlarını Ve ArkadaĢlarını Ziyâret
edenlere”, Allah‟ın (CC) verdiği Sevaptan da kestirebilirsiniz.
Gerçekten iyi arkadaĢların kıymetine diyecek yoktur. „ArkadaĢını
bana söyle! Sana, senin kim olduğunu söyleyeyim.‟ sözünü hepiniz
bilirsiniz. Peygamber (SAV) Efendimiz‟in Ģu Hadisi de, bugün tecrübelerle
yaĢanarak da denenmiĢ, bilimselleĢmiĢtir: “KiĢi arkadaĢının dini
üzerinedir.”
Bunları bilip uygulayanların çocuklarının, hayırsız insanlar olarak,
kötü huy ve alıĢkanlıklara sapmaları mümkün değildir. Günümüzdeki suça
bulaĢmıĢ, çocukların ve insanların çoğunun, arkadaĢ kurbanı olduklarını
bilmiyor muyuz, yoksa?
Bütün sevgilerde olduğu gibi ArkadaĢ Sevgisi de, insanoğlunun huy
ve tabiatına (fıtratına) konmuĢ ilâhî bir özelliktir. Allâhü Teâlâ Âdem
(AS)€‟a:
„Ġstersen senin ömrünü Kıyâmet‟e kadar uzatayım.‟ der. Âdem
(AS), önce bu teklif karĢısında, Ģu sorusunun cevâbını öğrenmek ister:
“Benimle berâber ArkadaĢlarımın Ömürlerini de uzatacak mısın?” Allâhü
Teâlâ „hayır‟ cevâbını verince Âdem (AS) da bu teklifi „hayır‟ diyerek,
kabul etmez.
Bütün Bu Gerçekler, Ġnsanın YaratılıĢına (Fıtratına) En Uygun
olan, Üstün Ġslâm Ve Altın Kültürümüz‟ün ve Üstün Ġslâmî Ve Altın
Kültürel Ölçülerimiz‟in ve / veya Ġslâmî ve Millî Değerlerimiz‟in
inceliklerindendir.
Din, Dil, Târih baĢta olmak üzere kültürün, Bilim, San‟at, Edebiyat,
Örf, Âdet ve Gelenekler olarak, bir milleti meydana getiren, Değerler


SAV kısaltması, “Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem-Allah O‟na salât etsin.”

demektir.


€

CC kısaltması, “Celle Celâlühû-O‟nun Ģânı çok yücedir.” demektir.
AS kısaltması, “Aleyhisselâm-Allah‟ın selâmı üzerine olsun.” demektir.
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Yığını olduğunu biliyoruz. Bilimsel olarak her kültürde, aynı zamanda
bizim Kültürümüz‟de de, baskın olan Din ve Dil‟dir.
Foullie Ģöyle diyor: “Her büyük milletin bir dehâsı vardır. Onun
birliğini ve kuvvetini teĢkil eden de budur. Bu dehâ çökerse, yıkılırsa millet
mahvolur. Kendini bulur canlanırsa, millet ilerler, yükselir. Bu dehâ ise din
ve dildir µ”
Meğer İslâm Ve Kültümüz Neymiş Bir Bilseniz!
Gençliğimizde ne yazık ki, Ġslâmî Ve Kültürel câhilliğimizin hiç de
farkında değilmiĢiz. Ġslâmî Ve Kültürel Ġncelemelerimi 1970‟li yıllardan
beri sürdürmekteyim. Bu süre zarfında, Ģimdi eĢsiz olduğunu her an
gördüğüm, Üstün Ġslâm Ve Altın Kültürümüz‟ün ve Üstün Ġslâmî Ve Altın
Kültürel Ölçülerimiz‟in ve / veya Ġslâmî ve Millî Değerlerimiz‟in, mutlak
gerçeklere dayalı olan, inceliklerini öğrenme fırsatını yakalayabildiğim
anlarda4, îtiraf etmeliyim ki, duyduğum heyecan ve huzur, eskilerine oranla,
anlatılacak gibi olmuyor!
Hâlen de devam eden araĢtırmalarımda Asîl ve Ârif Halkımız
arasında, eskiden beri bilinen ve en güzel bir yaĢam tarzı olarak saydığım,
“Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol!” sözünün Mevlânâ‟nın
bir Eğitim Düstürü olduğunu da görmüĢ ve öğrenmiĢ bulunuyorum.
Bana burada huzur veren asıl nokta, modern dünyânın henüz yeniyeni farkına varmakta olduğu, “Ģeffaflık” adı verilen tarzın, Milletimiz
tarafından yüzyıllardan beri, bir hayat tarzı olarak, yaĢanıyor olmasıydı.
Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, Amerika‟da Gazâli‟nin “Kimyâ-yı Saadet” adlı
eserinin tam orijinalini incelediği zaman, “Gördüm ki bu eserini yazdığı
zaman Gazâli, Batı‟dan 600 sene öndeymiĢ…” demektedir. Öneminden
dolayı Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu‟nun görüĢlerini aĢağıya aynen alıyorum:
“Amerika‟da Gazâli‟nin “Kimyâ-yı Saadet” adlı eserinin tam
orijinalini incelediğim zaman, „Gördüm ki bu eserini yazdığı zaman Gazâli,
Batı‟dan 600 sene öndeymiĢ‟…”
“Batasıca Batı, GüneĢ bile Batı‟dan batar, Doğu‟dan doğar. Gene
bir gün GüneĢ doğacak... Hiç merak etmeyin. Batı‟da 1600, 1700‟e kadar
Tıp mı vardı? Vebâ salgını olduğu zaman, Londra‟da (son zamanlarda
çamur atılan) Osmanlı‟dan hekimler çağrılıyordu ki, vebâ salgınını
durdursunlar diye… 1000 sene önce Bağdat, Selçuklular devrinde Bilim
µ

BaĢtürk, R., Sessiz SavaĢ, Sayfa 53, Kum Saati Yayınları, 2005, Ġstanbul.
Biliyor Musunuz En Çok Neye Seviniyorum
http://mtemiz.com/BĠLĠYOR MUSUNUZ EN ÇOK NEYE SEVĠNĠYORUM.pdf
4
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Merkezi idi, herkes bilim öğrenmeye oraya gidiyordu. BaĢ Müderris
Nizâmülmülk‟ün kurduğu dünyâca ünlü Nizâmiye Medreseleri (Tarzanca
dershânelerden değildi)…”
“Gazâli, 20 cilt Kimyâ-ı Saâdet isimli kitabını burda yazıyor...
Mutluluğun Kimyâsı... YurtdıĢında bu kitabı herkes biliyor… Birçok dile
çevrilmiĢ… Türkiye‟de okutmazlar... Gazâli, herkes 20 cildini birden
okuyamaz diye, 1 cilt (olarak bütün 20 cildin) özetini yazmıĢ... Çocuklara
da bâzı anafıkirleri vermek için, çocukların anlayacağı biçimde, el kitabı
Ģeklinde yazmıĢ…”
“Kimyâ-ı Saâdet, o gün bilinen kimyânın elementlerinden baĢlıyor.
Kimyâ lâfı bile, „ehemi‟ bizden gitti Batıya... Bilimde ilk bakıĢta en az 400
terim Batıya bizden gitmiĢtir.”
“Gazâli Hayâtın Kimyâsı‟nı anlatıyor... Kan DolaĢımı, bir takım
salgıların kana karıĢıp insanın ruh hâlini etkilediğinden bahsediyor...
Bunları okurken birden aklıma geldi ki, Gazâli kan dolaĢımını vs. 1000 yıl
önce bulup yazmıĢ… “Batıda Kan DolaĢımı ne zaman keĢfedildi?” 1670‟de
Harby, kurbağada Kan DolaĢımı‟nı keĢfetmiĢ… 1000 sene evvel Gazâli
bunların daha ayrıntılısını anlatıyor, Kimyâ-ı Saâdet‟te… Gazâli Selçuk
Türkü‟dür, Arap değil…Ω”

Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu

Ω

Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, Büyük UyanıĢ, Ekim 2002, Otopsi Yayınevi.
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Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu

Eski Türkiye‟de, özellikle de, 1930‟lu ve 1940‟lı yıllarda Üstün
Ġslâm ve Altın Kültürümüz Ġnönü Ve Hempaları tarafından yasaklanmıĢtır.
Bu ne müthiĢ bir Ġslâm Ve Kültür düĢmanlığıymıĢ ki onun etkinliği
nedeniyle 1950‟li yıllardan sonra dahi, o kadar okullarda tahsil
gördüğümüz hâlde, bizlere Ġslâm Ve Kültürümüz hiç ama hiç
öğretilmemiĢtir... Bunun böyle olduğunu ne yazık ki yeni anlıyoruz. AĢağıda
dip notunda da değinildiği gibi bunun nedenini bugün incelemelerim
sonunda gayet iyi biliyorum. Ama biz o gençlik yıllarımızda câhil
bırakıldıktan sonra, Ģimdi bize yalnızca hayıflannmak kalmıĢ bulunuyor5...
Bir Bilim Adamı olarak bilimsel incelemelerim sonunda bugün, Ģu
sonuca varmıĢ bulunuyorum ki, Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürümüz insan
tabiatına, yâni insan fıtratına, en uygun ölçüleri barındırıyor /
barıdırmaktadır6.



“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 tevakki edilmesi (sakınılması) ve baĢlanmıĢ bu gibi tefrikaların en
son on gün zarfında nihayetlendirilmesi.” (T.C. BaĢvekâlet Matbuat Umum 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.” Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://reddulmuhtar.com/index.php/160-ilahiyat-fakultelerinde-yetisen-belamlar.html.
5
Hayıflanmak kelimesi köken itibariyle acınmak, üzülmek anlamına gelmektedir.
6
Biliyor Musunuz En Çok Neye Seviniyorum
http://mtemiz.com/BĠLĠYOR MUSUNUZ EN ÇOK NEYE SEVĠNĠYORUM.pdf
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Ġsmet Ġnönü‟nün Kültürümüzü Redd-i Miras Belgesi

Arkadaşlık Hisleri
Çocukluğımdaki ve / veya gençliğimdeki sınıf ve okul arkadaĢlıkları
ve ilgili hâtıralarım, çocukluğun bütün sâf ve temizliği ile benliğime ya da
ruh ve hâfızama iĢlenmiĢ olduğu için, her an hatırladığımda, bütün
varlığımla o günlere yolculuk yapmaktayım. Öyle ki insan bu sâyede içinde
bulunduğu Zaman Ve Mekân‟dan, daha çok yorulmuĢ bulunduğu,
yaĢlanmıĢ Maddî Ve Mânevî varlığından; gerilim, stres, yorgunluk ve
meĢgalelerinden, bir an olsun, kurtulmaktadır. Bu durum, sanki geçmiĢe
tatlı ve canlı bir yolculuk yapmak gibidir.
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Asıl meslekî alanım “Bilim” olduğu için “Zamanda Yolculuğun”
insanı ne derece gençleĢtirdiğini teorik olarak da biliyordum7. ġimdi ise, bu
gençleĢmenin verdiği Mânevî hazzı da ayrıca tatmıĢ da bulunuyorum...
Onun için hayâtımda en fazla rahatlık, haz ve huzur duyduğum anlar,
yaĢamımı kaleme alırken geçirdiğim anlar olmuĢtur / oluyor...
Ama Asîl Ve Ârif Milletimiz yıllarca süren çabalarla, Üstün Ġslâm
ve Altın Kültürümüz‟den soğutulmaya çalıĢılmıĢtır8. Üstün Ġslâm Ve Altın
Kültürümüz önemsiz, değersiz hattâ tehlikeli bile gösterilmiĢtir9. Hattâ
“Milletimiz DüĢmanımızdır10,11” denmiĢ, ona göre icraat yapmıĢlardır.
Ġsterseniz bu kısmı biraz daha açabiliriz. ġöyle ki:
“Ġnönü, CHP‟nin eski yayın organı Ulus gazetesinde yayınlanan
anılarının 17 Mayıs 1968 tarihli kısmında, kendi ağzından aynen Ģunları
söylüyor: “Kafileyi durdurdum. Subayları bir kenara topladım. Ġçinde
bulunduğumuz vaziyeti bilesiniz. PadiĢah düĢmanınızdır. Yedi düvel

7

Temiz, M., Bilimsel ve Dinî Açıdan Zaman ve Tayyimekân, Alındığı Ġnternet
Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/Bilimsel%20ve%20Dinî%20AçıdanZAMAN%20VE%20TAYYĠMEKÂN.doc YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/Bilimsel%20Ve%20Dinî%20Açıdan%20Zaman%20Ve%20Ta
yyimekân.pdf, En Son EriĢim Târihi: 30.05.2012.
8
Anonim, Bizim Ġktidarımızda Dini NeĢriyat Olmayacak!”, Alındığı Ġnternet
Elektronik
Adresi,
http://hakaretyokhakikatvar.wordpress.com/2012/10/04/bizimiktidarimizda-dini-nesriyat-olmayacak/, En Son EriĢim Târihi: 03.01.2013.
9
Temiz, M., Cumûriyet Dönemi‟nde Nerden Nereye-Bu Aziz Millet “Allah”
kelimesinin Yasaklandığı Dönemleri bile YaĢamıĢtır, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://gayalo.net/dosyalar/Cumhûriyet%20Döneminde%20Nerden%20Nereye.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/Cumhûriyet%20Döneminde%20Nerden%20Nereye.doc YA
DA
http://mtemiz.com/bilim/CUMÛRĠYET%20DÖNEMĠNDE%20%20NERDEN%20NERE
YE...pdf, YA DA
http://mtemiz.com/bilim/CUMÛRĠYET%20DÖNEMĠNDE%20%20NERDEN%20NERE
YE...doc, En Son EriĢim Târihi: 30.05.2012.
10
hhportal.com, Ġnönü: Millet düĢmanımızdır, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, uludağ sözlük, Ġsmet Ġnönü‟nün Millet DüĢmanımızdır Demesi ,Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,http://www.uludagsozluk.com/k/ismet-in%C3%B6n%C3%BCn%C3%BCn-millet-d%C3%BC%C5%9Fman%C4%B1m%C4%B1zd%C4%B1r-demesi/
YA DA RĠSALE FORUM, ĠĢte 'Millet DüĢmanımızdır'ın Asıl Belgesi, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi, http://www.risaleforum.com/gundem/20315-iste-milletdusmanimizdirin-asil-belgesi.html YA DA Korkmaz, T., Küfürbazlıkta Târih Yazdı,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.yenisafak.com.tr/yazarlar/tamerkorkmaz/kufurbazlikta-tarih-yazdi-2010045,
En Son EriĢim Târihi: 07.01.2015.
11
ĠĢte “Millet düĢmanınızdır” belgesinin aslı!
http://www.mustafaarmagan.com.tr/genel/iste-%E2%80%9Cmilletdusmaninizdir%E2%80%9D-belgesinin-asli/
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düĢmanınızdır. Bana bakın, dedim. Kimse iĢitmesin Millet
düĢmanınızdır…”
Ġsmet PaĢa, Milletimiz aleyhindeki bu konuĢmayı Ġkinci Ġnönü
SavaĢı esnasında Bursa‟dan göçen, içinde subayların ve ailelerinin
bulunduğu bir kafileye hitaben yapmıĢtı… Kaynak kimmiĢ? Ġsmet PaĢa‟nın
kendisi! (Hatırattan Ġdris Küçükömer‟in “Düzenin YabancılaĢması” adlı
çok kıymetli eserinin 86 ve 87. sayfalarında da bahsedilir.) 12
Yeni Türkiye Dönüşümü
Ne yazık ki Üstün Ġslâm Ve Altın Kültürümüz ve Yüce Ġslâmî Ve
Altın Kültürel Ölçülerimiz ve / veya Ġslâmî ve Millî Değerlerimiz, Ġnönü Ve
Hempaları tarafından “Redd-i Miras” edilmiĢ ve yasaklanmıĢtır. Günümüz
insanları arasında Ģu anda bile, bunların kalıcı etkilerinden kurtulamıyoruz.
Bugü dahi Gerçek Ve Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimize henüz
güven duyamayacak kadar ürkek davrananlara hâlâ sık-sık
rastlanıbilmektedir. Bâzıları ise, çocukları için, Üstün Ġslâmî Ve Altın
Kültürel Ölçülerimizi sakıncalı, baĢka kültürleri ise daha güvenli görme
eğilimi içinde bulunuyorlar… Bu karĢıtlıkların en belirginleri olarak bugün,
Memleketimiz‟de yıllarca sürdürülen, Ġmam Hatip KarĢıtlığı ve BaĢörtüsü
DüĢmanlığı örnek olarak verilebilir13.
Eski Türkiye‟nin Ġslâmî Ve Kültürel Temelleri‟nin zayıflığı
nedeniyle yıllarca sürdürülen politikalarla14 yapılan Mâneviyat KarĢıtlığı15,
Din ve Kürt DüĢmanlığı16, en acı meyvelerini yeni-yeni vermeye baĢlamıĢ
12

ĠĢte “Millet düĢmanınızdır” belgesinin aslı!
http://www.mustafaarmagan.com.tr/genel/iste-%E2%80%9Cmilletdusmaninizdir%E2%80%9D-belgesinin-asli/
13
Temiz, M., Ġmam Hatipli Kafası,
http://mtemiz.com/bilim/ĠMAM%20HATĠPLĠ%20KAFASI.pdf.
14

http://mtemiz.com/bilim/A%C5%9EA%C4%9EILIK,%20%C3%9CST%C3%9CNL%C3
%9CK%20VE%20%C4%B0ZZET%20DUYGUSU.pdf
15
Temiz, M., Din KarĢıtlığı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.comr/bilim/Din%20KarĢıtlığı.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/Din%20KarĢıtlığı.doc, En Son
EriĢim Târihi: 18.02.2015 (http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm).

“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 tevakki edilmesi (sakınılması) ve baĢlanmıĢ bu gibi tefrikaların en
son on gün zarfında nihayetlendirilmesi.” (T.C. BaĢvekâlet - Matbuat Umum 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
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bulunuyor17. Eski Türkiye‟deyken Devletimiz‟in devamlı güç kaybediĢi,
yıpratıcı, zayıflatıcı toplumsal olayların önlenmesini çok zorlaĢtırmaktaydı.
Örneğin 2000‟li yıllarda örneğin 2014 yılını müteakip meselâ 7 yılda kadın
cinâyetleri sayısı, % 1400 artmıĢtı. O günlerde köy mecralarını basarak,
çoluk-çocuk demeden, PKK tarafından yapılan katliamlar, ayrıca ayrı birer
belâ gibiydi.
Terörist ve PKK‟sından tutunuz da meselâ 2018-2019 yıllarında
geçmiĢe göre insanlarımız arasında her düzeyde, daha fazla bir oranda
yaĢanılan, çeĢitli baskı ve Ģiddet olaylarının sonuçlarına varıncaya kadar
her Ģeyi düĢününüz! Kadınlarımızın çektiği Ģiddet ve ıstırapların,
insanlarımız arasındaki öldürme / öldürülme olaylarının, kânunsuzluk ve
polisiye olaylarının, gittikçe artma eğilimi göstermesinin temel
nedenlerinden en önemlisi, iĢte Ġslâmî Ve Kültürel DüĢmanlığa bağlı olarak
geliĢen bu Mâneviyat boĢluğuydu...
Yıllarca uygulanan Ġslâmî Ve Kültürel DüĢmanlık ve / veya Ġslâm
KarĢılığı18 nedeniyle Ġslâmî Eğitim Ve Kültürel Kavramlar‟ın
yasaklanması, bu Kutsal Ġhtiyâç‟ın yetersiz ve câhil kiĢilerin ellerine
geçmesine sebep olmuĢtur. Devletin kontrolü dıĢında ve yeraltında
örgütlenen bu yetersiz ve câhil insanlar, Cumhuriyet rejimine Dinsiz Rejim
ve îdârecilerine Kâfir Damgası‟nı vurmuĢtu. Bu nedenlerle devlete karĢı,
getirilmesine taraftar değiliz.” (T.C. Dâhiliye Vekâleti-Matbuat Umum Müdürlüğü
Sayı:658 17.Mayıs.l942 ) (KAYNAK. EĢref EDĠP-KARA KĠTAP.” Alın-dığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://reddulmuhtar.com/index.php/160-ilahiyat-fakultelerinde-yetisen-belamlar.html,
En Son EriĢim Târihi: 23.04.2014.
16
Temiz, M., Zulüm!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ZUL%C3%9CM.pdf, En Son EriĢim Târihi: 23.04.2014.
17
Temiz, M., Cumûriyet Dönemi‟nde Nerden Nereye-Bu Aziz Millet “Allah”
kelimesinin Yasaklandığı Dönemleri bile YaĢamıĢtır, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://gayalo.net/dosyalar/Cumhûriyet%20Döneminde%20Nerden%20Nereye.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/Cumhûriyet%20Döneminde%20Nerden%20Nereye.doc YA
DA
http://mtemiz.com/bilim/CUMÛRĠYET%20DÖNEMĠNDE%20%20NERDEN%20NERE
YE....doc YA DA
http://mtemiz.com/bilim/CUMÛRĠYET%20DÖNEMĠNDE%20%20NERDEN%20NERE
YE...pdf, YA DA
http://mtemiz.com/bilim/CUMÛRĠYET%20DÖNEMĠNDE%20%20NERDEN%20NERE
YE...doc, En Son EriĢim Târihi: 30.05.2012.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Kadın Cinayetleri Sayısı Son 7 Yılda
%1400
ArtmıĢtır,
Alındığı
Ġnternet
Elektronik
Adresi,
http://www.tukd.org.tr/basinhaber07.asp, En Son EriĢim Târihi: 23.04.2014..
18
Temiz, M., Din KarĢıtlığı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.comr/bilim/Din%20KarĢıtlığı.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/Din%20KarĢıtlığı.doc, En Son EriĢim Târihi: 18.02.2015,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm

31

yeraltı metotlarıyla, içten içe kirli bir din savaĢı yürütülmüĢtür. 2015-2016
yıllarında su yüzüne çıkan, Paralel Yapı Örgütü bunlar arasındadır.
Devlete karĢı zikredilen bu “dinsizlik” bahânesiyle, Ġslâm‟ın Kutsal
Kavramları yıllar boyunca bu Örgüt tarafından yozlaĢtırılmıĢtır. Bu
olumsuz süreç, CIA gibi uluslararası ABD ajanlarının kontrolleri altında
sürdürülmüĢtür.
Gerek Îtikâdî Ve Gerekse Ahlâkî açıdan Ġslâm Dini ile uzaktan
yakından hiç ilgisi olmayan akımlar, gerçekte CIA gibi uluslararası ABD
ajanlarının
kontrolleri
altındaki,
Paralel
Yapı
tarafından
kuvvetlendirilmiĢtir. 1950‟li yıllardan beri geliĢtirilen bu faaliyetler
sonunda yetiĢen / yetiĢtirilen bozuk ve dönüĢtürülmüĢ kadrolar,
Devletimiz‟in her yerine sızmıĢ, Devletimizi felç etmiĢtir19.
Bütün bu olumsuz geliĢmelerin asıl nedeni, Memleketimiz‟de
yıllarca sürdürülen Ġslâm Ve Kültür KarĢıtlığı nedeniyle, insanlarımıza
Gerçek Ġslâm‟ın Devletimiz‟in kontrolünde öğretilememesi ve
insanlarımızın, yaklaĢık 100 yıla yakın bir süre içinde, câhil
bırakılmalarıdır20. Bu Mâneviyat Eksikliği, gümüzde dahî giderilmiĢ
değildir. Bugün de bile okullarımızdan öğrenciler Üstün Ġslâmî Ve Altın
Kültürel Eğitim‟den yoksun olarak mezun oluyorlar21... Çünkü TBMM‟de
eğitimsizliğin devâmını sağlamayı hedef kabul etmiĢ Ġnönü Zihniyeti‟nin
günümüzdeki Ġnönü Zihniyetli Temsilcileri-Bekçileri vardır. ġimdiye kadar
bu bekçileri aĢacak güçlü bir hükümet henüz, ne yazık ki tam anlamıyla
kurulabilmiĢ değildir22.

19

Edmond, S., CIA Erdoan‟ı Neden Hedef Aldı!, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://www.turkishnews.com/content/2014/03/09/cia-erdogani-neden-hedef-aldi/
YA DA
http://www.aksam.com.tr/siyaset/ciae-gulen-adam/haber-292688, En Son EriĢim Târihi:
31.05.2014.
20
Temiz, M., Nihâyet Canavar Ruhlu Bir Ġnsan Neslini BaĢardılar, Batı
Özleminin Perde Arkası, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/NĠHÂYET%20CANAVAR%20RUHLU%20BĠR%20ĠNSAN%2
0NESLĠNĠ%20BAġARDILAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠLMÎ%20ÖNDERLĠĞĠMĠZ%20VE%20YENĠ%20TÜRKĠYE‟D
E%20GELECEĞE%20DOĞRU….docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/NĠHÂYET%20CANAVAR%20RUHLU%20BĠR%20ĠNSAN%
20NESLĠNĠ%20BAġARDILAR.pdf YA DA http://gayalo.net/dosyalar/
NĠHÂYET%20CANAVAR%20RUHLU%20BĠR%20ĠNSAN%20NESLĠNĠ%20BAġARD
ILA.docx, En Son EriĢim Târihi: 07.02.2015.
21
Terbiyenin Önemi Ve Rolü
http://mtemiz.com/bilim/TERBĠYENĠN%20ÖNEMĠ%20VE%20ROLÜ.pdf
22

Terbiyenin Önemi Ve Rolü
http://mtemiz.com/bilim/TERBĠYENĠN%20ÖNEMĠ%20VE%20ROLÜ.pdf
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Millî Eğitim Bakanlığı‟nın yazıĢmalarında Kânun Gereği Zorunlu
olarak “Eğitim Ve Öğretim” yazıyor... Ama bu konularda da hâlâ Ġnönü Ve
Hempaları‟nın günümüzdeki Ġnönü Zihniyetli temsilcilerinin-bekçilerinin
düdüğü ötmektedir.
2015 yıllarında bir yazı okumuĢtum. Orada kadına Ģiddet oranı
Ġstanbul‟da baĢı çekiyordu. Hâlbuki Ġstanbul‟un tahsil oranı nispeten
yüksek olduğuna göre kadına Ģiddet oranının çok düĢük olması
gerekiyordu... Memleketimiz‟de yaklaĢık 100 yıldır, insanlarımıza iyi kötü
bir tahsil veriliyor ama ne yazık ki, “Ġslâmî Terbiye” dediğimiz “Ġslâmî
Eğitim” verilemiyordu...
Gerektiğinde bu ihtiyaç, Paralel Yapı gibi, yeraltı gizli örgütlerle
bilinçli bir Ģekilde Kotrolsüz Ve Tahrif EdilmiĢ-YanlıĢ olarak veriliyordu.
Paralel Yapı denilen Örgüt, bu Ģekilde büyüyerek ortaya çıkmıĢtır. Bu
sıralardaki Ģiddet ve öldürme olaylarının, bu eğitimsizliğin birer
olgunlaĢmıĢ meyveleri olduğuna inanıyorum...
YanılmıĢ olmak isterim ama bu Ģiddet ve öldürmeler, Yeni Türkiye
tam Özgülüğe kavuĢana kadar, yeni sürümleri ile birlikte gittikçe artacaktır
/ artmaktadır da... Çünkü görünen köy kılavuz istemez. Ne zamana kadar
artacak? ġimdi Eğitim Tedbirleri alınmaya ve okullarda öğretilmeye
baĢlansa bile bunun olgun meyveleri en az 30-40 yıl sonra alınacak
demektir... Bu da çok büyük bir ihtimalle 2023 yılındaki CumhurbaĢkanlığı
Seçimi‟nde
CumhurbaĢkanı Recep Tayyip Erdoğan‟ın Yeniden
Seçilmesine bağlıdır.
Çünkü TBMM‟de eğitimsizliğin devamını sağlamayı hedef kabul
etmiĢ bekçiler var ya... Bu yüzden bu iĢ kolay olmasa gerek... O zaman göz
göre göre baĢımıza gelecekleri beklemek zorundayız...
Bu gibi iĢler, polisiye tedbirlerle bir noktaya kadardır... YanılmıĢ
olmayı çok isterdim ama bu iĢler böyle... Polisi vicdanlara1 yerleĢtirecek ve
vicdanı kuvvetlendirecek en önemli sır, Ġslâmî Ve Kültürel duygulardır...
Bu da Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürümüz‟ün ve / veya Üstün-Seçkin-EĢsiz
Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz‟in ugulanması ile geliĢir. Bizim
eksiğimiz aslında bu Eğitim-Terbiye‟dir...
Terbiye-Eğitim Ġhtiyâcımızı ancak bilimsel olarak Devletimiz
okullara yerleĢtirirse, bir zaman sonra, yeraltındaki yanlıĢ eğitimlerin de
önü alınmıĢ olacak, o zaman toplumdaki fikir ayrılıkları da ortadan büyük
ölçüde kalkmıĢ bulunacaktır.
Siz bakmayınız, yıllardan beri, Millî Eğitim Bakanlığı‟nın
yazıĢmalarında Kânun Gereği olarak “Eğitim Ve Öğretim” kalıbının
zorunlu olarak yazılmasına… Bu yalnızca asîl Halkımız‟ın gözünün
boyanmasına dönük bir perdedir.
Tekrar etmek gerekirse bugün okullarımızda tek taraflı olarak
yalnızca Tahsil yâni “Öğretim” yapılmaktadır. Bu gün gençlerimiz Millî
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Eğitim‟den yoksun olarak yetiĢiyorlar… Yalnızca anne ve babada ne kadar
varsa, bir dereceye kadar çocuğa o Eğitim geçebiliyor, o kadar...
YaklaĢık 100 yıldır anne ve babada Eğitim‟in tam olmadığını da
biliyoruz. Ee?
Mezun olanlar kabaca târif edilirse, az farklarla, tek kanatlı uçak
örneği gibidirler. Akıl, beyin geliĢmiĢ, gönül sükût etmiĢ... Örneğin Millî
Eğitim‟den yâni Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel Eğitim‟den yoksun olarak
yetiĢen bir kiĢi bir doktorsa, parası da çoksa, organ naklinden vaz geçer mi
hiç? Çoğu bunu aptallık sayar. Böyleleri elbetteki, tahsilin amacı para
kazanmak olduğuna göre, bunun bir yolunu bulmaya çalıĢır / çalıĢacaktır.
Bu konu, çok uzun ancak burada belki ana baĢlıklarını dile getirmiĢ
bulunuyorum. Amaç ne olmalı? Amaç elbetteki, hem mükemmel bir Tahsil,
yâni Çağa iliĢkin Bilimsel Ve Teknolojik Bilgi ve hem de, Ģimdiye kadar
gerçekleĢtirilememiĢ, devletin kontrolünde iyi bir Ġslâmî Ve Kültürel bir
Eğitim olmalıdır. Devletin kontrolünde iyi bir Ġslâmî Ve Kültürel bir Eğitim
Ģarttır... Sen o zaman Türkiye‟nin muasır medeniyet seviyesini geçmesini
bir seyret de gör!
Bu Mâneviyat Ve Kültür boĢluğu bir kısım insanlarımızı da, gittikçe
yabancı ajanlarla iĢ birliğine uzanacak kadar, değiĢtirmiĢ bulunmaktadır23.
Hayret edilecek nokta, bir kısım uyanık mü‟min Müslümanlar hâriç,
kimsenin bu tehlikeyi dile getirmemesi / getirememesidir. Bu husus
insanlarımızın, yıllarca süren çabalarla, Üstün Ġslâm ve Altın
Kültürümüz‟den Soğutulma Ve Sindirme Gayretleri‟nin çok Ģiddetli bir
Ģekilde uygulanmıĢ olduğunun bir ölçüsü olsa gerektir.
Milletimiz, Kültürümüz‟den Ve Mânevî Eğitim‟den ne kadar yıl
uzak tutulmuĢsa, Ģu anda hemen etkin olan tedbirler alınmaya baĢlansa
bile, Memleketimiz‟de Kültürüne bağlı yeni nesillerin çoğunluğa
geçebilmesi için, en az o kadar süren, bir zamânın geçmesi gerektiği de,
bilimsel bir gerçek olarak, ortadadır.
Onun için Ģimdi bu yaĢlarda çocukluğumu, sâf çocukluk günlerimi,
çocukluğumdaki sınıf ve okul arkadaĢlarımı, günümüzdekilere göre,
23

Temiz, M., Taksim Gezi Parkı Olaylarının DüĢündürdükleri-Olayların
Mânevî Boyutu, Siz Aklınızı mı Oynattınız? Oyuna Geliyorsunuz! Memleketimiz Adına
Bir DüĢününüz: Önce Vatan ve Milletimiz, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/TAKSĠM%20GEZĠ%20PARKI%20OLAYLARININ%20DÜġÜ
NDÜRDÜKLERĠ-OLAYLARIN%20MÂNEVÎ%20BOYUTU.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/TAKSĠM%20GEZĠ%20PARKI%20OLAYLARININ%20DÜġÜ
NDÜRDÜKLERĠ-OLAYLARIN%20MÂNEVÎ%20BOYUTU.doc, En Son EriĢim Târihi:
17.10.2013.
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nispeten daha karakterli sayılabilen, çocukluk yıllarımdaki insanları Ģiddetli
bir özlemle arıyorum.
Batılıların İnsanlık Düşmanlığı
Batılıların en önemli huy ve özelliklerinden birisi de, Türk ve Ġslâm
DüĢmanlığı‟nda baĢta gelmeleridir.
Burada Batılıların bu Ģiddetli Türk Ve Ġslâm DüĢmanlığı‟na bir
örnek vermek istiyorum. Emekli Albay Rabi BaĢtürk tarafından yazılan ve
2005 yılında „Kum Saati‟ yayınlarından piyasaya sürülen, „Sessiz SavaĢ‟
adlı kitabın 173. sayfasına bakınız. Oradaki tespiti aĢağıda sizlere aynen
sunuyorum. Bu örnekte Batılıların Ġslâm DüĢmanlığı‟nı ve Ġnsanlık DıĢı
Tahrifat Fikirlerini Geo G. Haris, bakınız nasıl dile getirmektedir.
„Geo G. Haris „Sessiz Savaş‟ adlı bu kitabında, “Müslümanlar
Nasıl Hıristiyan yapılır?” baĢlığı altında 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.”
Burada Batılıların Türk DüĢmanlığı‟na baĢka bir örnek daha olmak
üzere Patrik Grigoryas‟ın, Rus Çarı Birinci Aleksandr‟a yazdığı, bir
mektubundaki fikirlerini, Tahrifat Ve Tahribat Edici Ġnsanlık DıĢı
düĢüncelerini, aĢağıda aynen, veriyorum24. Patrik mektubunda diyor ki:
“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, PâdiĢahlarına, Kumandanlarına,
Büyüklerine olan Îtaat Duygularından gelmektedir.”

24

TaĢyürek, M.,Türkleri maddeten ezmek güçtür, Zaman G., 10 Ocak 1993;
Târih KonuĢuyor, Aylık Dergi, 1964, Sayı 1, sayfa 70.

Onların “izzet-i nefis sâhibidirler” dedikleri husûsun aslı Ģudur:”Türkler,
nefislerini öldürerek izzetli bir güce ulaĢmıĢlardır.” Ruhî konulardaki anlayıĢları yetersiz
olmakla berâber, Batılılar temelde, son asırlarda Türkleri bu ruh gücünden ayırma
husûsunda baĢarılı olmuĢlardır.
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Grigoryas tarafından dile getirilen bu özellikler, mensuplarına
hârika karakter üstünlükleri kazandırır. Patrik Grigoryas bunları da Ģöyle
sıralıyor:
“Türkler zekîdirler ve kendilerini müspet (pozitif) yolda sevk-ü idâre
edecek reislere sâhip oldukları müddetçe de çalıĢkandırlar. Gâyet
kanaatkârdırlar. Onların bütün meziyetleri, hattâ Kanaat Ve ġecaat
Duyguları da An‟anelerine olan Bağlılıklarından, Ahlâklarının
Salâbetinden (Sağlamlığından, Mânevî Kuvvetinden) gelmektedir.”
Patrik Grigoryas‟ın tespitleri gerçekten yüzde yüz doğruydu /
Doğrudur… Çünkü o bizim Can Damarımızı keĢfetmiĢti. Atalarımız‟ın
Ġslâm‟dan önceki Karakter Ve Ruh Yapıları, 9. Yüzyıl‟da Müslümanlığın
kabul edilmesiyle, Ġslâm Dini‟nin aĢıladığı “Ġnsanlık Fıtratı” ile birleĢmiĢti.
ĠĢte o Türkler, kadere rızâ gösterecekler, “Kalırsam Gâzi, ölürsem ġehit
olacağım” diyecekler; Ġdârecilerinden, Ġslâm Ve Îmanları‟ndan Aldıkları
Eğitim Ve Terbiye ile Merhâmeti, ġefkati, Büyüklerine Saygıyı, Küçüklerini
Sevmeyi, elbette öğreneceklerdir! Böylece, elde edilen, büyük bir Karakter
Gücü Ve Sağlam Bir Gelenek ile birlikte, „Allah‟tan (CC) korkandan her
Ģey korkar.‟ Hadîsi‟nin Sır Ve Tecellîsi‟ne Mazhar olacaklardı, olmuĢlardı
da…
Bütün bu meziyetleri toplarsanız Türkler‟in, Ġlâhî Ahlâkı
yakaladıkları söylenebilir. Demek ki Türkler, yaratılıĢ gayelerine en çok
yaklaĢan milletlerdendir.
Târih boyunca Türklere, hiç peygamber gönderildiğini duymadım.
En yaygın inanıĢ, Türklerin târih boyunca hep, tek tanrılı dinlere inanmıĢ
olmalarıydı. Demek ki Türkler Hiç Sapmadı-Sapıtmadı, Karakter
Bozukluğu‟na Ve Sapkınlı‟ğa hiç düĢmedi. Türklüklerini Ve Huylarını
lekeleyecek davranıĢlarda Aslâ Bulunmadılar. Yâni Türkler olarak
Donanım Ve Saflığımızı, Temizliğimizi Ve Ġnsânî Özelliklerimizi hep
koruduk25.
25

http://www.tdk.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF
CAC44E48D9FD67C0
Türkler, ġamanist olmadığı gibi aralarında ġaman adı verilen din adamları da
yoktu. Çin ve Moğolistan'daki inançların çok daha saf olanına sâhiptiler. BĠR olan
yaratıcıya inanıyorlardı. Ulu Tanrı anlamında Gök Tanrı adı kullanılıyordu. Eski insanları
toptan putperest görmek isteyenler buna bir de yer tanrısı ilâve etmiĢlerdir. Eski Türklerde
yer tanrısı, dağ tanrısı gibi putperest bir zihniyet yoktu. Zâten bu, onlardaki tek tanrı
inancıyla ve yaratıcının sıfatlarıyla çeliĢmektedir. Eski insanların toptan putperest
oldukları, daha sonra tek tanrıcılığa ulaĢıldığı fikri, "tek tanrıcılığa Tevrat ile ulaĢıldı"
iddiasında bulunan Batılı bilim adamlarının tezidir. Ġslâmiyet‟ten önceki Türklerin dinî
inancına bakıldığında ĢaĢılacak derecede Ġslâm akâidine benzeyen noktalar görülür.
Bunları Çin ve Moğol dinlerinde görmek mümkün değildir. En baĢta geleni Vahdâniyet
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DüĢmanlar iĢte örneğin Patrik Grigoryas, bu meziyetleri beğenecek
ve o meziyetleri kazanarak böylece Ġnsanlık ġerefine KavuĢmayı, tüm
Batılıların da bu güzel huyları kazanmaları yolunda Gayret Sarfedecekleri
yerde bunu yapmamıĢtır. Bu canavar ruhluların hepsi Karakter Bozukluğu
ve cibilliyetsizliklerinin bir fonksiyonu26 olarak27, bizleri de bu güzel
ölçülerden ayırmaya, biz Türklere de “Kendi Ġnsanlık DıĢı Huylarını”
AĢılamaya çalıĢmaktadırlar.
ĠĢte DüĢmanlar, atalarımızdan bize geçen, insanlığa iliĢkin bu Güç
Kaynağımızı keĢfetmiĢler ama bundan faydalanamamıĢlar; tam tersine,
bizleri güçsüz hâle getirmenin, bizleri bu Mânevî Güç Ve Ġnsanlık
Ahlâkı‟ndan ayırmakla BaĢarılacağını sanmıĢlardır. Dolayısıyla bundan
sonra da bizleri, bu Mânevî Kaynak‟tan UzaklaĢtırma Yollarını hep
aramaya koyulmuĢlardır. Târih boyunca Birinci MeĢguliyetleri Hep Bu
Bozgunculukları olmuĢtur.
Maalesef biz Türkler, içimizdeki bâzı hâinler yüzünden, bu Oyuna
bir müddet için gelmiĢ bulunuyoruz. Patrik Grigoryas, uygulanacak
Ġnsanlık DıĢı Metotlarını da Ģöyle sıralamaktadır28:
“Türklerde evvelâ Îtaat Duygusunu Kırmak, Mânevî Bağlarını
kesretmek, Dinî Metânetlerini zaafa uğratmak icâbeder.”
Ġslâm‟ın Ne Yüce Bir Din Ve Kültürümüz‟ünµ Ne Yüce Bir Kültür
olduğunu, Ģimdi böylece, düĢmanlarımızın bizzat ağızlarından da öğrenmiĢ
bulunuyoruz, değil mi?
[yaratanın bir olması] inancıdır. Doğulu ve Batılı bütün târihçiler bunda birleĢmiĢlerdir.
Bunun yanısıra Âhiret‟e, öldükten sonra hesâbın varlığına, Cennet ve Cehennem‟e
inançları vardır. Din adamları bulunmuyordu, ancak Kam adı verilen büyücü / kâhin
karıĢımı bir mesleği icrâ edenler vardı. Fakat bunların din adamlığı ile ilgisi yoktu.
Moğollardaki ġaman ile Türkler‟deki Kam arasındaki fark ise, bugün cinci hoca adı
verilen insanlarla diyânet görevlilerin arasındaki fark gibiydi. Bu inançlarını Müslüman
oldukları 10. Yüzyıla kadar devam ettirmiĢlerdir.
http://www.biyografi.net/DetaySon.asp?HABERID=19
26
Temiz, M., Olumlu Olumsuz Dalgalar ve Mutluluk, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR.pdf, En Son EriĢim
Târihi: 27.06.2013.
27
Temiz, M., Olumlu Olumsuz Dalgalar Ve Nùr, Beyinden Yayımlanan
Dalgaların Mâhiyeti, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR%20VE%20NÙR.pd
f YA DA
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR%20VE%20NÙR.do
c, En Son EriĢim
Târihi: 23.05.2014.
28
TaĢyürek, M.,Türkleri maddeten ezmek güçtür, Zaman G., 10 Ocak 1993; Târih
KonuĢuyor, Aylık Dergi, 1964, Sayı 1, sayfa 70.

kesretmek=çoğaltmak, böylece ayrılık tohumlarını atarak „parçala parçala yut‟
adı verilen „Ġngiliz Sömürgeciliği‟ne hazırlık yapmak.
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GeçmiĢte yâni Eski Türkiye‟de içimizden çıkan hâinler29, gerek
Haris‟in ve gerekse Grigoryas‟ın, yukarıda özetlenmiĢ olan, fikirlerini
gerçekleĢtirmek için, zamânı geldiğinde, canla-baĢla çalıĢmıĢlar, her türlü
Tahribat Ve Tahrifat‟ın baĢarılmasında Önemli Roller oynamıĢlardır30.
1000 yıldan beri Ġslâmî Eğitim ile ġerefle YaĢamıĢ Ve Dünyâ
GörüĢünü ve Kültürünü geliĢtirmiĢ olan Asîl Ve Ârif Milletimiz‟in, Ġslâmî
Eğitim-Ġslâmî Terbiye eksikliğine dayanan bu Tahribat Ve Tahrifatları,
kabul etmesi mümkün değildi / değildir. Milletimiz, Ġnönü Dönemi‟ndeki
Ġslâmî Yasaklara Ve KovuĢturmalara-Dayatmalara rağmen, iyi-kötü her
fırsattan faydalanma yolunu seçmek zorunda bırakılmıĢtır. Örneğin her
fırsatta ve mümkün olduğunda, mağara ve ormanlık alanlar gibi her yerde,
yetkili-yetkisiz, bulduğu her kiĢiye, çoluk çocuğuna, Gizli-Gizli Kur‟an
öğrettirme yoluna gitmiĢtir. Elbetteki kurt, bulutlu havayı sever… Önceleri
Kur‟an Eğitimi, yetkili-yetkisiz kiĢiler tarafından meselâ merdiven
altlarında, mağara ya da ormanlar gibi ortamlar baĢta olmak üzere, Ģurada
burada Gizli-Gizli Yürütülmeye baĢlanmıĢtır.
Böyle bir durumda, kontrolden uzak olduğu için, bunun yalnızca
gerçek bir Ġslâmî Eğitim olduğunu hiç düĢünebiliyor musunuz? Asîl
Milletimiz âdetâ yağmurdan kaçarken, doluya tutulmuĢtur. Yânî sizin
anlayacağınız, „Doluya‟ TutturulmuĢtur. Bunun ilk aĢaması da, Emperyalist
Güçlerin plânlamalarıyla, ilkin bizzat Ġnönü Ve Hempaları‟nın
TaĢeronluğunda gerçekleĢtirilmiĢ oluyordu...
AraĢtırmalarımdan elde ettiğim bilgilere göre Bizler ĠĢte, Eski
Türkiye‟de 1930‟lu-1940‟lı yıllarda temelleri atılan31 müthiĢ bir Ġslâm Ve
µ

Kültürün, Din, Dil, Târih baĢta olmak üzere, Bilim, Sanat, Edebiyat, Örf, Âdet
ve Gelenekler olarak, bir milleti meydana getiren, değerler yığını olduğunu biliyoruz.
Bilimsel olarak her kültürde, aynı zamanda bizim Kültürümüz‟de de, baskın olan Din ve
Dil Ġslâm Ve Türkçe‟dir. Foullie Ģöyle diyor: “Her büyük milletin bir dehâsı vardır. Onun
birliğini ve kuvvetini teĢkil eden de budur. Bu dehâ çökerse, yıkılırsa millet mahvolur.
Kendini bulur canlanırsa, millet ilerler, yükselir. Bu dehâ ise din ve dildir.” (BaĢtürk, R.,
Sessiz SavaĢ, Sayfa 53, Kum Saati Yayınları, 2005, Ġstanbul).
29
Temiz, M., Bunları Hâlâ Anlayamıyor muyuz?, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.pdf,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.docx, En
Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
30
Temiz, M., Yine de ġükür! Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/YĠNE%20DE%20%20ġÜKÜR!.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/YĠNE%20DE%20%20ġÜKÜR!.docx, En Son EriĢim Târihi:
11.10.2016.
31
Temiz, M., Bunları Hâlâ Anlayamıyor muyuz? Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
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Kültür DüĢmanlığı‟nın ne yazık ki, birer Kurbanı durumundaymıĢız!
Milyonlarca vatan evlâdına da Yazık olmuĢtur. Ben de bunun tam
anlamıyla yıllarca sonra, bugün farkına varmıĢ bulunuyorum!
Bu ne MüthiĢ bir düĢmanlıkmıĢ ki, kendi Üstün Ġslâm ve Altın
Kültürümüz bize öğretilmemiĢtir! Orta Öğretim‟de Üstün Ġslâm ve Altın
Kültürümüz‟ün yerine bizlere hep, hatırlıyorum, Yunan ve Roma Târihi ve
kültürleri öğretilmiĢti... Perikles gibi Atina‟daki Yunan kahramanları
ezberletilmiĢti. Demek ben 1967 Samsun Ondokuzmayıs Lisesi Birincisi
olarak bu ezberlerin birincisiymiĢim, öyle mi? Görüyorsunuz ya bizlere
nasıl kıymıĢlar!
Batı TaĢeronları vâsıtasıyla ve / veya Olumsuz Yöneticilerimiz
Tarafından Yıllarca Sürdürülen Gayrımillî Dayatmalar ile Bu Öz
Değerlerimiz ve Milletimiz‟in Temel Haysiyetleri geçmiĢte, Önemsiz,
Değersiz, hattâ Çağdığı Ve Tehlikeli bile gösterilmiĢtir32. Öyle ki bizler de
dâhil olmak üzere Milletimiz‟in önemli bir kısmı belli bir süre, Üstün Ġslâm
Ve Altın Kültürümüz‟den hem uzaklaĢtırılmıĢ, hem de farkında olmadan
DuyarsızlaĢtırılmıĢtır33.
Yıllarca bu Ģekilde uygulanan Ġslâm KarĢıtlığı34 nedeniyle Ġslâmî
Kavramlar‟ın yasaklanması, bu Kutsal Ġhtiyâç‟ın yetersiz ve câhil kiĢilerin
ellerine geçmesine sebep olmuĢtur. Devletimiz‟in kontrolü dıĢında ve
yeraltında örgütlenen bu yetersiz ve câhil insanlar, rejime dinsiz rejim ve
îdârecilerine kâfir damgasını vurup, bu gerekçelerle devlete karĢı yeraltı
metotlarıyla içten içe kirli bir din savaĢı yürütmüĢlerdir. 2014-2015
yıllarında su yüzüne çıkan ve “Paralel Yapı” adı verilen örgüt, bunlar
arasında geliĢen ve en tehlikeli olan örgüttür.
“Paralel Yapı” adlı bu örgüt ilk zamanlarda, Ġnönü Zihniyeti‟nin
Ġslâmî ve Kültürel Tahribat Ve Tahrifatı karĢısında, yânî bu olumsuzlukları
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.pdf,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.docx, En
Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
32
Temiz, M., Cumûriyet Dönemi‟nde Nerden Nereye-Bu Aziz Millet “Allah”
kelimesinin Yasaklandığı Dönemleri bile YaĢamıĢtır, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/CUMÛRĠYET%20DÖNEMĠNDE%20%20NERDEN%20NERE
YE...pdf, YA DA
http://mtemiz.com/bilim/CUMÛRĠYET%20DÖNEMĠNDE%20%20NERDEN%20NERE
YE...doc, En Son EriĢim Târihi: 30.05.2012.
33
Anonim, Bizim Ġktidarımızda Dini NeĢriyat Olmayacak!”, Alındığı Ġnternet
Elektronik
Adresi,
http://hakaretyokhakikatvar.wordpress.com/2012/10/04/bizimiktidarimizda-dini-nesriyat-olmayacak/, En Son EriĢim Târihi: 03.01.2013.
34
Temiz, M., Din KarĢıtlığı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.comr/bilim/Din%20KarĢıtlığı.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/Din%20KarĢıtlığı.doc, En Son EriĢim Târihi: 18.02.2015 /
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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uygulayan, devletin karĢısında görünerek, baĢka bir ifâdeyle, Ġslâm yanlısı
görünerek, devlete karĢı olumsuzlaĢtırılan Halkımız‟ın, kendileri tarafına,
âdetâ Savrulmasına sebep olmuĢtur.

ġimdi Ey KardeĢ, tam bu noktada ABD Ġstihbarat Örgütü CĠA‟nın ve Uluslararası
Ġslâm DüĢmanları‟nın Müslümanları Ġslâm'dan koparmakla sağladıkları
kazançları hele bir düĢünsene! Bunun temelinde Müslümanların zenginliklerinin
daha kolay sömürülmesi yatmıyor mu? Sömürme olmasa seninle neden
uğraĢsınlar ki!

O sıralarda Halkın desteğini alan ve ABD Ġstihbarat Örgütü
CİA‟nın kontrolünde olan “Paralel Yapı” örgütü tarafından Ġslâmî
Kavramlar yozlaĢtırılmaya, mü‟min Müslümanların Güçleri‟nin ve Ġslâmî
Faaliyetler‟in etkinliklerinin ortadan kaldırılmasına baĢlanmıĢtır. Gerek
Îtikâdî ve gerekse Ahlâkî açıdan, gerçek Ġslâm‟la, uzaktan yakından hiç
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ilgisi olmayan fikirler, Örgüt tarafından bilinçli olarak desteklenip
çoğaltılmıĢ,, Genç Beyinlere Zerk edilmiĢtir35,36.
1950‟li-1960‟lı yıllardan beri sürdürülen, „Paralel Yapı‟nın bu
faaliyetleri sonunda zehirlenerek yetiĢtirilen ve / veya yetiĢen Bozuk
Zihniyet Mensupları, Devlet‟in her yerine sızmıĢlardır37. ĠĢte bu yüzden,
yıllarca sürdürülen Mâneviyat KarĢıtlığı38, Ġslâm DüĢmanlığı ve / veya
Kürt DüĢmanlığı39 gibi politikalar40, En Tehlikeli Ve Acı Meyvelerini,

35

Temiz, M., 15 Temmuz 2016 Ġhtilâl KalkıĢması Ve Madalyonun Ġki Yüzü,
Îman Farkı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20ĠHTĠLÂL%20KALKIġMASI%2
0VE%20MADALYONUN%20ĠKĠ%20YÜZÜ,%20ÎMAN%20FARKI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20ĠHTĠLÂL%20KALKIġMASI%2
0VE%20MADALYONUN%20ĠKĠ%20YÜZÜ,%20ÎMAN%20FARKI.docx,
En
Son
EriĢim Târihi: 25.08.2015.
36
Temiz, M., 15 Temmuz 2016 Münâsebetiyle Ġslâm‟ın Değerlerini Ġstismar
Ederken Îtikâdını Bozmaya ÇalıĢanlar, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20MÜNASEBETĠYLE%20ĠSLÂM
‟IN%20DEĞERLERĠNĠ%20ĠSTĠSMAR%20EDERKEN%20ÎTĠKÂDINI%20BOZMAY
A%20ÇALIġANLAR.pdfYA DA
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20MÜNASEBETĠYLE%20ĠSLÂM
‟IN%20DEĞERLERĠNĠ%20ĠSTĠSMAR%20EDERKEN%20ÎTĠKÂDINI%20BOZMAY
A%20ÇALIġANLAR.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
37
Edmond, S., CIA Erdoan‟ı Neden Hedef Aldı!, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://www.turkishnews.com/content/2014/03/09/cia-erdogani-neden-hedef-aldi/
YA DA
http://www.aksam.com.tr/siyaset/ciae-gulen-adam/haber-292688, En Son EriĢim Târihi:
31.05.2014.
38
Temiz, M., Din KarĢıtlığı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.comr/bilim/Din%20KarĢıtlığı.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/Din%20KarĢıtlığı.doc, En Son EriĢim Târihi: 18.02.2015,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm

“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 tevakki edilmesi (sakınılması) ve baĢlanmıĢ bu gibi tefrikaların en
son on gün zarfında nihayetlendirilmesi.” (T.C. Başvekâlet - Matbuat Umum
Müdürlüğü, İç 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. Eşref EDİP-KARA KİTAP.” Alındığı İnternet
Elektronik Adresi,
http://reddulmuhtar.com/index.php/160-ilahiyat-fakultelerinde-yetisen-belamlar.html,
En Son EriĢim Târihi: 23.04.2014.
39
Temiz, M., Zulüm!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ZUL%C3%9CM.pdf, En Son EriĢim Târihi: 23.04.2014.
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açıktan açığa, gözle görülür derecede, 21. Yüzyıl‟ın bu ilk çeyreğinde,
geniĢlemiĢ olarak vermeye baĢlamıĢ bulunuyor41. Öyle ki Ġnönü
Zihniyeti‟yle Paralel Yapı Örgütü bugün, açıktan açığa Güç Birliği de
yapmıĢ bulunuyor…
Ġnönü‟nün Hâtıraları‟na ve sayfa sonunda Belgelenen
ÇalıĢmalarına, Faaliyetlerine de bakılırsa, Onun Ve Hempalarının Ġslâm Ve
Kültür DüĢmanlığı Ve KarĢıtlığı açıkça görülmektedir. Ġnönü‟nün bizzat
kurmuĢ olduğu hükümetlerin baĢ pozisyonundaki kiĢi olarak, Ġnönü kendisi
tarafından bilinçli bir Ģekilde organize edilen, bu Ġslâm Ve Kültür
DüĢmanlığı sonucunda42, böylece ne yazık ki Bizler de, Ġslâm Ve
Kültürümüz açısından, bir haylı Câhil BırakılmıĢ Bulunuyoruz.
Eskiden Ne İdik Şimdi ne Olduk
Sizin en hayırlınız, baĢkalarına daha fazla faydalı olanınızdır.
Hadîs-i ġerif
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Anonim, Bizim Ġktidarımızda Dini NeĢriyat Olmayacak!”, Alındığı Ġnternet
Elektronik
Adresi,
http://hakaretyokhakikatvar.wordpress.com/2012/10/04/bizimiktidarimizda-dini-nesriyat-olmayacak/, En Son EriĢim Târihi: 03.01.2013.
41
Temiz, M., Cumûriyet Dönemi‟nde Nerden Nereye-Bu Aziz Millet “Allah”
kelimesinin Yasaklandığı Dönemleri bile YaĢamıĢtır, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/CUMÛRĠYET%20DÖNEMĠNDE%20%20NERDEN%20NERE
YE....doc YA DA
http://mtemiz.com/bilim/CUMÛRĠYET%20DÖNEMĠNDE%20%20NERDEN%20NERE
YE...pdf, En Son EriĢim Târihi: 30.05.2012.

“Gazetelerinizin son günlerdeki neĢriyatı arasında dinden bahis bazı yazı,
mütalaa, ima ve tem-sillere rastlanmaktadır. Bundan sonra din mevzuu üzerinde gerek
tarihi, gerek temsili ve gerek mütalaa kabilinden olan her türlü makale ve fıkra ve
tefrikaların neĢrinden tevakki edilmesi (sakınılması) ve baĢlanmıĢ bu gibi tefrikaların en
son on gün zarfında nihayetlendirilmesi.” (T.C. BaĢvekâlet - Matbuat Umum 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. Eşref EDİP-KARA KİTAP.” Alındığı İnternet
Elektronik Adresi,
http://reddulmuhtar.com/index.php/160-ilahiyat-fakultelerinde-yetisen-belamlar.html,
En Son EriĢim Târihi: 23.04.2014.
42
Temiz, M., Ah! Ġnönü‟nün Ġslâmî Zulmü Olmasaydı Hiç Böyle mi Olurduk?
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ‟NÜN%20ĠSLÂMÎ%20ZULMÜ%20HĠÇ%20OLMASA
YDI%20HĠÇ%20BÖYLE%20MĠ%20OLRDUK.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ‟NÜN%20ĠSLÂMÎ%20ZULMÜ%20HĠÇ%20OLMASA
YDI%20HĠÇ%20BÖYLE%20MĠ%20OLRDUK.docx, En Son EriĢim Târihi: 11.10.2016.
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2000‟li yılların o darbeli hengâmeli yıllarında, sırasıyla, Atatürkçü
geçinenleri, rütbeli askerleri, öğretmenleri, öğrencileri, hattâ ayrıca dindar
ve gayrı müslim bütün vatandaĢlarımızı ayrı-ayrı düĢünmüĢtüm. Bütün bu
kesimlerin her biri, çocukluğum dönemindekilere göre kıyaslandığında,
büyük bir gurur duyacakken, ne yazık ki, bu kesimlerin her birinde daha
fazla yozlaĢmayı, disiplinsizliği, ölçüsüzlüğü, ciddiyetsizlikleri, yalan-bazlı
politikayı ya da Ģiddete dayalı ruh yapısını gördükçe üzülmüĢ,
kahrolmuĢtum. Çünkü bunlar Târih‟teki Asîl Atalarımız‟ın torunları olan
bizlere hiç yakıĢmıyordu.
DüĢününüz! Eskiden neydikΩ, ne hâle düĢmüĢtük43… Gücüm,
imkânım olsaydı, bir Türk olarak, bırakınız 1000 yıl öncesini, önce Ģu
yakın târihimizdeki o Atatürkçüleri, rütbeli askerleri, öğretmenleri,
öğrencileri ve topyekûn insanlarımızın bir-bir kritiğini yapar sonra da,
“GeçmiĢinize bir bakınız da utanın!” diyeceğim gelirdi.
Neden bu hâllere düĢmüĢtük? Çünkü Asîl Ve Ârif Halkımız‟ın büyük
çoğuluğu
hâriç,
Atatürkçülerimiz‟in,
rütbeli
askerlerimizin,
öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve bir kısım insanlarımızın, kısacası,
her bir kesimin büyük bir çoğunluğunun ana meĢgûliyetlerinin, asıl
görevleriyle hiç uyuĢmadığını görmüĢtük / görüyorduk. O günlerde bunların
kendi görevlerinin dıĢındaki bütün iĢlerle, sanki esas görevleriymiĢ gibi,
uğraĢmakta oldukları, „durumlardan vazîfe‟ çıkardıkları ve bu sapmaları, en
basit bir deyimle, büyük mârifet (!) ya da vatan borcu (!)) saydıkları, çok
acı ve esef verici bir gerçek olarak ortaya dökülmüĢtü. O yıllar gerçekten
bu yüzden hep üzüntülü yıllarımdı… Bence bütün bu sapmaların temelinde,
kendi esas Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün câhili oluĢumuzun gerçekliği
yatmaktaydı.
Ġslâm Ve Kültürümüz‟de ümitsizliğe düĢmenin büyük günah
olduğunu bilmesem var ya, emekli olduktan sonra, köĢeme çekilir, öyle
beklerdim. Ama inceleme ve araĢtırmalarım sırasında Allah‟tan (CC) ümit
kesilmesinin doğru olmadığını da artık öğremiĢ bulunuyordum! Bu nedenle,

Ω

MeĢhur Arap Ġlim Adamı Ġbni Haldun diyor ki, “Ben bütün Milletleri inceledim.
Bunların en üstünü Türk‟lerdir. Bunu böyle bil ha!” Gazâli ise, “Bir iĢ yaptıracağın
zaman bu iĢi Türk‟lere ver. Çünkü onlar hile yapmazlar.” diyor. Ner d e e e n nereye!
43
Temiz, M., KonuĢa KonuĢa Elde Var Sıfır, DüĢünme Zamanı,
Cumhûriyetimiz‟in 78. Yılında Bir Değerlendirme, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://gayalo.net/dosyalar/KonuĢa%20KonuĢa%20Elde%20Var%20Sıfır.doc YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/KonuĢa%20KonuĢa%20Elde%20Var%20Sıfır.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KonuĢa%20KonuĢa%20Elde%20Var%20Sıfır.htm, En Son
EriĢim Târihi: 5.01.2013.

O zaman dilim varır mı, varmaz mı bilmiyorum...
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mü‟minlerin karınca karârınca bir Ģeyler yapması gene Ġslâm Ve
Kültürümüz‟ün bir emri gereği olmalıydı.
Hayâtımın anlatılmasını bir sebep addederek, iliĢkili olduğum
kadarıyla, o eski Atatürkçülerimizi, askerlerlerimizi, öğretmenlerimizi,
öğrencilerimizi ve kısacası, çocukluğumdaki her bir kesimi, elimden
geldiğince, yaĢadığım o günlere aktararak târihe bir kayıt düĢmeyi
sorumluluktan bir kurtuluĢ çâresi olarak düĢünmüĢ bulunmaktayım¥. Bu
nedenle amacım karınca kararınca, kendime düĢen, Vicdanî Sorumluluk‟tan
kurtulmaktır.
Bu ana sebebin dıĢında bu eser, ayrıca, okuyucunun algısına göre
Ġlâve Faydalar‟a ya da akla gelmeyen baĢka Ġbretli Durumlar‟a da elbette
iĢâret edebilir; yeter ki ve temennim odur ki, zararlı yönlenmelere sebep
olmasın!



Allah (CC), Peygamber (SAV) Efendimiz‟e ne diyor? Diyor ki, “Sen doğru yola
getiremezsin! Sen sâdece bildir (tebliğ et) ama doğru yola getirici olan sâdece benim.” Bu
kadîm kurala göre boĢ durmayıp hayırlı olduğuna inandıklarımızı kardeĢlerimize
anlatmakla görevliyiz. Bu görev terk edilemez. Çünkü görevi terk etmenin uhrevî sonucu
ağırdır: Topyekün felâketlerin en önemli nedenlerinden biri, bu tür görevlerin çoğunluk
tarafından ihmal edilmesidir. O zaman kurunun yanında yaĢ da yanmaktadır. Bu husus
Dinimiz‟in temel esaslarından olup adına, “Emr-i Bil Ma‟ruf Nehy-i Anil Münker-Ġyiliği
emretmek, kötülükten kaçındırmak” deniyor... Lut Kavmi‟nin yerin dibine batırılmasının
esas sebebi bu kuralın Müslümanlar tarafında ihmal edilmesiydi. Bu yüzden felâket toptan
gelmiĢ, kötülükler karĢısında, “Ġyiliği emredip kötülükten sakındırmadıkları”, yâni sanki,
“Bana dokunmayan yılan bin yaĢasın.” dedikleri için, o gece teheccüt namazı kılan 80 000
Müslüman da, suçlularla birlikte yerin dibine batırılmıĢtır.
¥
Bu iĢlere hayâtımı karıĢtırmamın sebebi olarak kendimi bir örnekmiĢ gibi
düĢündüğüm, aslâ akla gelmemelidir! Yoksa sû-i zan ederek (kötü düĢünerek), bana
yalnızca sevap kazandırmıĢ olursunuz! Hakkımdaki böyle sû-i zanlar, benim için elbette
faydalıdır. Ama yapanlar için iyi olmadığını söylememek, benim için bencillik
olacağından, onları uyarmak da benim için bir vicdan borcu oluyor.
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ÜSTÜN ĠSLÂM
VE ALTIN KÜLTÜRÜMÜZ
Giriş
Meğer Gençliğimde, Üstün Ġslâm Ve Altın Kültürümüz‟den ve Üstün
Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz‟den ve / veya Ġslâmî ve Millî
Değerlerimiz‟den habersiz olarak, Câhillikler Ġçinde yüzüyormuĢum.
Üstelik de câhilliğimin karabasanı, kendimi gözlemlememe de engel teĢkil
ediyormuĢ… Bütün bu Değerlerimiz‟den haberim bile yokmuĢ…
Bu nedenle Ģu satırların yazarı olarak ilk zamanlarda, temel bir
Ġslâmî Eğitimim olmadığı için, benim de kalbim Ġnönü Zihniyeti
mensuplarında olduğu gibi hep Batı-Batı diye atıyordu... Hattâ Üstün Ġslâm
Ve Altın Kültürümüz açısından Câhil-Bilgisiz olduğum o sıralarda
yazdığım yazılarımı, KonuĢtuğum Konuları, hep Ġslâmî söylemlerden de
uzak tutardım / tutuyordum / tutmaya çalıĢıyorum... Çoğu bilim adamının,
“yazıya Ġslâmî kavramların girmesiyle yazının değerinin artık bilimsel
olmaktan uzaklaĢtığına” inanması gibi bir düĢünce, ne yazık ki o sıralarda
bende de vardı. Ama sonra 1968-1970‟li yıllarından baĢlayarak
Sürdürdüğüm AraĢtırmalarım arttıkça, Ġslâm‟ın bu Ģekilde Horlanmasının
bilimsel açıdan da mümkün olmadığını-olamayacağını, ayrıca Bizzat Pratik
Olarak da görmüĢ bulunuyorum.
Çünkü bugünlerde elde etmiĢ bulunduğum bilgi birikimim
nedeniyle, Doktorası “Elekromanyetik Alanlar”, Döçentliği “Elektronik
Eğitimi”, Profesörlüğü “Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği
Anabilim Dalı‟nda” olan bir Öğretim Üyesi olarak, o günlerden Çok Faklı
düĢünmekteyim.
Araştırmak Ve Öğrenmek
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“AraĢtırmak Ve Öğrenmek” kadar Mutluluk Verici bir Ģey yok...
Bunu ancak bu yolda olanlar bilir. Bu Mutluluğu En Kapsamlı Olarak
ancak Ġlim Ġnsanları biliyor... Bir de bir parça Bilim Ġnsanları duyabilir /
duyabiliyor...
1970‟li yıllardan beri içinde bulunduğum Ġslâmî AraĢtırmalarım
sırasında, ilk zamanlarda kullandığım, kelime, söz ve kavramların
Kökenine, Nedenine, Delîline zamanla inmeye baĢladığımda, zamanla
artan Birikimlerim nedeniyle, hemen-hemen herĢeyin, her konunun ya da
“Her Kavram‟ın Temeli‟nde”, bizim Kültürümüz‟ün Esasları‟nın,
Etkileri‟nin Ve Yansımaları‟nın yattığını gördüm / görmüĢtüm. Yâni kısaca
özetlemek gerekirse bütün kültürlerin temelinde Bizim Kültürümüz vardır.
Günümüzdeki aydın geçinenlere bakarak, bunları da bir kenara
bıraksak bile, bugün örneğin solcuların faaliyetlerinin Ġslâmî ölçülerle
birlikte yorumlanıp bağdaĢtırılması mümkün olmayacak derecedeki
dönüĢümlerini biliyoruz. Solcuların bu durumlarına ek olarak, ayrıca Sağ
Ve Soldaki Ġnönü Zihniyeti Mensupları‟nın dönüĢümleri da daha baĢka…
Meselâ Ġslâm Ve Kültürümüzü ret yoluna saptığımız zaman dahî,
Solcu Ve Ġnönü Zihniyetliler‟de bugün net olarak gözlemlenen, Târihî,
Güncel Ve Kültürel Fikir, DüĢünce Ve Felsefî Fakirlik‟te olduğu gibi, baĢka
bir sığlıkla yâni temelsiz uyduruk Fikir Fakirliği ile karĢı karĢıya
geldiğimizin sıkıntısıyla, artık BaĢedemez Duruma Geldiğimizi de
görüyordum / görüyorum.
Sırf ben mi görüyorum? Elbette hayır! Bu Açık Ve Net biçimde
Gerçek Ve Bilimsel Olarak o kadar sırıtıyor ki! Solcular gibi ya da Sağ Ve
Soldaki Ġnönü Zihniyetliler gibi Davranıldığı takdirde, Açıkça
Görülmektedir ki Bu Durum, insanı Fikrî bir Fakirliğe Ve / Veya Fikrî Bir
Sınırlılığa düĢürmektedir.
Nankörlüğü Kim Kabul Edebilir ki!
Daha açıkçası Üstün Ġslâm Ve Altın Kültürümüzü ve Yüce Ġslâmî
Ve Altın Kültürel Ölçülerimizi ve / veya Ġslâmî ve Millî Değerlerimizi
DıĢlamıĢ olduğumuzda bakınız neler oluyor... Asîl Ve Ârif Milletimiz‟in
bir ferdi olarak, baĢka kültürlerin hatırı için, kendi kimliğimizi ihmal
ettiğimizin ya da yok saydığımızın, bilinçli bir Ģekilde kendi kendimizi BileBile, âdetâ Nankör bir duruma düĢürdüğümüzün, Ģimdi daha kolayca
farkına varabiliyorum. Dolayısıyla ġahsen Ben Kendi Hesâbıma Asîl Ve
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Ârif Milletimiz‟in bir ferdi olarak, kendi kendimi Bile-Bile, Öz Altın
Kültürümüz‟den DıĢlamayı, Kendimi âdetâ Nankör bir Duruma DüĢürmeyi
aslâ kabul edemiyordum / etmiyorum. Böyle bir durumun kabul edilmesi,
benim için mümkün değildir! Bu kimliksizliğin Ģahsiyetimin, yâni Her
Türlü Fikir, DüĢünce Ve Faaliyetlerimin, üzerinde bir gölge gibi durmasına
ben nasıl dayanabilirim! Buna ancak, “özgünlüğünü-özel kiĢi oluĢunu ve
Özgürlüğünü kaybeden”, ġahsiyetsizler dayanabilirler.
Bütün bu gerçekler karĢısında meselâ Yazma Konusunda da
gerçeğine uygun esaslı bir yazının, Üstün Ġslâm Ve Altın Kültürümüz‟ün ve
Yüce Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz‟in ve / veya Ġslâmî ve Millî
Değerlerimiz‟in dıĢlanarak yazılamayacağı açıktır. Tecrübî olarak da artık
biliyoruz ki, Üstün Ġslâm Ve Altın Kültürümüz‟ün temel esasları teğet
geçilerek yazılan yazıların Yavan, Derinliksiz ve Ġnandırıcılık Ve
Doğruluk‟tan yoksun olması da aslında bu yüzdendir. Bu da bizi baĢka
milletlerin Örf, Âdet Ve Kültürlerine Özenti uğruna, gerçeklerden uzak
olan Bâtıl Kalıplara sokmakta, Sunî Ve KiĢiliksiz Bir YaĢama götürüp
Mahkûm etmektedir.
Belki Batılılara bir özenti uğruna, câhil kalmayı prensip kabul etmiĢ
bir takım insanlar, bugün bunlarla, aydın olma(k) ya da Ġlericilik Safsatası
ile oyalanabiliyorlar. Ama Ġslâm Ve Kültürümüzü özümlemiĢ olan Asîl Ve
Ârif Halkımız, bu tür temelsiz GerçekdıĢı yazılara niçin yüz versin ki? Yüz
vermiyor, zâten... Doğrusu da bu değil mi?
Asîl Ve Ârif Halkımız kendi Maddî Ve Mânevî yaratılıĢına da
uygun olduğu için, her zaman uyum sağladığı yâni bilimsel bir dille
söylemek gerekirse “rezonansa” geldiği, fikirlerin de “gerçeklere” dayalı
olanından hoĢlanmaktadır. Dolayısıyla bir Bilim Adamı olarak, yetiĢme
tarzının verdiği zorunluluktan dolayı her Ģeyin Nedenini, Kaynağını,
Delîlini araĢtırmak, ancak ondan sonra ilgilenilen olaya inanmak da
bilimsel bir zorunluluktur. Delilsiz, Kaynaksız, kuru, düz lâflarla sonuca
gidilemeyeceğini, gidilse bile bunun Faydasız olacağını, zâten her Bilim
Adamı da bilmektedir.
Sonuç olarak yukarıda açıklanmıĢ olan Gerçek Nedenler‟den dolayı,
ĠnanıĢ, Fikir, Tutum veya DavranıĢlarımın yanında, ayrıca Yazılarımın da
hep, Ġslâmî olsa bile bundan Özgünlük ya da Orijinallik adına gurur bile
duyarak, hep Gerçeklere dayalı olan Delilli Ve Kaynaklı Yazıların
yazılmaya çalıĢılacağını tahmin edebilirsiniz. Dolayısıyla Gerçek Kaynak
olarak da baĢlangıçta (esasta) Allah (CC) tarafından bildirilen Üstün Ġslâm
Ve Altın Kültürümüz‟ün ve Yüce Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz‟in
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ve / veya Ġslâmî ve Millî Değerlerimiz‟in Seçilmeye ÇalıĢılması da olmazsa
olmaz olan bir Zarûret‟tir.
İlim Ve Bilim
Üstün Ġslâm Ve Altın Kültürümüz‟ün ve Yüce Ġslâmî Ve Altın
Kültürel Ölçülerimiz‟in ve / veya Ġslâmî ve Millî Değerlerimiz‟in farkında
olmadığım o câhillik yıllarımda en sağlam kaynağın, hep hayranı olduğum
ve bir kariyer ve meslek olarak seçmiĢ bulunduğum, “Bilim Alanı‟nın”
olduğunu tahmin edebilirsiniz. Hâlbuki gerçeklik açısından bu kabul
eksik... Neden eksik? Bakınız neden eksik:
Bugün Bilimin Kesinlik Oranı yüzde 90-95 civârındadır. Halbuki,
Allah (CC) tarafından bildirilen, Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel
Ölçülerimiz‟in kesinlik oranı ise 100 civârındadır. Ama yukarıdaki
paragrafta bahsettiğim, “Bilim Alanı” tercihimde de Ġlmî açıdan çok
yanılmıĢ da değilim. Çünkü incelemelerim sonunda Ģunu kesin olarak
görmüĢ bulunuyorum ki, “Bilim Alanı‟na Ġslâmî Îman Kavramı‟nı
kattığınızda, Ġlim Alanı yâni bir bakıma Ġlim Kavramı elde edilmektedir.”
BaĢka bir açıdan bu demektir ki, “Bilim Ġlmin Maddî cephesidir.”
Dolayısıyla Müslüman olmayan Bilim Adamları, Ġlmî Konulara daha çok
Bilimsel Konularda yaklaĢabilmektedirler.
1970‟li yıllarından beri tarafımdan sürekli olarak incelenmekte olan
Ġslâm‟ın Vahiy Kaynağı olan Kur‟an, Ģu anda bana kazandırdığı mevcut
Birikim nedeniyle, Kesinlik konusunun yüzde yüz kendisinde olduğu
Ġnancımı Hâkim kılmaktadır. Hâl böyle olunca, Ģimdi en sağlam Gerçeklik
Ve Doğruluk Kaynağı‟nın bilim olmadığı aksine, Kur‟an olduğu Sonucu,
ortaya çıkmıyor mu? En sağlam Gerçeklik Ve Doğruluk Kaynağı‟nın
İkincisi ise Kur‟an‟ın Uygulanması‟nı Tutum, DavranıĢ, Söz Ve Yorumları
ile Ümmetine açıklayan Peygamberimiz (SAV)‟in Sünneti‟dir.
Aslına bakılırsa Bilim, Ġlmin önemli bir koludur. Aslına bakılırsa
Bilim, Ġlmin Önemli bir koludur. ġimdi Ġlmin44 Yegâne Kaynağı‟nın Kur‟an
olduğunu açık45 olarak biliyoruz. Hal böyle olunca bu gerçek bilgilerin,
44

Temiz, M,. Ġlmin Kaynakları, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠLMĠN%20KAYNAKLARI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/ĠLMĠN%20KAYNAKLARI.docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ĠLMĠN%20KAYNAKLARI.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ĠLMĠN%20KAYNAKLARI.docx, En Son EriĢim Târihi:
07.04.2015. http://mtemiz.com, http://gayalo.net
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Temiz, M., Kur‟an, Bilim ve Zaman, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBs
QFjAAahUKEwib-
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1970‟li yıllarından önceki, inancımın öylece Sâbit Kalmasına, izin
vereceğine hiçbir Ġhtimal verebiliyor musunuz?
Zerre kadar Ġslâmî Eğitimi Ve Bilgisi bulunmayan, belki (yalnızca
tahsilli olan) aydın geçinenlerimizin çoğunun mevcut bilgilerinin temelsiz
hayallere dayalı olarak bugün Batının birer Mânevi Ajanı olarak
47
anıldıklarını46 Ģu anda inkâr etmeye imkân var mı ?

Zerre kadar Ġslâmî Eğitimi Ve Bilgisi bulunmayan, belki (yalnızca tahsilli olan)
aydın geçinenlerimizin çoğunun mevcut bilgilerinin temelsiz hayallere dayalı
olarak bugün Batının birer Mânevi Ajanı olarak anıldıklarını48 Ģu anda inkâr
etmeye imkân var mı?

O zaman Yeni Türkiye‟de ġu Türkiye Gemimiz‟in, Ebediyete
Kadar Su Almadan ġahlana-ġahlana Yüzebilmesi için, Gemimiz‟deki
rbAmd7GAhXBvnIKHUpoAN8&url=http%3A%2F%2Fwww.mtemiz.com%2Fbilim%2FKu
r%25E2%2580%2599an%2C%2520Bilim%2C%2520Zaman%2520Ve%2520Einstein%25
20ile%2520Trabzon%25C3%2587aykara%25E2%2580%2599li%2520Behram%2520Kur%25C5%259Funo%
25C4%259Flu.doc&ei=kOCmVZvyAcH9ygPK0IH4DQ&usg=AFQjCNEJr2qGNcdqmEip
Xl6gP4pC0pXr8Q
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48
https://t24.com.tr/haber/soner-yalcin-attila-ilhan-in-dedigini-dusunmekzorundayiz-turk-aydini-bati-nin-manevi-ajani,889073

49

gerçek mü‟min bir aydının, yukarıda arzedilmiĢ olan, Fikrî Temeller‟den
hangisine daha çok mutlak ihtiyaç duyacağına, Asîl Ve Ârif Halkımız‟ın
içindeki Kıymetli Okuyucuların bilerek karar vermeleri, daha güzeli olmaz
mı?
Yukarıda açıklamıĢ bulunduğum nedenlerden dolayı geçmiĢte iyi ki,
Yüce Ġslâm Ve Altın Kültürümüz‟den Yana, yâni Kendi Öz Kimliğimden
Yana, bir Tercih yapmıĢ bulunuyorum... Eğer yanlıĢ bir tercih yapmıĢ
olsaydım, benim de hâlim, günümüzün aydın denen-görünen ama gerçekte,
günümüzde hep GerçekdıĢı (Bâtıl-YanlıĢ) ĠĢlerle UğraĢan, Kimliksiz
Karanlık Kültür Câhillerinden bir farkım olmayacakmıĢ…
ġimdi geriye dönüp baktığımda, aynı zamanda hâlâ Bâtıl Fikir
Çöplükleri Ġçinde Bocalayıp Duran geçmiĢteki o Pırlanta ArkadaĢlarım‟ın
son durumlarını da görerek edindiğim Dersler sonunda, EĢsiz ve Yüce
Ġslâm Ve Altın Kültürümüz‟ü öğrendikçe gerek DavranıĢ ve gerekse Ġç
Huzûru bakımından, her an gittikçe daha da düzelip normalleĢtiğimi
görüyorum... Demek ki Mâneviyat Yoksulluğu, Psikolojim üzerinde, ayrı
bir Karanlık YükmüĢ…
Onun için bizim Yüce-EĢsiz Ġslâm Ve Altın Kültürümüz, bizim
Maddî Ve Mânevî Enerji Ve Ölçü Kaynağımız‟dır. Bu Değerlerimizi hiç
unutmamamız gerekiyor. Bunları bir levhaya yazınız da, hep gözünüzün
önünde bulunsun!
ġimdi benim gibi, gençliğinde EĢsiz Ġslâm‟dan Ve Altın
Kültürümüz‟den habersiz bırakılmıĢ, Ġslâmî Ve Kültürel açıdan, câhil
kalmıĢ birini düĢününüz! Bu günkü bu Hengâmede bu kiĢiyi, hiç farkında
olmadan Kin, Kibir, Haset Ġçinde Olduğunu veya yalnızca Kendini
Beğendiğini, yâni Ucub Hastalığı içinde Kıvradığını ve / veyâ aynı
zamanda, Ġdârecilerine49 Sövüyor50 Bir Pozisyon Ġçinde Bulunduğunu,
Emperyalist Güçler ile ĠĢ Birliği içinde çalıĢıyor olarak görebilirsiniz51.

49

Temiz, M. Kültürümüzde (Dinimiz‟de) Ġdârecilere Îtaat Kavramı, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KÜLTÜRÜMÜZDE%20ĠDÂRECĠLERE%20ÎTAAT%20KAVR
AMI.pdf YA DA
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AMI.doc, En Son EriĢim Târihi, 13.05.2014.
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Temiz, M. Kin, Kibir Ve Haset Zemîninde (Derùnunda) Yeni Türkiye‟ye
Doğru: Türkiye Cumhùriyeti BaĢbakanı‟nın Aleyhinde Yürütülerek Vatan Ve Milletimiz
Aleyhine DönüĢen Kin Ve Kibrin Günümüzdeki Açınımları, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KĠN%20VE%20KĠBĠR%20ZEMÎNĠNDE%20(DERÙNUNDA)
%20YENĠ%20TÜRKĠYE‟YE%20DOĞRU.pdf YA DA
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Benlik ya da Ucub Hastalığı
Benlik ya da Ucub Hastalığı deyip de hemen geçmeyiniz! Kendini
beğenmiĢlik özellikle her bir insanda, Ġslâmî ve Kültürel Câhillik nedeniyle
gittikçe yükselir. ġu andaki kötülerimiz tarafından en zararsızı gibi görünen
bu câhilliğin insanlarımız üzerindeki olgunlaĢmıĢ Zehirli Ve Olumsuz
Meyveleri, daha çok Ģu son on yıllarda olmak üzere, yaklaĢık 200 yıldır
çokça görülmektedir. Daha açıkçası, bunların diğer kötü huylarla
karmaĢıklaĢmıĢ binlercesini de, artık her gün ortalıkta, daha yakından,
görüyor ve biliyoruz.
Kendini beğenmiĢliğin MüĢahhas Görüntüsü, baĢkalarını aĢağı ve
değersiz görmekle baĢlar. Bu Mânevî Hastalık, her kesimde vardır. “Ben
Müslümanım” diyenlerin önemli bir kısmında da o kadar çok ki! En az
görüldüğü kesim ise, Tasavvufu yaĢayan Hâl Ehli‟yle, Olgun Mü‟minler
kesimidir?
“Benlik Ve Bireysellik Kavramı” baĢka kültürlerin özlerinde
kültürel olarak vardır. Ġslâm‟ın özünde ise, Üstün Ġslâm Ve Altın
Kültürümüz‟ün önemli bir kültürel özelliği olarak, “Biz Kavramı”
bulunmaktadır. Ġslâm Ve Kültürümüz huzurlu olmak için mensuplarına,
Mütevazı Ve Alçak Gönüllü olmayı öğütlerken, baĢka kültürler
mensuplarına, daha çok, „Benliği ve ġahsî Menfaatleri üstün tutmayı‟
öğretmektedir.
Evet! BaĢka kültürlerin özünde, “Benlik Ve Bireysellik Kavramı”
yâni baĢka bir ifâdeyle „ego-benlik52‟ bulunurken, Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün
esâsında ise “Biz Kavramı ve / veya PaylaĢma Kavramı” hâkimdir. Bu
yüzden Ġslâm Ve Kültürümüz insanların huzurlu olmaları için, baĢta
http://mtemiz.com/bilim/KĠN%20VE%20KĠBĠR%20ZEMÎNĠNDE%20(DERÙNUNDA)
%20YENĠ%20TÜRKĠYE‟YE%20DOĞRU.doc, En Son EriĢim Târihi, 23.04.2014.
51
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Mânevî Boyutu, Siz Aklınızı mı Oynattınız? Oyuna Geliyorsunuz! Memleketimiz Adına
Bir DüĢününüz: Önce Vatan ve Milletimiz, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
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19.04.2014.
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Temiz, M., Bencillik, Ben! Ben! Ben!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
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EriĢim Târihi: 19.10.2013.
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mü‟min Müslümanlar olmak üzere, Mazlumlara
baĢkalarının sıkınıtlarını gidermeyi, esas almaktadır.

Sâhip

Çıkmayı,

Mazlum Nedir?
Mazlum konusunu daha da açmak gerekirse Üstün Ġslâm ve Altın
Kültürümüz, Mânevî Haz, Huzur Ve Mutluluğu elde etmek için,
mensuplarına daha çok, “kardeĢ mü‟minlerin” Menfaatlerini DüĢünmeyi ve
Mazluma Yardım Etmeyi üstün tutmuĢtur / tutmaktadır. Üstün Ġslâm Ve
Altın Kültürümüz‟de mazlumun özel bir yeri vardır.
Öyle ki Üstün Ġslâm ve Altın Kültürümüz, kim olursa olsun, mazlum
duruma düĢmüĢ olanlara, genel Ġnsan Hakları açısından karĢılıksız sâhip
çıkarak, yardımda bulunmayı tavsiye etmiĢ ve bunu, Ahlâklı olmanın ve
Mutluluğun Ön ġartı olarak, gerekli kılmıĢ; böyle davrananlara büyük
vaadlerde bulunmuĢ / bulunmaktadır.
DüĢünsenize bir kere, Yahûdiler Ġspanya‟dan toplu olarak
kovuldukları zaman, onları memleketine kabul eden tek hükümdar, Osmanlı
PadiĢahı II. Bayezit değil miydi?
Ama ne yazık ki günümüzdeki insanlarımızın bir kısmı, Üstün Ġslâm
ve Altın Kültürümüz‟den haberleri olmadığı, ya da kutsal Değerlerimiz‟den
soğutuldukları veyâ baĢka kültürlere özendirildikleri için, gün geçtikçe,
baĢka kültürleri yaĢama gayretine girmektedirler. Bu nedenle böyleleri
bencil sıfatlar kazanmaktadırlar. Artan bencilliklerin sonucunda da
toplumumuz ayrıĢmaya53, yalnızlaĢmaya, sonuç olarak da tıpkı Batılılar
gibi, canavarlaĢmaya54 doğru hızla sürüklemektedir.
1990‟lı yıllarda bir gazete, Almanya‟da Müslüman olan, bir gençten
bahsediyordu. Gencin, Müslüman olunca, duygularını Ģöyle ifâde etmiĢ
olduğunu okumuĢtum:
“Müslüman olmadan önce sâdece Kendimden Sorumlu Olduğumu,
Ģimdi ise Bütün Ġnsanlardan Sorumlu Olduğumu Hissediyorum.”
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Temiz, M., “Ama Bizleri AyrıĢtırdılar”, Bir „Facebook‟ Diyaloğu Ve
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Bu nedir, biliyor musunuz? Bu BakıĢ Açısı‟nın, Gerçek Îman
Nûruyla, Fıtrî Mecrâsı‟na yâni YaratılıĢ Mecrâsı‟na girmesidir. Gerçekten,
Üstün Ġslâm ve Altın Kültürümüzü inceledikçe, zamanla Ġnsanlara Ve
YaratılmıĢlara karĢı; ġartsız, Katıksız Ve KarĢılıksız Olarak; daha çok Sevgi
duymaya, Yunus‟un dediği, “Yaratılanı hoĢ gör, Yaratan‟dan ötürü”
felsefesine daha çok yaklaĢmaya baĢladığımı, bizzat ben de hissettim,
hissediyorum… Hattâ Ģu sıralarda, kim olursa olsun, günah iĢleyen
insanları gördükçe, onlara durmadan duâ etme isteğimi yenemediğimi Îtiraf
Etmek zorundayım.
Ġnsanları, Ġnsanlık Fıtratı doğrultusunda, geliĢtiren Üstün Ġslâm ve
Altın Kültürümüz‟ün bu özelliğini aman göz ardı etmeyiniz!
Yüksek Lisans‟ta danıĢmanlığını yaptığım, Ģu anda ise dünyâ
çapında bir bilim adamı olarak, CumhurbaĢkanımız‟ın elinden ödül alan,
Erkan Yüce adındaki bir araĢtırma görevlimiz vardı. Bu Asistanımız,
Boğaziçi Üniversitesi‟nde Doktora‟sını yaparak, Bölümümüze geri
dönmüĢtü. Döndüğünde o anlatmıĢtı. O Boğaziçi Üniversitesi‟nde bir yaĢlı
hocanın, birçok Üstün BaĢarılara imzâ atan, bir öğrencisini Ģiddetli bir
Ģekilde Kıskandığını, onun baĢarılarını gölgelemeye çalıĢtığını söylemiĢti.
Duyduğumda, o zaman buna önce, çok hayret etmiĢtim. Ama inandığı ve
özlemi içinde yetiĢtiği baĢka kültürler açısından bu Hocanın Bu
Kıskançlığını, Ģimdi kolayca îzah edebiliyorum, artık...
Benim Ġnsanlık DönüĢümüm‟de meselâ bir gün elime sıçrayan
kaynamıĢ çay suyunun ıstırâbını yaĢayınca, Cehennem‟in dehĢetini
kavradığımda, buna kimsenin dayanamayacağını hissediĢimin de büyük
etkisi olmuĢtur. Bu gerçekleri bilmeyenlere ikinci önemli bir faktör olarak
Ģunu da hatırlatmakta fayda vardır: En etkili bir faktör olarak “Duâ
Etme‟nin” de fayda verebileceğini düĢünüyorum. Çünkü Müslümanların
Birbirlerine Yaptıkları Duâlar ile Anne Ve Babanın Çocukları için
Yaptıkları Duâların Reddedilmediğini biliyoruz.
KaynamıĢ çay suyunun etkisine ek olarak Ġnsanlık DönüĢümüm‟de
etkili olan ikinci bir olay daha vardır. O da Ģudur:
Allah‟ın (CC) Sevgili Bir Kulu, deniz kenârında eğlenen coĢkulu
genç kızların yanından geçiyormuĢ… Kızlar ona, “bize duâ et dede!”
dediklerinde, Allah‟ın (CC) bu Sevgili Kulu‟nun nasıl davrandığını bir
düĢününüz! Onun, “Allâhü Teâlâ sizleri Cennet‟te de böyle Sevinçli etsin!”
Ģeklinde yaptığı duâyı da duyduğum zaman bu durum, beni de MüthiĢ Bir
ġekilde EtkilemiĢti.
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Temiz, M., Kültürümüz‟ün Koruyuculuğu Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
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Çocukların okuduğu kitaplar husûsunda da Seçici olmalıdır.
Gençliğimde bozuk kitaplar okumuĢ olsaydım, böyle Güzel DavranıĢlar‟dan
hiç haberim olur muydu? DüĢününüz, bir kere! Marksist kitapları
okuyanların Marksist, Leninist olduklarını; Sağcı Masonik kitapları okuyan
çocukların Kapitalist olduklarını; Halkçı kitapları okuyanların,
kültürlerinden bihaber oldukları ve aĢırıya saplandıkları için, Militarist
Solcu Ve AnarĢist olduklarını; kültürel ve dinî ölçüleri zorlayarak AĢırılığa
kaçmıĢ bâzı Müslüman yazarların kitaplarını okuyanların ġiddet Yanlısı
gruplara karıĢtıklarını ya da Îtikatlarını bozduklarını bilmelisin! Ben meselâ
araĢtrma yapmak için olsa bile, Sunî Ġslâm âlimlerinden Elmalılı Hamdi
Yazır‟ın Kur‟an Tefsiri‟ni okumaktan çok faydalandığımı söyleyebilirim.
Daha çok Rejim Kurbanları oldukları için Kültür Câhili olanları
hepimiz affedebiliyoruz... Çünkü onlar da, hepimiz gibi, Ġnönü
Zihniyeti‟nin Kurbanları oldukları için, bilmediklerinden ya da
yanıltıldıklarından dolayı bir dereceye kadar mâsum sayılabilirler. Ama
Hâinleri Aslâ Affedemeyiz.
Bu nedenle, okutulsun-okutulmasın kavgalarının eĢliğinde
okullarımızda bu Zehirlere karĢı yıllarca okutulamayan, Allah (CC)
tarafından bildirilmiĢ olan Üstün Ġslâm Ve Altın Kültürümüz‟ün ve Yüce
Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz‟in ve / veya Ġslâmî ve Millî
Değerlerimiz‟in, kestirme bir panzehir olarak, okullarımızda yeni nesillere
olsun bir an evvel Doğrudürüst Öğretilmesi Gerekmektedir.

Elmalılı Hamdi Yazır
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Bunun diğer bir faydası da Ģudur: Bu Değerlerimiz‟in Öğretilmesi
hususunda Genç Nesillere kaçak olarak yanlıĢ ve maksatlı biçimde bilgiler
verilmesi yâni Değerlerimiz‟in Tahrif edilerek aktarılması da önlenmiĢ olur
/ olacaktır. Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürümüz‟ü ve / veya Üstün-SeçkinEĢsiz Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz‟i bilmeyen bir Müslümanın
AĢırılığa kaçması çok kolaydır. Bu sonuca ancak yaĢadığım tecrübelerimle
ulaĢmıĢ bulunuyorum.
„Sünnet‟ Kelimesi ya da Kavamı
„Sünnet‟in anlamı meğer neymiĢ, anlatayım!
Ġnsan, küçükken duyduklarını, hiç unutamıyor... Bunlardan biri de
küçük iken, yalnızca bir hafta kadar gidebildiğim, Köy Mektebi‟nde
öğrendiğim, aklımda tek kalmıĢ olan, “Ehli Sünnet‟tenim” sözü idi. Ġslâmî
açıdan temel bir Eğitimim olmadığı için, bunun ne anlama geldiğini 2000‟li
yıllara kadar bilmiyordum.
2000‟li yılların baĢlarında sınıfta bir öğrencim bir münâsebetle bana,
„sünnet‟ kelimesinin ne anlama geldiğini sormuĢtu. Ona „sünnet‟
kelimesinin anlamını bilmediğimi söylemek zorunda kalmıĢtım. O zaman
öğrencim, müsaade alarak, „sünnet‟in „orta‟ anlamına geldiğini söylemiĢti.
Önce buna hayretler içinde kalmıĢ; sonra da, Yeni Ve Önemli Bir
ġey Öğrendiğim için de, içimden son derece sevinmiĢtim. Demek ki ben,
küçükken köy mektebine gittiğimde, „Ehli Sünnet‟tenim‟ sözüyle, meğer
“Orta Yoldan gidenlerden-Orta Yol Ehlinden” olduğumu öğrenmiĢim…
Öğrencimin, sünnet kelimesinin “orta” anlamına geldiğini
söylediğinde, o an hem ĢaĢırmıĢ ve hem de üzülmüĢtüm! Çünkü o ana
kadar Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün temel kırıntılarından saydığım, „Ehli
Sünnet‟tenim‟ sözünün bu kadar zengin bir kavramı ve içeriği ifâde ediyor
olmasına ĢaĢırmıĢtım. Ve de yıllarca, günlük yaĢantımızın hemen her
ânında, kullandığımız bu kelime ya da kavramın anlamını öğrenmek için,
yarım saatlik bir araĢtırma ve öğrenme çabası göstermeyiĢime de ayrıca,
üzülmüĢtüm, doğrusu...
Hâlbuki yaĢayıĢımda, her türlü iĢ ve davranıĢlarımda AĢırılık‟tan
kaçmak, “Orta Bir Yolu Ve Ölçüyü Ġzlemek”, âdetâ benim karakterim
gibiydi. Daha doğrusu, Ġslâm Ve Kültürümüz‟ü bütün yönleriyle
öğrendikçe, farkında olmadan, bu ölçülerin benim karakterimle, açıkçası,


Kültürünü bilmeyen bir Müslüman‟ın aĢırılığa kaçması çok kolaydır [Bu karara
ancak yaĢadığım tecrübelerimle ulaĢmıĢ bulunuyorum. „Bir Müslüman‟ dememin sebebi
Ģudur: Diğer milletlerin kültürleri insan tabiatına (fıtratına) uymamaktadır. Ġnsanın
yaratılıĢına (fıtratına) en uygun kültür sâdece bizim Kültürümüzdür].
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tam tamına ÇakıĢtığını görüyordum. Bu yönümle Ģimdi daha da mutluyum,
daha da sevinçliyim, Elhamdülillah!
Böyle bir Birikim içinde iken anlamını hiç de merak etmediğim,
“Ehli Sünnet‟tenim” sözcüğünün ne önemli ve ne de büyük bir prensibi
içerdiğini görmekle de, Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün önemsiz gibi görülebilen,
her mütevazı söz ve kavramının bile büyük zenginlikleri içinde ve özünde
barındırdığını / barındırabileceğini de anlamıĢtım. Aslında bu örnek, Üstün
Ġslâm ve Altın Kültürümüz‟ün, ne derece Mükemmel, Kusursuz Ve EĢsiz
olduğunun da Önemli Bir Delîli idi.
ĠĢte o an, bu basit gibi görünen bu sözcüğün, son derece içerikli,
Gerçek Ve Hârikulâde Anlamlı oluĢunu, Ģimdiye kadar öğrenmeyiĢime
ĢaĢırmıĢ bulunuyordum.
Aynı zamanda o an sevinmiĢtim de! Çünkü Ġslâm ve Kültürümüz‟ün
bu küçük, basit gibi görünen fakat gerçekte o kadar önemli olan, anlamı
karĢısında Câhilliğim, biraz daha azalmıĢtı, biraz daha aydınlanmıĢ gibi
bulunuyordum...
Yukarıda da söylediğim gibi aslında, her hususta orta bir yolu56
izlemek, âdetâ benim bir hedefimdi. Bu nedenle Hayat Ve YaĢayıĢım‟ın
Ġslâm Ve Kültürümüz‟e yaklaĢımını kaleme alma ve gelecekle paylaĢma
heyecanımı yenemedim, bağıĢlayınız!
Çünkü Türkiyemiz‟de, “Orta Ölçü Ve Değerleri” izleyen, Aklıselîm
Sâhipleri çok azalmıĢtır. Zannediyorum günümüzde, yalnızlık çekenlerin
çoğu da bu gibi insanlar içinden çıkıyordur.
Günümüzdeki çoğu kimselerin her biri, âdetâ abone olmuĢ gibi,
AĢırı bir uca bağlı durumda bulunmaktadır. Bunun, en basitinden, bir
Ġslâmî Ve Kültürel Câhillik Alâmeti olduğunu, Ġslâmî câhilliğimin gittikçe
daha da azalması oranında, Ģimdi daha tez ve daha kolay olarak
görebiliyor, anlayabiliyorum. Neden mi? Nedenini biraz daha açabilirim.
Çünkü bunu, Ġlk Tecrübeyi görmüĢ olarak, önce kendimden biliyorum:
Öyle ki insanların, doğru ya da yanlıĢ olarak, bir takım fikir blokları
tarafından parsellendiği yüzyılımızda, hiçbir Kesime ve hiçbir Hizip ya da
Politik Gruba dâhil olmadığım, her yerde, her hususta ve herkese karĢı
Mâkul Ve Ġyi Niyetli57 olduğum hâlde, kimseye yaranamadım¥! Bu BİR…
56

Temiz, M., Ehli-Sünnet (Orta Yol Ehli) ve AĢırı Uçlar, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi: http://mtemiz.com/bilim/EHLĠSÜNNET%20(ORTA%20YOL‟DAN%20GĠDENLER)%20VE%20AġIRI%20UÇLAR.pd
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Meğer beni, sâdece aklıselîmim sâyesinde, izlediğim ölçülü
davranıĢlarım yâni Orta Yol58, yönlendirmiĢtir de, o yüzden bugünlere
gelebilmiĢim… Bu İKİ…
Meselâ 2000‟li yıllarda Pamukkale Üniver sitesinde Öğretim Üyesi
olarak çalıĢırken, Rektör Yardımcılığı‟na kadar yükselmiĢ, bir Öğretim
Üyesi arkadaĢ bu ölçülü davranıĢlarımın farkına varmıĢ, Ģu yorumu yapmıĢ
ve “Öyleyse, Sen Kimseye Kendini Hiç KullandırmamıĢsın!” demiĢti. O
zaman, „yaranamadım‟ sözünü doğuran üzerimdeki olumsuz Psikolojik
Baskının, onun bu sözüyle biraz hafiflemiĢ olduğunu hemen hissetmiĢtim,
doğrusu... Çünkü ondan kendimce, „kimseye yaranamadım‟ sözünün
rahatlatıcı bir yorumunu duymuĢtum.
O zaman kendi kendime, „kullandırmamıĢsın” kelimesinin taĢıdığı
ilhamdan faydalanarak, “Mustafa! Demek ki sen, Ģu ana kadar hep Özgür
KalmıĢsın! Yolun „Doğru Yol‟dur. Bu Yol Ve Prensip‟ten hiç ayrılma!”,
demiĢtim.
Bu yüzdendir ki ben aslında beni kendilerinden saymayanların
hepsindendim / „hepsindenim‟… Ama bu Çılgınlıklar Dünyâsı‟nda akıldıĢı
olaylar, o kadar çoğaldı ki, Ölçülü DavranıĢlar‟ın yâni Orta Yol‟un,
yalnızca her Ģey zannedilen, Bilim Ve Teknolojik AraĢtırmalar dıĢında
kullanılması, çoktan unutulmuĢtu.
Özgürsüzlük Feryatları
Öyle bir devirde yaĢıyoruz ki bir kimse, kendisini bir gruba illâ
girmek zorunda hissediyor, ya da bilimsel olarak söylemek gerekirse
“Mahalle Baskısı‟yla” hissettiriliyor... Günümüzdeki Mevcut Hayâtın YanlıĢ
olan tarafı burasıdır. ġu günümüzde çokları “özgürlük-özgürlük” diye
bağırıyorlar ya… ĠĢte burada dikkatli olunuz, Ģimdi! Aslında “bu
bağırıĢlar” Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimize göre,
“Özgürsüzlüğün Ġçten Birer Feryâdıdır!”
Ġlk baĢta asıl bunlara ve / veya böylelerine dikkat ediniz. Sakın
“özgürlük çığlıkları” atanlara inanmayınız! Bu özgürlük çığlıkları
http://mtemiz.com/bilim/DĠLEKÇE%20VE%20MUTLULUĞUN%20FORMÜLÜ.docx,
En Son EriĢim Târihi: 11.10.2016.
¥
Bir gruba yaslanmıĢ olsaydım, benim için, o grubun baĢ tacı olabilmek de elbette
zor değildi.
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atanların bu feryatlarını en baĢta, özgürlüklerini gerçek anlamda
kaybedenlerin, Ġnsânî Özgürlüğe Hasret Çığlıkları olarak değerlendiriniz!
Çünkü çoğu Özgürlük Çığlıkları‟nı baĢta, bir yerlerin MaĢaları olarak
Özgürlüklerini KaybetmiĢ Olanlar atmaktadırlar.
Müslüman olsa bile bir insan, Üstün Ġslâm ve Altın Kültürümüz‟den
habersiz olursa, “Ölçüsüzlük” nedeniyle esen rüzgârlara kolayca
kapılabildiği için, Üstün Ġslâm Ve Altın Kültürümüz‟ün verdiği Ġnanç Ve
Kuvvet Kararlılığı Enerjisi‟nden mahrum olduğundan dolayı, bir gruba
katılmak zorunlu imiĢ gibi, bir zayıflığa düĢüyor / düĢmektedir.
Hattâ günümüzde, Üstün Ġslâm ve Altın Kültürümüz‟ün câhili
bırakılmıĢ, Müslümanı, sağcısı-solcusu yâni hemen herkes ayrıca, esen
hava(lar) nedeniyle, bilimsel olarak tanımlanan bir “Mahalle Baskısı”
altında olduklarının farkında bile değildirler. ĠĢin enteresan tarafı bunların
hemen hepsi, özgür olduklarını haykırmaktan da geri kalmazlar /
kalmıyorlar da... Bu baskının çekirdeğinde bağımlı kalıp bel bağladıkları
ayrıca, “Ġnsanlar Ne Der”, „KomĢular Ne Der‟, „ArkadaĢlar Ne Der‟ Ya
Da „Çevreden Ne Derler‟ gibi düĢünce kırıntılarının birikmiĢ olumsuz yükü
de vardır. Bu düĢünce kırıntılarının ortak noktası “Desinler Hastalığı‟dır”.
Demek ki anlaĢıldığı kadarıyla, her bir Özgürlük Çığlığı gerçekte, birer
“Özgürsüzlük Patlaması‟dır…”
Sırf bu gibi baskılar ve hastalıklar sebebiyle bugün Ġnsanlar Ve
Gençler, paylaĢılmıĢ durumdadırlar… Bu nedenle bir gruba mensup olan
bir kiĢi, geçekten özgür davranamıyor... Böyle bir kiĢi diğer bir gruptan
biriyle, gerçekten istese bile genel olarak, açıktan açığa samîmiyet
kıramıyor; tarafsız bir hizmet yapmak istese bile yapamıyor... Ve de tarafsız
görünmeye çalıĢsa dahî, özellikle günümüzde, kendi yandaĢları tarafından
önce îkaz ediliyor, sonrası, cezâlandırmaya kadar gidiyor... Hâlbuki
sorsanız, kendisinden özgür kimse yoktur.
Bu kendi yandaĢları tarafından izlenme ya da baskı altına alınmalar
bugün, daha çok, Solcu Ve Ġnönü Zihniyetliler Ġle Masonik yapılar
arasında, Etkin Bir Durumda Bulunmaktadır.
Bu zihniyet mensuplarından Uluslararası Kulüplere üye olanlarla,
çeĢitli hâinlikleri nedeniyle, gidip O Emperyalistlere SırnaĢıp Sığınarak
onların, “Kuçu Kuçuluğunu” Yapanlar Ġse, bence en özgür olmayanları
oluĢturmaktadırlar… Herkes özgür olduğunu söyler. Ama bu satırların
yazarı olarak, bendeniz yalnızca AraĢtırma-Ġnceleme Ve Gözlemlerime
inanıyorum:
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Gerçekten ölçüsüz davranıĢların insanları Bir-Bir AyrıĢtırdığını59
görürsünüz / görüyoruz! Mânevî Hastalıklar‟ın her tarafa yerleĢmiĢ olduğu
bu günkü yaĢamda, artık ölçülü davranıĢların yerleri, Nefis, Hırs, Ġhtiras,
ġiddet Ve Zevk-ü Safâ tarafından istilâ edilmiĢ durumdadır…
“Saygıdeğer okuyucular! Sonuç cümlesini baĢtan söyleyelim:
“Allâhü Teâlâ‟ya tam teslim olmadan hiçbir Müslüman gerçekten özgür
olamaz!” Bunun yolu Allah (CC) tarafından bildirilen Üstün Ġslâm Ve Altın
Kültürümüz‟ü ve Yüce Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz‟i ve / veya
Ġslâmî ve Millî Değerlerimiz‟i benimseyip yaĢamaktan geçiyor, o kadar60…
Bu Değerlerimizi özümlediğiniz oranda özgür olabilirsiniz!” Bu Doğru
Tercihte, yalnızca Allah‟a CC) uyarsınız, mesele kalmaz! Aksi halde
baskıcı olan insanlara uymak zorunluluğunda olduğunuz için, ortada
özgürlük falan kalmaz!
Özgürsüz Davranışların Kişilikler Üzerindeki Etkileri
ġunun-bunun suyuna giderek / Ģunun-bunun arkasından giderek,
Özgürsüz duruma düĢtükten sonra, Ölçüsüz DavranıĢlar‟ın insanı bir-bir
ayrıĢtırdığını61 görürsünüz! Artık o kiĢide “Ölçülü DavranıĢlar‟ın”
giremediği boş kalan yerler, Nefis, Hırs, Ġhtiras, ġiddet Ve Zevkü Sefâ, ya
da köĢeyi dönme hevesi, GösteriĢ Yöntemleri Ve Metotları gibi, Mânevî
Hastalık Ve Huylar‟la doldurulmuĢ olur.
Ġnönü Zihniyeti Mensupları, kendilerinden geçerek can attıkları, bu
hayâtın zevk-i sefâsının o heyecanlı anlarına çoğu kere „kâm almak‟
diyorlar. Bu yüzden bu zihniyettekilerin çoğu, „Dünyâ‟ya neden geldin?‟
59
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sorusuna daha çok, „Dünyâya, hayattan kâm almak için geldik‟ cevâbını
verirler…
İnönü Zihniyeti Çocukluğumuzda Bizleri öyle Bir harcamış ki!
Aslını sorarsanız, benliğimi methederek kendimi öne çıkarmak gibi
davranıĢlardan hiç zevk almam... Çünkü yapım böyle... Ayrıca Ġslâm Ve
Altın Kültürümüzü incelemeye baĢladığımdan dolayı Nefsin Ve Beliğin
DehĢetli Kötülüğü‟nü de öğrendim. Dolayısıyla Nefis Ve Benlikten çok
korkar oldum. Benlik‟ten korktuğum62 için, önceleri tarafsız davranıĢımın
reklâmını da hiç yapmıyordum. Bu yüzden de pek tanınmıyor; böylece
kimse beni kendinden sayamıyor, çoğunlukla da, insanlar bana hep
mesâfeli davranıyorlardı. Sürüp giden bu çoğu soğuk bakıĢlar üzerine bir
gün kendi kendime Ģöyle demiĢtim:
“Mustafa! Kendinden bahsetmeyi sevmediğini biliyorum. Ama ne
kadar çok sevmiyorsan da, kendinden biraz olsun bahsetsen, ne olur?
Herkes seni Ģöyle iyice bir tanısa, bundan ne zarar gelir? Belki bunun da
baĢka faydaları vardır.”
Çünkü böyle düĢündüğüm günlerden birkaç ay önce Face Book‟ta,
“Lisede sen bir robot gibiydin” diyen bir arkadaĢa, bir münâsebetle, biraz
açılmıĢtım da cevap olarak bana, “ġimdi seni biraz daha iyi tanıdım...”
demiĢti.
Demek ki, bu kapalı tutumum yüzünden, arkadaĢım bile zamânında
beni, tam olarak tanıyamamıĢ… Çünkü önceleri kapalı bir kutu gibiydim.
Biraz daha tanınmanın faydası olmuĢ olacak ki, arkadaĢ böyle diyordu.
Kendimi o an, geçmiĢ adına biraz ilgisiz, suçlu gibi hissetmiĢtim, doğrusu!
Ġslâm‟ı incelediğimde de artık Allah‟ın (CC) Ġslâm Dini‟ni
“TanıĢma Ve CemaatleĢme” üzerine tesis ettiğini de görmüĢ
bulunuyordum… Demek ki, Müslümanların cemaatleĢmelerinin
temelindeki Unsur da, esâsında Ġçine Kapalılık yerine, geçerli ölçülere göre
herkesle, özellikle de mü‟minlerle içli-dıĢlı olmakmıĢ, meğer! Çünkü Ġslâm
Ümmeti, tek bir vücut gibidir.
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Temiz, M., Etmeyin, Yâ! Beni Durmadan Kendimden Bahsetmeye
Zorlamayın, Lütfen! Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ETMEYĠN,YÂ%20,%20BENĠ%20DURMADAN%20KENDĠM
DEN%20BAHSETMEYE%20ZORLAMAYINIZ,%20LÜTFEN.pdf, En Son EriĢim
Târihi: 19.05.2015 http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm

ġu yazıda zorunlu olarak kullandığım “ben” leri telaffuz ederken bile o kadar
zorlanıyorum ki…
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Öyle de Ġslâm‟ı bize böyle güzelce kim öğretecekti ki? Çünkü
”Ġslâmî Kurallar” anlamında “ġerîat” da denen Üstün Ġslâmî Ve Altın
Kültürümüze ve / veya Üstün-Seçkin-EĢsiz Ġslâmî Ve Altın Kültürel
Ölçülerimize iliĢkin Değerlerimiz‟in öğretilmesi, yâni her türlü Ġslâmî
Faaliyetler ve Ġslâmî Eğitim, kısaca söylemek gerekirse ĠSLÂM, 1950
yıllarından önce, Ġnönü ve Hempaları tarafından, yasaklanmıĢtı63. ĠĢte bu
nedenle, O Tahrifatçı, Tahribatçı Ve Yasakçı Ġnönü Zihniyeti‟nin
günümüzdeki uzantısı olan Zihniyet tarafından, o mâsum Orta Öğretim
çağımızda okuduğumuz okullarda Ġslâm bizlere, müthiĢ bir Öcü gibi
tanıtılmıĢtı. Öyle ki o sıralarda bizleri, “Ġslâm” ya da “ġerîat” kelimesi
duyulduğunda, sanki ürperir bir duruma sokmuĢlardı. Bu kadar mı?
Tabiatıyla, hayır!
Abdülhamit gibi, Halkımız‟ın haklı olarak teveccüh etmiĢ olduğu,
târihi Ģahsiyetlerimizin bizlere, çoğu kere birer „Vatan hâini‟ olarak,
tanıtılmaları da, konunun baĢka bir yönüydü. Örneğin Abdülhamit Han‟ı
bizlere, „Kızıl Sultan‟ adıyla, onu aĢağılayarak, tanıtmıĢlardı.
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Temiz, M., Bunları Hâlâ Anlayamıyor muyuz? Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.pdf,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.docx, En
Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
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Abdülhamit Han
Abdülhamit gibi, Halkımız‟ın haklı olarak teveccüh etmiĢ olduğu, târihi
Ģahsiyetlerimiz bizlere, çoğu kere birer „Vatan hâini‟ olarak tanıtılmıĢtı...

Meselâ Ģu olayı hiç unutamam! Bir gün evde Târih Dersi‟ne
çalıĢırken, Abdülhamit Han‟a, „Kızıl Sultan‟ dediğimi, Rahmetli Babam
duymuĢ, o anda beni azarlamıĢtı. Ardın da bu sözlerimin doğru olmadığını,
kendince, bana açıklamıĢtı. Ama babamın îkazları bana o sırada, hiç etki
etmemiĢti. Bunu Ģimdi, o sırada aklımdan geçen, Ģu düĢüncelerimden
anlıyorum:
“Okullarda, uzun yıllar okumuĢ, Târih Dersi‟mize giren
hocalarımız en doğrusunu bilirken; babam, bir köylü ve çiftçi olarak demek
ki yanlıĢ biliyor…”
O an böyle düĢünmüĢtüm. Ama tabiatıyla o anda babama bir Ģey de
söylememiĢtim… Meğer Ģimdi anlıyorum ki, babam ĠĢin Gerçeği‟ni
biliyormuĢ… Okulda bizlere, hep GerçekdıĢı Karalamalar dayatılıyormuĢ!
1918 yılında Mondros AteĢkes AntlaĢması'yla biten Birinci Dünyâ
SavaĢı sonrasında Mısır'da 15 bin Mehmetçiğimiz tek-tek zehirli suya
daldırılarak kör edilmiĢ...64 Bunu Yeni Türkiye‟de henüz yeni öğreniyoruz.
ġimdi o Eski Türkiye Yöneticileri‟ne soruyorum: Târih derslerinde
bunları bizlere öğretmeyeceksiniz de; bunun yerine Yunan, Roma
târihlerini okutacak, Atina‟daki Periklesleri, Yunan Tanılarını
ezbeleteceksiniz, öyle mi? Gerçekten de öyle olmuĢtur. 1967 yılı Samsun
Ondokuzmayıs Lisesi‟nin Lise Birincisi olarak mezun olmuĢtum. Ama
görüyorsunuz, meğer neyin birincisi olmuĢum!

64

kor-edildi

http://www.haber7.com/tarih-ve-fikir/haber/937642-15-bin-mehmetcik-tek-tek-
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Mısır'da 15 bin Mehmetçiğimiz Ġngilizler tarafından tek-tek zehirli suya
daldırılarak kör edilmiĢtir.

Sonuç olarak okuduğumuz okullarda ne yazık ki bizlere meğer,
gerek Ġslâm olsun ve gerekse ġanlı Târihimiz‟in Kıymetli ġahsiyetleri olsun
kısacası, Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel Değerlerimiz‟in, Ölçülerimiz‟in
her birinden hep uzak durmamız, onlardan hep nefretle bahsetmemiz,
onlara karĢı, her zaman, mesâfeli olmamız öğretilmiĢ! Bu kadar mı?
Elbette, hayır!
Meselâ bir de, bu sıralarda farkına vardığımız, Kutül Emâre
Kahramanı gibi, destanlar yazan çoğu kahramanlarımız da, bizlerden hep
saklanmıĢlar, bizlere öğretilmemiĢlerdir. ĠĢte bu yüzden belki üzüntüm
biraz olsun azalır ümidiyle bunları burada tekrarlamıĢ bulunuyorum:
ĠĢte geçmiĢte Eski Türkiye‟de, insan fıtratına (tabiatına) yüzde yüz
uyumlu olan, Ġslâm gibi böyle bir din için, Allâhü Teâlâ tarafından
Bünyelerimiz Ve Benliklerimiz‟de ayrılmıĢ bulunan, o Maddî Ve Mânevî
Kaabiliyetlerimiz Ve Fikrî Mekânlarımız, ne yazık ki, hep böyle geçersiz
değerlerle doldurulmuĢtur. Yukarıda da zikrettiğim gibi, meselâ Ey Ġnönü
Zihniyeti! Okullarda Târih derslerinde, 1918 yılında Mondros AteĢkes
AntlaĢması'yla biten, Birinci Dünyâ SavaĢı sonrasında “Mısır'da 15 000
Mehmetçiğimizin İngilizler tarafından tek-tek kör edilişini65”
anlatmayacaksın da; bunun yerine, öğrencilerin kafalarını boĢ safsatalarla
dolduracaksın, öyle mi! Bu Ġnsanlığa hiç sığar mı?
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Ey Ġnönü Zihniyeti! Okuduğumuz Târih dersleri dolayısıyla “Halil
Kut PaĢa‟nın 6. Ordu‟ya yayınladığı” mesajından hiç haberimiz oldu mu?
Kutü‟l-Amare zaferi dolayısıyla meselâ, “Arslanlar! Bütün Osmanlılara
Ģeref ve Ģan, Ġngilizlere kara meydan olan Ģu kızgın toprağın güneĢli
semâsında Ģehitlerimizin ruhları sevinçle gülerek uçarken, ben de hepinizin
pak alınlarından öperek cümlenizi tebrik ediyorum. Ordum gerek Kut
karĢısında ve gerekse Kut‟u kurtarmaya gelen ordular karĢısında 350
subay ve 10 000 erini Ģehit vermiĢtir. Fakat buna karĢılık bugün Kut‟ta 13
general, 481 subay ve 13300 eri teslim alıyorum. Bu teslim aldığımız
orduyu kurtarmaya gelen Ġngiliz kuvvetleri de 30 000 zayiat vererek geri
dönmüĢlerdir. ġu iki farka bakılınca, cihanı hayretlere düĢürecek kadar
büyük bir fark görülür. Târih bu olayı yazmak için kelime bulmakta
müĢkülâta uğrayacaktır. ĠĢte Osmanlı Sebâtı‟nın Ġngiliz Ġnadı‟nı kırdığı
birinci zaferi Çanakkale‟de, ikinci zaferi burada görüyoruz.” diyerek Halil
Kut PaĢa‟nın 6. Ordu‟ya yayınladığı bu mesajından hiç bahsetmeyeceksin.
Ya da Halil Kut PaĢa kimdir? Bu Değerimizi bu Vatan‟ın Çocukları‟na,
öğrencilerine hiç tanıtmayacaksın. Bunun yerine, öğrencilerin kafalarını boĢ
safsatalarla dolduracaksın, öyle mi?66
Daha net söylemek gerekirse, Orta Öğretim‟de, o Sâf Ve Temiz
yaĢlarımızdayken, bu Maddî Ve Mânevî Mekânlarımız, Batı kültürü, yâni
özel olarak söylemek gerekirse, Eski Yunan ve Roma kültürleri öğretilerek
doldurulmuĢtur!
Dolayısıyla arkadaĢın, „Ģimdi seni biraz daha iyi tanıdım‟ sözü de
beni biraz yumuĢatmıĢ olacak ki, sonunda aĢağıdaki kanaate varmak,
benim için zor olmamıĢtı, o sırada...
Ama gerçeklere yıllarca sonra vâkıf olmamıza dikkat ediniz! Aradan
geçen yılların hesâbı ne olacaktı Ģimdi, öyle değil mi?

66

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/kutul-amare-nedir-kutul-amarezaferinin-104-yili-5782861/
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Halil Kut PaĢa
Halil (Kut) PaĢa (1882-1957) Enver PaĢa'nın ondan iki yaĢ büyük amcası. "Kut'ül
Amare Kahramanı" olarak bilinir. 1882'de Ġstanbul'da doğdu.
Okuduğumuz o kadar okullarda Roma ve Yunan târihlerini ya da Atina'daki Eski
Yunan Tanrılarını, Perikles gibi Eski Yunan kahramanlarını bizlere ezberleten
Eski Türkiye‟deki Ġnönü Zihniyeti böyle kahramanlarımızı duyup öğrenmememiz
için öyle gayret sarfetmiĢ ki, bu kahramanlarımızı Yeni Türkiye‟de daha yeni
öğreniyoruz.

Bir de bu anlattıklarım, sırf benim Ģahsıma karĢı değildir ki! ġimdi
bunları, bir kere de, milyonlarca Türk Çocuğu Ve Gencine de teĢmil
ederek, bir kere daha düĢününüz, bakalım! Ne vahim bir tablo, değil mi?
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Öyle ki, bu gün 70‟iĢine yaklaĢmıĢ bulunan, o benim dönemimdeki
bu insanların çoğu, hâlâ, gafletin de ötesinde, Ġdeolojik Bir Hastalığa67
bağlı bir BaĢkalaĢım içinde bulunuyorlar68… Bu kiĢilere bundan sonra,
baĢka hiç bir gerçek de, hiç etkili olamıyor, artık… Bu kafadan attığım bir
iddia da değil... ĠĢte meselâ yaĢadıklarım bunun îzahıdır. Burada Ģu
kadarından bahsetmeme müsaade ediniz:
Emekli olmama yakın bir gün, odamda bilgisayarın baĢında
bulunuyordum. O sırada bir Hoca arkadaĢ, içeri girdi yanıma oturdu.
Derken Hoca arkadaĢ, önümdeki açık bilgisayarı görünce, bilgisayara iyice
yaklaĢtı, “Hocam seni Ģimdi Face Book‟a abone ediyorum” dedi. “Benim
bunlarla uğraĢacak vaktim yok” dedimse de arkadaĢ o anda beni Face
Book‟a taĢımıĢ oldu. O ana kadar kimseyle doğru-dürüst bir irtibatım
yoktu.
Derken bir müddet sonra ismimi Face Book‟ta gören Orta
Öğretim‟deki tüm akadaĢlar, “Beni de arkadaĢlığa kabul et, beni de
arkadaĢlığa kabul et” diyerek istekte bulundular. Ben de hepsiyle yeniden
arkadaĢ oldum. Ama bu arkadaĢların hepsi de o an beni hâlâ, “o câmi yüzü
bilmez, robot gibi olan” eski Mustafa zannediyorlardı.
Nitekim zamanla yaptığım yorumlardan da benim eski Mustafa
olmadığımı, kısaca söylemek gerekirse, mü‟min Müslüman olan yeni bir
Mustafa‟ya dönüĢmüĢ olduğumu gördüklerinde, bu arkadaĢlar hayal
kırıklığına uğramıĢlardı. Yorumlarımda Ġnönü‟nün Asîl Ve Ârif
Milletimize, Üstün Ġslâm ve Kültürümüze ve / veya Üstün Ġslâmî Ve Altın
Kültürel Ölçülerimize olan DüĢmanlıklarını Ve Zararlarını anlattıkça, onlar
da âdetâ deliye dönmüĢlerdi. Bu yüzden beni Îkaz Ve Tehdit edenler hattâ
Hakâret edenler de olmadı değil...
Ne zaman bu arkadaĢlar birer-ikiĢer beni arkadaĢlıktan sildiler iĢte o
zaman, Bâtıl Yol‟un insanları nasıl bir olumsuzluğa dönüĢtürmüĢ olduğunu
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Temiz, M., Ġdeolojik Belirtiler Ve R-Kompleks Rahatsızlığı, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠDEOLOJĠK%20BELĠRTĠLER%20VE%20RKOMPLEKS%20%20RAHATSIZLIĞI.pdf YA DA
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Temiz, M., Ah! Ġnönü‟nün Ġslâmî Zulmü Olmasaydı Hiç Böyle mi
Olurduk?Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ‟NÜN%20ĠSLÂMÎ%20ZULMÜ%20HĠÇ%20OLMASA
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fiilî olarak da görmüĢ olduğumdan dolayı, üzüntümden ben de ġimdi Hayal
Kırıklığı içindeyim. Bu demektir ki yolunu ĢaĢırarak Kendine Yazık eden
bir insanımıza artık hiç Olumlu Telkinimiz olmayacak demektir. ġimdi çok
değer verdiğim bu arkadaĢlarıma, yıllarca inceleyerek gerçekliğini Bilimsel
ve / veya Ġlmî olarak görmüĢ bulunduğum, Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel
Ölçülerimiz‟in, baĢka kültürlere Maddî Ve Mânevî olarak dönüĢmüĢlüğün
etkisi yüzünden, hiç tesir etmemesinin üzüntüsü içindeyim...
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz boĢuna dememiĢ, “KiĢi
arkadaĢının dini üzerinedir” diye... Öyle ya, kültür de bir arkadaĢ gibidir,
insana arkadaĢ gibi etki eder. Beni arkadaĢlıktan silmelerinden sonra geriye
ne kaldı? ArkadaĢlarla yapmıĢ olduğum Hak-Bâtıl TartıĢmaları‟ndan geriye
yalnızca, belki okuyan baĢka 3. Ģahıslara faydalı olur diye, bıraktığım
internetteki, “Hiç Mesele Değil” adlı kitaptaki TartıĢma Örnekleri kaldı69.
Hiç Mesele Değil
http://mtemiz.com/HĠÇ MESELE DEĞĠL.pdf

ĠĢte arkadaĢlarımın bu hâlleri Maddî Ve Mânevî olarak bütünüyle,
Kültürel DönüĢüme uğramıĢ olmanın ĢaĢırtıcı bir sonucudur! Öyle ki
gerçekleri belgeleriyle bile anlattığın hâlde, bırakınız anlatılanlara
inanmayı, bu anlatılanlar onlarda, duyurulan gerçekler karĢısında dahî,
„Ha, o öylemiymiĢ‟ diyecek kadar bile, bir tesir meydana getirmedi /
getirmiyor, artık… Üstelik yine bildikleri Nakaratları tekralamayı da
ayrıca bir Kahramanlık ya da meziyet sayıyorlar! Eskiden derlerdi,
duyardım, „kendi canavarına âĢık olmuĢ‟ sözünü… Meğer bu söz ne gerçek
bir sözmüĢ!
“Benliğin” Açınımı
Sonuca gelecek olursak insanlar, birbirlerini ne kadar iyi tanırlarsa,
memleket sathındaki çekiĢmeler, „sen-ben kavgaları‟ belki daha az olur,
insanlar birbirlerine daha çok güvenirler… Ki, yıllar sonra bu sonucu yeniyeni idrak etmeye baĢlamıĢ bulunuyorum… Buna da Ģükür70, tabiatıyla...
Böyle Kendi Canavarları‟na, Kendi Kâtilleri‟ne tapanları da görme
tecrübesine sâhip olunca, binlerce Ģükürler, elbette!
Konfüçyüs‟ün bir de, ”Ġnsanlar birbirlerini ne kadar fazla tanıyıp
anlarlarsa çözümsüzlükler o kadar az olur.” Ģeklinde bir sözü var. Köylü
69

Hiç Mesele Değil, http://mtemiz.com/HĠÇ MESELE DEĞĠL.pdf
Temiz, M., Yine de ġükür! Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
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çocuğu olduğum için kulak dolgunluğu olarak Değerlerimize bir parça
daha yakındım. Ama Kültürümüz‟ün böyle Ġlim‟in ve / veya Bilim‟in
temelleri olarak, esas ve asıl gerçekler olduğunun Bilimsel ve / veya Ġlmî
incelemelerim sonunda farkına varmıĢ bulunuyorum, doğrusu… Fakat
baĢka baskın kanaatlerim de olmuĢ olacak ki, ya ihmal etmiĢim ya da
dolaylı olarak ettirilmiĢim... Gerçekten Ģu 80‟ne yaklaĢan yaĢımda ancak
Ģimdi tam uyanmıĢ durumdayım… Buna Ģimdi hiç Ģükretmemezlik olur
mu?
Okul arkadaĢımın, „ġimdi seni daha iyi tanıdım‟ sözüyle
tetiklenmiĢtim ya... Bu yüzden o an kendimi bir parça daha iyi tanıma
fırsatını buldum. Ama biraz daha açılma kararım, beni „hem ĢaĢırttı, hem de
rahatlattı‟ desem yerinde olur. Bilimsel olarak söylemek gerekirse, ne de
olsa taĢlar eskisine göre, yerlerine biraz daha oturmaya baĢlamıĢtı… Öyle
değil mi?
Bu karar ânına kadar kendime yöneleceğim, hiç de aklımdan
geçmiyordu. O zamanlar en yakınımda bulunan arkadaĢım da, “ġimdi seni
biraz daha iyi tanıdım.” diyorsa, her hâlde bu tavrımdan vaz geçerek,
birkaç kelime ile de olsa, kendimi Ģimdi biraz daha açmam gerekiyor, diye
düĢünmüĢtüm.
Her bir Ģeyde “Allah‟ın (CC) bir hikmetinin olduğu” düĢünülmeli!
Bin bir etki içindeki gençlik yıllarında çok açılmak ve dallanmak, belki
daha zararlı ve kontrolsüz olabilirdi. Ama bu yaĢa gelmiĢ birisinin bu tür
bir Benlik Açılımı‟nın, eskisi kadar zararlı olamayacağı da bir gerçekti,
değil mi? Cesâretim belki, bu son teĢhisten dolayı, daha da hızlanmıĢ
görünüyordu.
Emekliliğime yakın günlerde seminer Ģeklindeki bir toplantıya
katılmıĢtım. Toplantıda öğrendiklerimden de çok memnun kalmıĢtım:
Meğer insanın kendini tanıtması Kalite Yönetimi‟nde, „Yaygın Etki‟
sınıfındanmıĢ… Bunu da duyunca doğrusu, yukarıda bahsettiğim,
kararımdan biraz daha memnun olmuĢtum.
Ama bu çabalarımın sonunda edindiğim Tecrübelerime göre, Ģimdi
aĢağıdaki husûsu da peĢin olarak söyleyebilirim. Bunların her biri, birer
Gerçek Durum olduğu için, alınacak durumda olanlar lütfen, sakın
alınmasınlar!
Ġdeolojinin Kurbanı olanlarla aĢırı ya da Uç Fikirlere sâhip
olanlarda ve / veya hâin fikirlilerde ne yaparsan(ız) yap(ınız), çoğu kere



AĢırı uçlara ifrat ve tefrit diyorlar (Ġfrat ortalamanın üstündeki maksimum; tefrit
ise ortalamanın altındaki maksimumdur).
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Akıl, Sağlıklı DüĢünce Ve Fikirler kısa devre edilmiĢ olduğu için, genel
olarak hiçbir Hayırlı DönüĢüme sebep olamazsınız!
Ġdeolojik bir insanda ve/ veyâ Öfke, Cezbe (Trans Hâli), AĢırı
Sevgi, AĢk gibi durumlarda akıl, ideolojinin Ģiddeti ve / veyâ bu hislerin
dereceleri nispetinde, kısa devre olur (iĢlemez). Bu yüzden kiĢi sağlıklı
karar veremez. Meselâ William Shakespeare, “Ġnsan sevdiğinin
aptallıklarını ağıbaĢlılığına yorumlar.” diyor... Ġnsan bünyesindeki
Denge‟nin dıĢında kalan bu Uç-AĢırı Durumlar devamlı olursa, bunlar, RKompleks Hastalığı gibi, birer Psikolojik Hastalığa dönüĢürler. GeçmiĢte
kısa süre de olsa, ben de bu psikolojik hastalıkların bir kısmına, farkında
olmadan, yakalanmıĢtım. Ama Üstün-Seçkin-EĢsiz Ġslâmî Ve Altın
Kültürel Ölçülerimizi tanıdıkça normalleĢtim. ġimdi kesin olarak
inanıyorum ki bugünkü Yeryüzü‟nde, insanın yaratılıĢına En Uygun Din Ve
Kültür, sırasıyla, bizim Dinimiz ve bizim Kültürümüz‟dür.
Bu nedenlerle bu sözler, dünyânın en akıllı, en faydalı, en meĢhur ve
en ölçülü bir insanı tarafından dahî söylenmiĢ olsa bile, bu açıklamaların,
ideolojik gruplarla aĢırılıkları benimseyenler üzerinde, hiç bir etkisinin
olamayacağı, artık herkes tarafından, bilimsel olarak bilinmektedir71.
Bir de her bir insanın sevmedikleri de vardır. Benim de karakter
olarak en sevmediğim insan tipleri de, elbette yok değil... En sevmediğim
insan tiplerinden biri, „kendisi beĢ para‟ etmediği hâlde, karĢısındaki
insana, insan olarak değer vermeyen, karĢısındakine yukarıdan bakan
kibirli kimselerdirΩ. Tabiatıyla bunlara Ġkiyüzlüler ile Hâinleri de katmadan
olmaz!72. En çok sevdiğim kimselerin ise elbette mü‟minler olduğunu
biliyorsunuzdur, artık! Çünkü bu sevgi YaratılıĢımız‟ın Gereği‟dir.
Bu eser, Mütevazılığı bir davranıĢ biçimi kabul edip her zaman
olgun davranan, çoğu Saygın Ġnsanlar karĢısında, günümüz dünyâsında
sayıları oldukça artmıĢ bulunan, „Ne oldum delisi‟ olup da, “elifi mertek
zanneden” tipler için, faydalı bir uyarma vâsıtası da olabilir.
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Temiz, M., Batı‟da Ġnsanlık, Batıcılarımız‟la Birlikte, Batıyor mu? Bu
Bilimsel Gerçeği Biliyor muydunuz? Batıcı Zihniyetlerin Ġslâm DüĢmanlığının Bilimsel
Sonucu..., Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BATICILARIMIZ%20DA%20BATIYOR%20MU.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BATICILARIMIZ%20DA%20BATIYOR%20MU.docx, En Son
EriĢim Târihi:
20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
Ω
Sevmediğim diğer bir tipi de Ģu sıralarda (2012 Eylül) yeni keĢfetmiĢ
bulunuyorum: Sana dost görünüp de senin kuyunu kazmaya çalıĢan fakat bu niyet içinde
bile, gerektiğinde yüzüne gülerek senden faydalanmaktan da vaz geçmeyen kimse… Ne
kötü bir kiĢilik…
72
En Tehlikeli Sıfat,
http://mtemiz.com/bilim/EN%20TEHLĠKELĠ%20SIFAT.pdf
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Günümüzde bâzı parası bol fakat câhil olan ya da birkaç Ģey
öğrenip, hele bir de bir makam ya da makamcık yakalamıĢ olanlar da var
ya... Bu yüzden kafaları havada olan bunların da yanlarına hiç
yaklaĢılmıyor... Aslında çok Ģey bildiklerini zanneden bu insanlar,
kendilerini aĢacak seviyede olamadıkları için, hadlerini de bilemezler.
Bunlar, “Bütün bildiğim, hiçbir Ģey bilmediğimdir.” diyen Aristo‟nun
mütevazılığından da çok uzak olup dalında olgunlaĢamayarak Kozak
kalmıĢ, GüneĢ ıĢığı ile kıvamına gelememiĢ, dalında sipsivri dik duran acı
meyveler gibidirler. “Elifi mertek zanneder.” sözü, çoğu kere bu gibi,
„kozak‟ları tasvir edebilmek için kullanılır. Yeteri kadar bilgi ve beceriye
sâhip olan insanlar ise, olgunlaĢmıĢ oldukları için, dallarında baĢını aĢağıya
doğru çevirmiĢ tatlı meyveleri hatırlatırlar.
Öyle ki bu eser, çevresine her zaman tepeden bakarak, bir Ġstihzâ
Tavrı sergileyenleri, kendi kapasite ve yeteneklerini gözden geçirerek,
seviyelerini (düzeylerini) yeniden tesbite de yarayabilir. Ve de böylece, bu
tiplerin belki bâzıları bu sâyede, Ġnsanlık Seviyeleri‟ne dönerek, insanî
değerlerini kazanmıĢ olabilirler. Bu da herhâlde; kafaları havada olup,
çevresindeki insanlara Ġstihzâ ile bakanların çoğunun, gerçek seviyelerini
bulmaları nedeniyle de, bir hizmet sayılabilir…
“Peki! Kendini duyurmanın baĢka ne faydaları olacak?” derseniz,
benim gibi aĢırılıklardan kaçanların sayısını da, ola ki böylece “1-bir”
artırmıĢ oluruz… +1 kötü değil ki… Böylece +1, +1 derken, belli mi olur
bu, bir bakmıĢsın, gerçekleri görenler çoğalıvermiĢ! „Hak bildiğin yolda‟
bir-bir artmak… Bu da bir fayda değil mi?
Üniversitede ateist bir hocam vardı. O derdi ki, “Hak bildiğin
yolda tek de olsa gideceksin!” ġimdiye kadar, hocamın bu prensibini
uyguladım, hâlâ da uyguluyorum... Ama Ģunu da gördüm ki bu Mütevazılık
Ģimdiye kadar bana, tepeden ve yan bakıĢları da artırmıĢ...
Mütevazılık iyi bir huydur. Ama ben bu konuda biraz aĢırı gitmiĢ
olabilirim. “Yan bakıĢları da artırmıĢ” sözüyle burada AĢırı Mütevazılığı
kast ediyorum... Çünkü ne gariptir ki, ben de bu hususta aĢırı gitmiĢim, tâ
ki yakın bir zamanda:
“AĢırı derecede mütevazı görünmeyiniz! Çünkü Yetersiz Ve
Kapasitesiz Kimseler, bu davranıĢınızı sizin âcizliğinize yorumlarlar…”
anlamına gelen, veciz bir sözü görüp, bunu tecrübelerimle karĢılaĢtırmama
kadar… Buna benzer bir söz de aĢırı merhâmet için söylenir, “Fazla
merhâmetten maraz doğar.” diye...



Vefât etmiĢ olabilir düĢüncesiyle adını söylemeyeyim.
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Ama Ģuna seviniyorum: ġimdi, fazlasını bir hatâ olarak
değerlendirebileceğim, bu AĢırı Mütevazılığım‟ın, bereket versin ki, çoğu
hususlarda, Orta Yol‟dan uzaklaĢmama pek fazla yol açmamıĢ… Orta
Yol‟da tek olduğumu zannetmiyorum. Sayılarımızı bir-bir artıracağına
inandığım için de, Ģimdi daha da huzurluyum. Haa! Az kalsın
unutuyordum. Peygamberimiz (SAV) demiĢ ki, “Sizin En Hayırlınız,
baĢkalarına daha fazla faydalı olanınızdır.”
Aknef, “Ben bu mertebeye insanların hatâlarını görüp onlardan
dersler çıkararak, o hatâları yapmamak sûretiyle, geldim.” demiĢ… Bu
nedenle bir insan, çoğu insanların yaptıkları gibi, Hayat Ve Tecrübelerini,
aynı zamanda, târihe de not düĢmelidir ki bu notlardan faydalanan birileri
de, tıpkı Aknef adlı filosofun dediğine benzer olarak, kendisi ile birlikte
Kötü Huylar da kurtulmuĢ olur. Bendeniz de geçmiĢte hayatlarını
okuduğum kimselerden çok Ģeyler öğrenmiĢtim...
Ġnsanların güzel davranıĢlarından faydalanıldığı gibi, hatâlarından
da dersler alınabilir. Güzel davranıĢlarımı bilmiyorum. Ama yazılarımdan
süzülen hatâlarımı sergileyerek, böylece ben de baĢkalarına ibretlik
olabilirsem, ne mutlu bana! Bu da benim için güzel bir Azık olur, her
hâlde… Bu eseri okuduğunuzda eleĢtirilerinizi bildirirseniz bu daha iyi bir
insan olmam için de etkin bir sebep olabilir™.
Kendimden bahsetmem için sizce de bunlar yetmiyor mu?

™

mustafatemiz@yahoo.com.
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ÇOCUKLUK GÜNLERĠM
Atalarım
Atalarım, GümüĢâne‟nin Torul civârına, Tokat tarafından gelmiĢler.
Atalarımın Tokat‟a ise Orta Asya‟dan gelmiĢ olmaları kuvvetle
muhtemeldir. Çünkü babama Memleket‟te, “Gayaloğlu-Gayalo” Aziz
derlerdi. Bu lakâbın Orta Asya‟daki Türk boylarından olan “Kayı Oğlu”
boyundan geldiğini tahmin ediyorum. Ama Soyadı Kânunu çıkınca
büyüklerimiz soyadı olarak “Temiz‟i” seçmiĢler…

Babam “Gayaloğlu” Aziz Temiz
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Annem tarafının lakâbı ise Bediroğlu‟ydu. Bu yüzden olmalı ki,
dayımın soyadı Bedir idi. Dayıma Bediroğlu Emin ya da “Bediro Emin”
derlerdi. Buradaki ‟Bediro‟ muhtemeldir ki Bediroğlu‟ndan geliyor...
GeçmiĢimizin lâkaplarından anlaĢıldığına göre, baba tarafından Türklerin
Kayı Boyu‟na âit olduğumuzu zannediyorum.
Babam Kürtün‟e bağlı “ToluĢ Tamı” ya da “Gayalgil” denilen
bölgede-mahalde otururdu. ToluĢ Tamı ya da Gayalgil, Elcivez Köyü‟nün
HarĢıt Deresi‟ne yakın olan kısmındaydı. ToluĢ Tamı ya da Gayalgil‟de
babamdan baĢka, Ömer Dayı dediğimiz Gayalo Ömer, oğlu Mehmet Ali,
teyzemin kocası ya da babamın bacanağı olan Gayalo Hasan, amcam
Gayalo Ahmet vardı. Gayalo Ahmet‟in Esma ve Ali adlı iki çocuğunu
hatırlıyorum... Mehmet Ali‟nin eĢine Fehmi Kızı derlerdi. Fehmi Kızı‟nın
Ġsmet, Ali, Firdevs adlı çocukları vardı. Gayalo Hasan‟ın çocukları ise
Nazmiye ve Mustafa idi. Nazmiye benim yaĢlardaydı.
Kürtün‟e bağlı “Uluköy Bâlâ‟da” büyük ablam Fadime vardı.
Rahmetli ablamın çocukları çoktu. En küçük oğlu Prof. Dr. Osman Köse‟yi
bugün o civarda tanımayan yoktur. Prof. Dr. Osman Köse ayrıca bugün,
‟Bediro Emin‟ dayımın oğlu olan Mustafa Bedir‟in kızıyla da evli
bulunuyor… Ayrıca Samsun‟da doğup büyüyen Salim Ağabeyim‟in oğlu
olan aklı baĢında bir yeğenim var. Ġlâhiyat Fakültesi mezunu olan bu
yeğenim Kemal Temiz Kürtün‟de Belediye BaĢkanlığı yapmıĢ bulunuyor...
Bu nedenle Kemal Temiz, o Anavatan Yöreleri‟nde, en çok tanınanlarımız
arasında bulunmaktadır.

Prof. Dr. Osman Köse ve Prof. Dr. Mustafa Temiz
2018 yılında Iğdır‟dan Ġstanbul‟a dönüĢüm sırasında Ankara‟da Polis Akademisi
Dekan Yardımcısı olan yeğenim Prof. Dr. Osman Köse‟yle Ankara‟da bir araya
gelmiĢtim. Soldaki resim o sıradaki bir ânı canlandırıyor…
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Babam sık-sık, dedemin Balkan SavaĢı‟nda kaldığını söylerdi. Öyle
ki babam çocukluklarında Ruslar‟ın tâ Memleket‟e kadar her yeri iĢgal
ettiklerini, yol açmak için onları iĢçi olarak çalıĢtırdıklarını, Rusya‟da
Çarlık idâresinin 1917‟de yıkılmasından sonra, Ruslar‟ın kendiliklerinden
geri çekildiklerini, ardından çok büyük bir kıtlık ve yoksulluk çektiklerini
de uzun-uzun anlatırdı.
O kıtlık ve yoksulluk günlerinde, ekmek bile yokmuĢ… Ormanlardan
topladıkları, meselâ kızılcık gibi, yaban meyvelerini kuruttuktan sonra,
değirmende öğütüp un hâline getirerek, ekmek yapıp yerlermiĢ…
YerlermiĢ ama bu da onları kabız yaparmıĢ… Benzer Ģekilde, kırlardaki
baĢka ot ve bitkileri de toplarlar, kuruturlar, bunlardan da gıda olarak
faydalanırlarmıĢ…
Askerliğini SarıkamıĢ‟ta yapan babam, bâzen uzun kıĢ gecelerinde,
arkadaĢları bize geldiğinde, Askerlik Hâtıraları‟nı, Katıldığı SavaĢları,
uzun-uzun anlatırdı. Babam ben doğmadan önce muhtarlık da yapmıĢ;
çevresinde sevilir, sayılır, sözü dinlenir bir kimseymiĢ…

Resimde Kürtün Belediye BaĢkanlığı yapan yeğenim Kemal Temiz‟in (sağdan
ikinci, siyah elbiseli), arkadaĢlarıyla birilikte gençlik resimlerinden biri
görülüyor…
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Kürtün Belediye BaĢkanlığı yapan yeğenim Kemal Temiz

Çocukluk Günlerim
Ben, 5 erkek, 4 kız olmak üzere, 9 kardeĢin sondan ikincisi olarak,
doğmuĢum. Doğduğumda ismimi Mehmet koymuĢlar. Doğum yılım kesin
olarak bilinmiyor... Ama araĢtırmalarım doğum yılımın, büyük bir
ihtimalle, 1946 yılı olduğunu gösteriyor...
Yeni doğan bir çocuğu, o imkânsızlıklar içinde bugünkü gibi, nüfusa
günü gününe kaydettirmek mümkün değilmiĢ ki! Eskiden 3-5 sene içinde
mahallede doğan bütün çocuklar, o çileli yıllardaki çeĢitli imkânsızlıklar
içinde, dağ, taĢ ve kayalıklar arasındaki keçi yollarından gidilerek günlerce
süren yaya yolculuk sonunda, GümüĢhâne‟nin Torul nahiyesine gidilir,
nüfus idâresine, çocukların hepsi birden, bir defâda toplu olarak
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yazılırmıĢ… Bu iĢi mahallede bir kiĢi ya da çoğunlukla muhtar yaparmıĢ...
Ben de iĢte o toplu yazılanlar arasında olanlardan biriyim. Bu yüzden
yaĢım, kesin olarak bilinmiyor...
Memleketteki evimiz, Tirebolu‟da Karadeniz‟e kavuĢan, HarĢıt
Çayı„nın, Uluköy ile HarĢıt arasındaki güzergâhının bir yamacında kurulu
bulunan, ToluĢ Tamı‟ndaydı… HarĢıt Çayı bâzen, semt ve mahalle göre,
HarĢıt Deresi ya da HarĢıt Nehri diye de anılabiliyor... ToluĢ Tamı‟nın
eğimi yaklaĢık 25-30 dereceydi. ToluĢ Tamı‟nda, evimizden baĢka, üç-dört
akraba evi daha vardı. ToluĢ Tamı yaklaĢık olarak, HarĢıt Çayı ile Elcivez
Köyü ve / veya “Gâvur Köyü” arasına düĢüyordu...
ToluĢ Tamı‟nda, evlerin bulunduğu yerden, uzaklıkları yer-yer 200300 metre aĢağısından baĢlayan ağaçlı ya da sarp kayalıklar, 300-400
metreye varan mesâfelerle, HarĢıt Çayı‟na kadar inmektedir. Sarp
kayalıklar, HarĢıt Çayı‟nın karĢı kenârından tekrar yükselmeye
baĢlamaktadır. Vâdinin bu karĢı yamaçları, Tönnük, ġıflı ve TaĢlıca
köylerine kadar uzanmaktadır.
ToluĢ Tamı‟na yaklaĢık 3-5 kilometre uzaklıkta bulunan ve HarĢıt
Çayı‟nın karĢı sâhilinde Bük adı verilen ve 3-5 evin bulunduğu bir
YerleĢim Yeri daha vardı. ToluĢ Tamı‟ndan Tönnük‟e gitmek için, bu Bük
denilen yerden geçilmekteydi. Rahmetli Ali Ağabeyim‟in hanımı olan
rahmetli Nazmiye Yengemi, düğün merasimiyle gelin olarak bu Bük‟teki
evlerin birinden getirdiğimizi hatırlıyorum... Samsun‟a göç ederken de göç
kervanımız bu Bük‟ten geçmiĢti.
Harşıt Çayının Geçilmesi
Ġnsanlar gerektiğinde HarĢıt Çayı‟nın karĢı sâhiline, paçalarını
yukarı çekerek, HarĢıt Çayı‟nın belli sığ yerlerinden geçerlerdi. Böyle
durumlarda derenin suyu, diz-bel arasına, bâzen bele kadar,
yükselmekteydi. Ama bu geçiĢ belli cesâretli insanlar içindi. Çayı herkes
bu Ģekilde geçemezdi.
Halkın birleĢerek topluca yaptıkları köprülerle bu geçiĢler bâzen
kolaylaĢsa bile, büyük bir taĢkın ânında, bu köprülerin dere tarafından
yıkılarak götürüldüğü sık-sık olan bir durumdu. Köprüsüz durumlarda
geçiĢlerin yine eski usulde olduğunu tahmin edebilirsinz. Böyle durumlarda
çok can kaybının olduğunu, sık sık duymak da mümkündü.
Babamın Evriksin adında bir arkadaĢı vardı. Onu hayal meyal
hatırlıyorum. Biz çocuklar, gerek köyden yaylaya ve gerekse yayladan köye
giderken, yeni birer durum olma nedeniyle, çok sevinçli oluyorduk.
Çok iyi hatırlıyorum… Bir gün yanımda babam ve o arkadaĢı
Evriksin olduğu hâlde, yayladan köye gitmek için, köy yoluna geçip
ilerlerken, sevinçli olduğum her hâlimden belliydi. Babam bu durumumu

76

görünce daha önce öğretmiĢ olacak ki bana, “Hadi bir evriksin türküsü
söyle bakalım! demiĢti. O sevinç içinde kurulu bir saat gibi baĢlamıĢtım
türküyü söylemeye:
“Ah Evriksin, Evriksin, eski çaruk yer misin?”
“Ah Evriksin, Evriksin, daha var mı der misin?”
Ģeklinde baĢlayan türkünün Ģimdi ancak bu kadarı aklımda kalmıĢ
bulunuyor…
Hem onların arkasından sevinçli sevinçli köye doğru yol alırken,
hem de bu nakaratı tekrarlarken, babam ve arkadaĢı Evriksin Amca da hem
gülüyorlar; hem de Evriksin Amca bana,”Söyle kuzu, söyle!” diyordu...
Evriksin Amca‟nın 10-15 yaĢlarında, adı hatırlayabildiğim
kadarıyla, Güllü ya da Gülsüm olan, bir kızı vardı. Biz Samsun‟a göç
ettikten bir müddet sonra, bu kızcağızın, bu HarĢıt Çayı‟nda boğulduğunu
duymuĢtuk. ġöyle ki:
Bir gün baba ve kız, köprü olmadığı için, HarĢıt Çayı‟ının en sığ
yerinden diğer yakasına geçmek istemiĢler. Böyle geçiĢlerde suyun içinde
yürürken, suya değil, hep karĢı taraftaki yer ve yamaçlara bakmak
gerekiyor... Eğer geçen kiĢi, suyun bir tarafından yürümeye baĢlayıp
ilerlerken, bir taraftan da suyun akıĢına direnirken, aynı zamanda devamlı
suya bakarsa o zaman o kiĢinin „gözü akar‟, baĢı, gözü döner. Yâni o
kiĢinin dengesi ve kontrolü kaybolur.
Paçalarını yukarı çeken baba ve kızı, baba önde kızı arkada olmak
üzere, HarĢıt Çayı‟nı geçmeye baĢlamıĢlar. Çok kalender olduğundan, kızı
için hiç tedbir almayan baba, Çay‟ın bir yerinde, kızının arkasından gelip
gelemediğini görmek için, arkasına baktığında, kızının ortalıkta olmadığını
görünce, iĢ anlaĢılmıĢ… Ne yazık ki kızcağızın gözü akmıĢ, suya kapılıp
gitmiĢ... Fakat babası, durumdan habersiz kalmıĢ… ĠĢ iĢten geçtikten sonra,
mesele anlaĢılsa, neye yarar ki!
ĠĢte böyle... Bir varmıĢ-bir yokmuĢ derler ya… Kızcağız bir an önce
vardı, ama bir an sonra hemencecik yok oldu, … “Bir garip ölmüĢ diyeler /
Üç gün sonra duyalar / ġöyle garip bencileyin…” diyor ya Yunus… Aynen
böyle olmuĢ… ĠĢte bu kızcağız da bir gün vardı ama bir anda da yok olup,
böylece garipler sınıfına katılmıĢ oldu… Bu garip kızın cesedi de
bulunamamıĢ, öylece gitmiĢ… Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel
Ölçülerimiz‟in esasları, Müslümanlardan boğulma, yanma gibi, felâketlere
uğrayanların Ģehit olduklarına hükmediyor...
Yağmurlu havalarda taĢan HarĢıt Çayı, çamur rengini almakta,
taĢarak çevresindeki geniĢ sahâları iĢgal etmektedir. Böyle durumlarda,
karĢıdan karĢıya geçiĢlerin mümkün olmadığı açıktır.
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Kartalların Hüneri
Bizim oralarda kartal, köpek ve kedi yavrularının bir numaralı
düĢmanıdır. Kartalların, fırsatını bulduklarında, gözlerine kestirdiklerini,
iki ayaklarının tırnaklarıyla yakalayıp, havalanarak ormana götürüp
yediklerini herkes bilir.
ToluĢ Tamı‟nda bir köpeğimiz ve bir kaç yavrusu vardı. Bir gün
evin önünde oynuyordum. Bizim köpek uzaktan koĢarak gelmiĢ, yanımdan
hızlı bir Ģekilde geçerken, bana çarpmıĢ, yere düĢmüĢtüm. Köpek
durmamıĢtı ve hızla koĢarak, biraz uzaktaki yavrularının yanına varmıĢtı.
Meğer o sırada bir kartal gelmiĢ, yakın ve yüksek bir yere konmuĢ,
3-5 yavrunun en büyüğünü seçmek için incelerken, köpek nasıl olduysa
duymuĢ olmalı ki, acele olarak yavrularının imdâdına yetiĢmek için,
koĢarak onların yanına gelmiĢ bulunuyordu. Köpek tam yavrularının
yanına geldiğinde kartalın, bulunduğu yerden eli boĢ olarak, havalanıp
uzaklaĢtığını görmüĢtüm.
Fırın Ekmeği
Köyde ara-ara fırında ekmek piĢirirdik. Fırınımız evden 100 metre
kadar ileride bir taĢ fırındı, küçük bir kulübe gibiydi. PiĢen ve somun adı
verilen ekmekler, sepetlerle eve taĢınırdı. Bu ekmekler bize birkaç ay
yeterdi.
Köyde bâzen Ģiddetli yağmur yağar, 30-40 derece eğimli
tarlarımızın topraklarını, yukarıdan aĢağıya doğru sürükler, HarĢit deresine
doldururdu. Biz bu duruma „sel oldu‟ derdik. Her sel sırasında annem, çoğu
kere, „tarlalarımız topraksız kalıyor‟ diye ağlardı. Gerçekten tarlaların
topraksız kalan, yalnızca Ģert kısımlardan oluĢan, o topraksız yerlerinde hiç
mahsül olmazdı.
Öşür Vergisi
Babamın anlattığına göre, mahsul tarlalardan kalkmadan Devlet
Yetkilileri her sene gelirler, dolaĢarak tarlalara bakarlar, o tarlalardan
devletin payını belirlerlermiĢ… Bu belirlenen miktar, tarladan ürün
kalktıktan sonra, yürüme 3-4 günlük mesâfedeki, Devlet Yetkilileri‟ne sırtta
taĢınarak teslim edilirmiĢ… 1950 yılının Mayıs ayında, Demokrat Parti
kazanıp iktidara gelince, „öşür vergisi‟ denen bu vergiler, Menderes
tarafından hepten kaldırılmıĢ…
O devirde devlet kapısında Yönetici olanlarla Ģehirlerde “bir eli
yağda, bir eli balda büyüyenler‟in” Ģu anda hayatta olanları, tabiatıyla
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bunları bilmiyorlar… Bâzen TV‟deki tartıĢmalarda bunlara rastlıyorum...
Bu konulara değinildiğinde, onları bunlara inandırmanın mümkün
olmadığını görüyorum.
O devirde Devleti Yönetenler‟in “Bir Eli Yağda, Bir Eli Balda
Büyüyenlerin” çocuklarından 1990‟lı yıllarda yaĢayanları arasında, TV
oturumlarında konuĢanlardan biri, O dönemde Kur‟an öğrenmenin yasak
olduğuna, okuyan çocukların jandarma tarafından devamlı tâkip edildiğine
inanmadığını Ģu sözlerle ispata çalıĢıyordu. Bunlardan Birisi diyordu ki,
“Bunlar söylenti, ben hatırlıyorum. Kur‟an evlerimizde hep asılı
duruyordu.” Halk ile devleti yöneten kesimin arasında MüthiĢ Bir
Kopukluk vardı... Bunların Halka Çektirilenlerden ne haberleri olacaktı ki!
Meselâ bir gün ekili alanların ürün vermediği böyle bir yılda vergi
memurları yine gelmiĢler, baĢlamıĢlar tarlaları gezmeye… O yıl tarlalarda
hiç ürün yokmuĢ, her taraf kupkuruymuĢ… Memurlar bir tarlanın baĢında
durmuĢlar. O tarla da öyle kupkuru… Sâdece kurumuĢ sapsarı mısır sapları
var, o kadar…
Vergi Memuru, baĢlamıĢ tarlayı dolaĢmaya… DolaĢırken gâyet
küçük bir mısır koçanı bulmuĢ, talaĢını soymuĢ, baĢlamıĢ mısırın mevcut
olan tânelerini saymaya… Tânelerin sayımı bittikten sonra, demiĢ ki:
“Bu tarla 1‟re 10 verir…” Babam içinden öfkelenmiĢ ama içindeki
öfkesini dıĢarı vurmamıĢ... Çünkü o dönemlerde Halkımız o kadar aĢağı
görülüyormuĢ ki... Meselâ bir memur Halka istediği gibi
zulmedebiliyormuĢ, kimse de buna bir Ģey diyemiyormuĢ... Ama öfkesini
gizleyen-yutan babam memura Ģöyle demiĢ: “Bey Efendi! ġu tarladan öyle
bir mısır somağı daha bulsanıza!” Bu ve buna benzer zulümler yüzünden
bunalan köylüler, 1950‟de Demokrat Parti kazanınca sanki bayram
etmiĢler…
Çocukluğumdak Göçler
Çocukluğumda köyden yaylaya göç ediĢimizi ve yayla hayâtını da
hatırlıyorum. Köyden yaylaya yapılan göç sırasında sığırlar süslenirdi.
Keçilerin ve özellikle tekelerin boyunlarına takılan, kalınca tenekeden
yapılan ve yürürken ses çıkaran kelekler, koyunların ve özellikle koçların
boyunlarına takılan, sarıdan yapılmıĢ, yürürken ses çıkaran çanlar,
çıkardıkları seslerle göçe hoĢ bir hava eklerdi. Sırtlarına çeĢitli renklerde
kilim ve dastar yüklenmiĢ, alın ve boyunları nazarlık boncukları ile
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süslenmiĢ, püsküllü sığırlarla keçi ve koyunlar, çobanlarının yönetiminde
yaylaya doğru yol alırlardı.
Tuzlak Ve Tuz Ziyafeti
Bizim daha çok sığır ve keçilerimiz vardı. ToluĢ Tamı‟nda keçilere,
haftada bir kere Tuz Ziyâfeti yapılırdı. Keçi ağıllarından yaklaĢık 300-400
metre uzaklıkta bulunan, büyük düz taĢlar üzerine tuz dökülürdü. Keçiler
haftada bir verilen tuz zamânını iple çekerler, salıverildiklerinde aradaki
mesâfeyi hızla koĢayarak “Tuzlak” denilen mahalle giderler, taĢların
üzerindeki tuzları iĢtahla yalarlardı.“Anne ve baba tuz taĢıdır, çocuklar
yalamayınca doymazlar.” atasözü, muhtemelen buradan geliyor...
Tarlalarımız Ve Seller
Mısır tarlalarındaki mısırın en büyük düĢmanı ayı idi. Ayılar, gece
olunca, tâze mısırları yedikleri için bu tarlalar, mısır olgunlaĢmaya
baĢlarken, geceleri beklenirdi. Bunun için tarlaların ortasına, “Sayfan”
denilen, ahĢap kulübecikler yapılır, tarla sâhibi geceyi orada geçirirdi.
Sayfan‟da bekçilik yapanlar, gece birkaç kere sesli olarak gürültü yapar ya
da silah atardı. Böylece ayıların oralara yaklaĢması önlenirdi.
Çocukluğumda bu sayfanlarda büyüklerimle, birkaç kere kaldığımı ben de
hatırlıyorum.
ToluĢ Tamı denilen köyümüzde daha çok mısır ekilirdi. Köyde
meyve ağaçları da vardı. Ormanda yüksek kayalıklar üzerine yerleĢtirilmiĢ
peteklerde yapılan arıcılıkla bal elde edilirdi. Bâzı kereler, ayılar bir
kolayını bulur, o yüksek kayalara çıkarak, peteklerdeki balları yer, petekleri
darmadağın ettikleri olurdu. Hâliyle o yıl balsız kalırdık.

80

Yaylalarımızdan bir manzara...

Kütüklü Yurt Yaylası‟nda Fadime ablamın evi görülüyor...
Yaylada Yaşam
Her hafta Cumâ günü Güvende adı verilen bir mahalde Pazar
kurulur ve bütün yakın yaylalardaki insanlar orada toplanırlar, Cumâ
Namazı‟nı da bu Ģekilde edâ ederlerdi.
Güvende‟ye gitmek için biz çocuklar can atardık. Gittiğimizde satın
aldığımız lâstik balonları, ancak ToluĢ Tamı‟nda ve bayramlarda
giyebildiğimiz, yeni çarıkları hatırlıyor, onları giydiğimizde çok
seviniyorduk.
Çünkü yaylada “döl” denilen, oğlak ve kuzulardan oluĢan, sürüleri
yayla çimenlerinde otlatırken, herkes gibi biz de çıplak ayakla yâni yalın
ayakla dolaĢırdık. Haftada birkaç kere her tarafı kaplayarak örten yağmur
bulutları bu çimenli alanları kaplar, birkaç metre ötesini göremezdik. Bu
bulutlara “yayla dumanı” denirdi. Yayla dumanı, küçük su
damlacıklarından oluĢurdu.

Yayla dumanı
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Güvende

Bu su damlacıkları, elbiselerimizde ve çimenler üzerinde yoğuĢarak,
daha olgun su damlalarına dönüĢürdü. Bu su damlacıkları, elbiselerimizde
ve çimenler üzerinde gümüĢ gibi parlıyorlardı. Daha fazla ıslanmamak için,
bâzen çuvaldan, “Çepken” denilen, çoban giysisi yapar, giyerdik. Çimenler
üzerinde “topuk” denilen ve sık bulunan bir tip iğne biçimli otlar ayak
parmaklarımızın vücûdumuza birleĢtiği yerleri yaralar, kırmızı yarıklar
oluĢur, bu yaralar çok acırdı. Ama bu sıkıntıları herkes yaĢadığı için bu
durum normal bir hâl alır, kimse bu sıkınıtılardan dert yanmazdı.
Yaylada çobanlar, o yemyeĢil çimenlerde, “Çıkrık” kurarlardı. Yere
sımsıkı çakılan bir direğin ucu yuvarlak hâle getirilir, buraya, içine kömür
tozu katılmıĢ tereyağı sürülürdü. Çıkrık olarak kullanılacak sırığın tam
ortasında direğin ucuna uydurulmuĢ bir yuva açılırdı. Sonra sırığının
ortasındaki yuva direk ucuna yerleĢecek Ģekilde, Çıkrık Sırığı kaldırılarak
direğin üstüne oturtulurdu.
Çıkrık Sırığı‟nın birer ucuna binen kiĢiler, ayakları ile yerden kuvvet
alarak, çıkrığı döndürmeye çalıĢırlardı. Dönme esnâsında kiĢilerden biri,
dönerek havaya kalkarken; dönerek alçalan diğer kiĢinin ayağı yere
dokunup, tekrar havaya sıçrardı. Aynı anda karĢı ucutaki kiĢi ise, yere
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inerdi. Böylece, Çıkrık Sırığı‟nın iki ucundaki kiĢiler, sıra ile yerden güç
alarak havaya sıçraken, aynı zamanda, Çıkrık Direği‟nin (kazığının)
etrâfında dönmekte olan Çıkrık ile birlikte, kiĢiler havada dâiresel bir
hareket kazanıyorlardı.

Yayladan bir manzara

BaĢka bir ifâdeyle, çıkrığa binen kiĢiler için, benzer roller, birbiri
ardı sıra (müteakiben), kiĢiler arasında değiĢirdi. Çıkrık oyunu, bu Ģekilde,
dâiresel dönme hareketi ile devam ederdi. Diğer taraftan, direğin ucuna
sürülmüĢ tereyağlı kömür tozu da, dönerken gıcır-gıcır ses çıkararak,
ortama değiĢik bir hava verirdi.
Bir gün ben de Kümbet denilen yaylamızda Çıkrığa binmiĢtim.
Çıkrık‟tan düĢmüĢ, Ģiddetli bir Ģekilde yere vurmuĢtum. Ardından
ağzımdan kanlar akmaya baĢlamıĢtı. DiĢlerimin bâzıları kırılmıĢ, bâzıları
gevĢemiĢti. ġu anda ön diĢlerimde görülen yamukluklar, muhtemelen, o
zamandan kalma olabilir.
Böyle bir durumda bugünkü neslin aklına hemen doktora gidip,
diĢlerin gözden geçirilmesinin akla geleceği açıktır. Ama bunu bir de bana
sorunuz. O zaman bizde Doktor Kavramı ya da doktora gitme gibi bir fikir
bile yoktu. DiĢlerimin iyi olması, yalnızca zamânın geçmesine bağlıydı.
Zaman geçtikçe kendi kendine iyileĢeceği, o günlerin yalnızca bilinen tek
tedâvi Ģekliydi.
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Bizim yayladan (Kümbet‟ten) bir manzara

Dolayısıyla ön diĢlerimdeki uyumsuzluk ve bâzı diĢlerimin eğik
durumda olması, o olaydan kalan, hoĢ olmayan sevimsiz birer hâtıradır
diyebilirim.
Birgün yaylada iken “Kütüklü Yurt” denilen karĢı yayladan Fadime
Abla‟mın kızı Muazzez bize, ovaya yâni Kümbet‟e gelmiĢ, evimizin
aĢağısındaki taĢlık alanda birlikte oynarken, nasıl oldu bilemiyorum, ona
muhtemelen bir zararım dokunmuĢ olacak ki, ağlamaya baĢlamıĢtı.

Resimde Fadime Ablam görülüyor…
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Bugün Samsun‟da da oturan ama daha çok uĢlaĢımın geliĢmesi
nedeniyle köy ve yaylaların da tadını çıkaran Muazzez‟den ben bir yaĢ
büyükmüĢüm. Onun da bu gün öğretim üyesi olan ya da baĢka makamlarda
bulunan yetiĢkin çocukları var... Muazzez‟in ağladığını gören annem, “Siz
hep yanınıza geleni dövecek misiniz?” diyerek bana iyice bir dayak atmıĢtı,
o gün...
Daha çok köyde giydiğimiz çarıkların her birinin yarım metre kadar
uzunluğunda iki (çarık) bağı vardı. Bu bağlar, çarığı giydikten sonra ağzını
büzen iplerin iki uçtaki uzantılarından oluĢuyordu. Çarık ayağa giyildikten
sonra bu bağlarla çarığın ağzı büzülür, geri kalan kısımları bacaklara
helezonî biçimde bağlanarak çarığın ayakta sağlam durması sağlanırdı.

Ġ.T.Ü.‟den mezun olunca yaylalarımızı Salim Ağabeyim ile birlikte Ģöyle bir ziyâret
etmiĢtim…
Resimde Elcüvez Köyü ya da Elcüvez Âlâ da denilen köyün bulunduğu vâdinin
Kümbet tepesinden bir görünüĢü görülüyor...
[Yayladaki evlerimiz baktığım (Mustafa Temiz‟in baktığı) tarafta 100-150
metre mesâfade bulunuyor]
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Köy‟de ToluĢ Tamı‟nda çarıklarımızı “Suyanı” denilen, suyumuzu
temin ettiğimiz, akarsu baĢında genel olarak, 3-5 günde bir akĢamları, suya
daldırıp-çıkarıp, daldırıp-çıkarıp, kayalara çarpmak sûretiyle yıkardık.
Yıkadığımız çarıklarımızı, kurumaları için, evde bağlarından duvardaki
tahta çivilere asardık.
O zamanlar, ayakkabı denilen bir Ģey yoktu, hayvan derisinden
dikilen iĢte bu çarıklar vardı. O sıralarda ilk kez lâstik ayakkabı adını
duymuĢtuk. Nitekim birkaç yıl sonra babam Trabzon‟dan ilk defâ anneme
bir çift “lâstik ayakkabı” satın almıĢtı da, ona “Trabzon Lâstiği” adını
vermiĢtik. O zamanlar âile çevremizde bu lâstik ayakkabılar, çarığa karĢı
Trabzon lâstiği olarak ün salmıĢtı. Çarığın karĢısında ortaya çıkan lâstik
ayakkabılar, o sıra bizim için bir devrim sayılıyordu.

Yayladan bir manzara daha...

Yayla Yolunda
Yiyecekler, özellikle un, meyve gibi, tüm ihtiyaçlar, köyden yaylaya
hep sırtta taĢınırdı. Sırtlarda yükler olduğu hâlde, köyden yaylaya gitmek
için 30 -50 derece, bâzı yerlerde 80 dereceye yakın eğimli dağ eteklerinden
baĢlayarak, ağaç, çalılık ve kayalıkların içinden geçen keçi yollarını
izlemekten baĢka çâre yoktu.
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Köydeki-ToluĢ Tamı‟ndaki evimizin arkasında yükselen dağın
yamaçlarından yaylaya doğru yol alırken köyle yol üzerindeki “Gâvur
Köyü” arasında en az 1-2 dinlenme yeri vardı. Gâvur Köyü” denilen
mahalle gelene kadar yaklaĢık en az 3 veyâ 5 kere mola verilirdi. Birinci
mola yerinde, ağaçların arasından, köye bakıldığında köyün her yeri, sanki
uçaktan bakar gibi, ayağınızın altında ıĢıl-ıĢıl parıldayarak, çok güzel
görünüyordu. Bu mola yerinde taĢtan çıkan bir su sızıntısı hiç kesilmezdi.
Her varıldığında, taĢın oyuğunda, 1-1,5 litrelik su bulmak mümkündü.
Yorgun, argın olarak orada mola veren herkes, o sudan içmeden
yolculuğuna devam edemiyordu. Suyun üstünde toplanmıĢ yaprak ve ot
parçaları ya da böcekler hiç eksik olmuyordu. Oradan su içmek isteyen bir
kimse, bu yabancı unsur ve böceklerin boğazına gitmemesi için, mendilini
suyun üstüne serer, suyu süzen mendilin üzerinden içerdi
Gâvur Köyü” geçilince “Fındıcak” adlı mahalle geliniyordu...
Fındıcak‟tan bizim yaylaya bir o kadar daha gitmek gerekiyordu.
Geçirmiş Olduğum Bir Kazâ
Küçük yaĢlarda Köy‟de bir gün, “Yel Beleği” ile “ToluĢ Tamı”
arasında, vâdi, yamaç ve kayalıklardan oluĢan “Avulu Gıran” denilen
bölgede, keçi çobanlığı yapan Salim Ağabey‟imin yanında bulunuyordum.
O sıralarda Harşıt Çayı‟nın sarp yamaçlarındaki bu kayalıklarda, kırmızı
renkte olan ve “Ayı Gülü” denen çiçekleri toplarken, dağdan aĢağı
yuvarlanmıĢtım. Ağabeyim benim kaybolduğumu zannetmiĢ…

Resimde Salim Ağabeyim ve torunu Nisa Nur Temiz görülüor...
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Ağabeyim, ıslıkla ve sesle, kaybolduğumu evdekilere iletmiĢ…
Bütün âile fertleri beni bulmak için, bir sonbahar günü, akĢama yakın
seferber olmuĢlar. O sonbaharın Ģiddetli serinliği ve akĢamın loĢ karanlığı
içinde beni, bir uçurumun ucunda buldukları zaman, sâdece bir soluğum
hissediliyormuĢ... Ġlk gören de Rahmetli Vesîle Ablam olmuĢ… Ablam beni
görür görmez haykırarak bağırmaya baĢlamıĢ…
BaĢım çeĢitli yara-bere ve kurumuĢ kan içinde olduğu hâlde,
sonbaharın o akĢam serinliğinde, soğuktan katılaĢmıĢ, çenem
açılmıyormuĢ... Eve getirdiklerinde, hemen sobayı yakmıĢlar, ısıtmıĢlar.
Alt-üst diĢlerimi birbirinden kaĢık sapı ile ayırarak süt vermeye
baĢlamıĢlar.
O zamanlar, Ģimdiki ulaĢım imkânları olmadığı için imkânsız gibi
bir Ģey olan “doktora götürmek” iĢi, akla bile gelmemiĢ… Ancak yaptıkları
köy usûlü tedâvi yanında, Rahmetli Babam hemen bir tavuğu kesip etini
baĢıma sarmıĢ...
Bir hafta, on gün kadar, dıĢ dünyâ ile tamâmen iliĢkisiz yatmıĢım.
Babam o zaman, sağlığıma kavuĢursam, bir kurban kesmeyi vaat etmiĢ…
Ben bu olanları ve yapılanları, tabiatıyla hiç hatırlamıyorum.

Yayladan bir manzara
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Teknik Üniversiteyi bitirdiğim sıralarda, Salim ağabeyim ile
yaptığım ilk ziyâretimde yuvarlandığım, o yerleri Ģöyle bir gezmiĢtim:
YuvarlanmıĢ olduğum o yerler, anlatılır gibi değildi! Oralar, o
kadar muazzam kayalar ve kayalıklar ile dolu idi ki eğim, 60-65 derece…
Ya da çoğu yerler, 70-85 derecede… Hattâ yuvarlandığım yerler, 80 derece
civârında eğimli olan, taĢlı, kayalıklı yamaçlardan ibâret idi. Buralarda
eğimin 90 derece olduğu kısımlar da vardı... Nitekim bir çalıya takılarak
kaldığım yerden sonra gerçekten, 90 derece eğimli yeni bir uçurum ve
kayalık daha baĢlıyordu73.

Yayladan bir manzara
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Temiz, M., Çocukluğumun Köy ve Yaylası, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ÇOCUKLUĞUMUN%20YAYLA%20YAġAMI‟NDAN%20KESĠ
TLER.pdf YA DA ,
http://mtemiz.com/bilim/ÇOCUKLUĞUMUN%20YAYLA%20YAġAMI‟NDAN%20KESĠ
TLER.docx, En Son EriĢim Târihi: 23.04.2014.
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Güvende74
Samsun‟a Göç Ediyoruz
BaĢımdan geçen yuvarlanma hâdisesi, babamın oraları terk edip
baĢka yerlere gitme fikrinin ateĢleyicisi olmuĢ… Geçim darlığı da buna
eklenince, 1950‟lerin ilk yıllarının birinde muhtemelen 1953 ylında, bir
Sonbahar günü Samsun‟a göç ettik.
Bu göçü de hatırlıyorum. Memleket‟te 9 kardeĢten yalnızca Fadime
Ablam ve Mavile Ablam kalmıĢlardı. Ali Ağabeyim askerdeydi...
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https://www.google.com.tr/search?q=K%C3%BCrt%C3%BCn+yalas%C4%B1,+g%C3%
BCvende+resimleri&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=czApuWhZELUjZM%253A%252
CbZhx2tnhgGhEyM%252C_&usg=AI4_kT9yVaqVkizTEhxcW6Ckg_htcePzw&sa=X&ved=2ahUKEwiwxK-07brfAhUSaQKHXXRDLUQ9QEwAXoECAIQBg#imgrc=czApuWhZELUjZM:

90

Resimde Mavile Ablam görülüyor...

Son yıllarda Mavile Ablam‟ın çocuklarından Nazıma ve Osman
yeğenlerimin çocukluklarını da tanıdım. Bana resimlerini gönderen bu
yeğenlerimle ikinci kez 2001 yılının bahar aylarında tanıĢabildim.

Resimde Mavile Ablam‟ın kızı Nazıma Yeğenim kucağında torunu ile görülüyor...
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Resimde Nazıma Yeğenimin kızı (Ģapkalı olan) ile Yeğenim Osman Güzel‟in kızı
(eĢarplı olan) Nuray görülüyor...
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Resimde Yeğenim Osman Güzel‟in oğlu Eray Güzel görülüyor...

93

Resimde Mavile Ablam‟ın oğlu Yeğenim Osman Güzel görülüyor...

Yeğenim Osman‟ın çocuklarını Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel
Ölçülerimiz açısından daha yetenekli görmek beni sevindirdi. Hele
Nuray‟ın araĢtıma ve öğrenme merakı çok önemli! Nuray‟ın iki küçük kız
kardeĢi de çok cana yakınlar... Demek ki, bu kadar mesâfeden ancak bu
kadarını görebilmiĢim...

Resimde Yeğenim Osman Güzel‟in araĢtırmaya çok meraklı olan Nuray adlı kızı
görülüyor...
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Resimde Nuray‟ın Nisa ve Seda adlı 2 kız kardeĢi görülüyor...

ġimdi tekrar kaldığımız yerden devam edebiliriz. Samsun‟a göç
ediĢimizi anlatıyordum. Demek ki Samsun‟a göç ederken, 9 kardeĢten, 6
kardeĢ birlikte bulunuyor muĢuz... Bir sabah, komĢularla helâllaĢıp, ağlaya
ağlaya, çoluk çocuk, ToluĢ Tamı‟nı terk etmiĢtik. Bir kervan gibi yürüyerek,
HarĢıt Deresi‟nin kenârına inmiĢtik.
HarĢıt Deresi de denen Çay‟ın üzerinde kurulmuĢ olan, köprüden
geçerek, Bük‟ten ve Tönnük Köyü‟nün altından geçip, yaya olarak HarĢıt‟a
ulaĢmıĢtık. Yanımızda inek ve öküzlerimizle birlikte, yatak, yorgan gibi,
eĢyâlarımız vardı. Bunların HarĢıt‟a kadar taĢınmasında, komĢularımızdan
bize yardımcı olanların olduğunu da hatırlıyorum.
EĢyâ ve sığırlarımız, HarĢıt‟ta kiralanmıĢ bir kamyonun arkasına
yüklenmiĢti. Çoluk çocuk bizler de, eĢyâların üstündeydik. En dıĢta, rüzgâr
ve yağmura karĢı, kalın bir örtü vardı. Bu vaziyette Trebolu‟ya
geldiğimizde, Ģoförümüzün biriyle döğüĢtüğünü ve bundan etkilenerek,
çocukluk buya, “Ģöförümüzü dövdüler” diye ağladığımı da hatırlıyorum. Ġki
tekerlekli bisikleti, ilk kez o sırada Trebolu‟da görmüĢtüm. Adına da, o
sırada, “ġeytan Arabası” demiĢlerdi...
Samsun‟da evimiz olmadığı için o kıĢı, babamı Samsun‟a dâvet
eden, arkadaĢının evinde geçirmiĢtik. O yıl çok kar yağmıĢtı. O yüzden
büyük sıkıntılar çekmiĢtik. DüĢününüz, bir evin iki âile tarafından müĢterek
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olarak kullanılması, her iki âile açısından çok zor bir durum olmuĢtu,
tabiatıyla...
Samsun
Samsun, o zaman deniz kenârına sıkıĢmıĢ, büyük bir Balıkçı
Kasabası gibiydi. Bir tarafı Mert Irmağı‟na kadar uzanıyordu... Irmaktan
sonra Tekke Köyü‟ne kadar, her yer bomboĢtu. O sıralarda Ģimdiki
Atakum‟un olduğu yerler, hep tarlalardan oluĢuyor, oradaki deniz
sâhillerine Matasyon deniyordu.

1877‟de Samsun ve Cumhûriyet Meydanı

Samsun Ġskelesi (1919)


Samsun‟a âit bu ve diğer sayfalardaki Samsun resimleri, T.C. Kenan
Hazneci‟nin Face Book‟a koymuĢ olduğ resimlerden alınmıĢtır. Bu nedenle, T.C. Kenan
Hazneci‟ye teĢekkür ediyorum.
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Samsun‟un sâhildeki diğer ucu, Samsun merkezi ile Atakum‟u
ayıran, Toraman Tepesi‟ne varıyordu. Samsun rıhtımı sonradan yapıldığı
için, mendirek falan yoktu. Deniz Koca Câmi‟nin birkaç on metre ilerisine
kadar geliyordu. Câmi‟nin bahçesinden aĢağıya bakarak, deniz dalgalarını
seyrettiğimi hatırlıyorum.
Bu günkü fuar sahâsının olduğu yerler hep denizdi. Samsun Rıhtımı
ve Mendirek, benim çocukluğum sırasında yapılmıĢtı. Bunun için gerekli
taĢlar, denizin doldurulması için gerekli dolgu kayaları baĢka yerlerden,
trenle getiriliyordu. Yanımızdan koca-koca kaya yüklü trenin geçtiği
kırlarda çobanlık yaparken, sık-sık duyduğumuz, trenin o siren seslerini, Ģu
anda dahî, aynı tâzeliği ile duyuyor gibiyim.
Samsun‟un arkasındaki eğimli yerler, deniz kenârından îtibâren,
yer-yer 400-500 metreden baĢlıyordu. Meselâ bugünkü Çiftlik Caddesi‟nin
arkasında, 250-300 metre yukarılarda hiç ev yoktu. Buralar, boĢ arâzi ya
da tarla idi.
Bendeniz çocukken, bugünkü Sigorta Hastânesi ve Devlet
Hastânesiyle, sonradan Anadolu Lisesi olan, Kolej binâsı ve tesislerinin
bulunduğu yerler dâhil olmak üzere, YeĢil Tepe ve Karadeniz
mahallelerinin ve ĠĢçi Evleri‟nin bulunduğu yerlerde, çok “çobanlık”
yaptım. Çoban olarak buralarda inek ve / veyâ sığırlarımızı otlatırken,
buraların 60 derece-70 derece eğimli olan kısımlarında ise, değneklerimizin
üstünde kayarak, oyun oynadığımızı gâyet iyi hatırlıyorum.
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Samsun Hükümet Konağı ve Hükümet Caddesi (1950)

Sonraları, bu kaymaların daha ilerisi olarak buralarda, tahtadan
dört tekerlekli, bir kiĢilik, arabacıklar yapıp direksiyon yerine ip kullanarak,
Ģoförcülük oynuyorduk... Bu arabacıklar, eğimli yerlerde keni kendine
gittiği ve ayaklarımızı yerden kestiği için, de çok seviniyorduk.
Bugün otomobil ile düz ve temiz yollarda seyâhat ederken aklma
geliyor… Tahtadan dört tekerlekli o arabacıklarla, o zamanki zor ve
meĢakkatli uğraĢmalarla ayaklarımızın yerden kesilmesinin verdiği
sevinçleri hatırladığımda, Ģimdiki modern teknolojik otomobil ile
duyduğum seyâhat rahatlığını karĢılaĢtırıyorum da, ayaklarımızın yerden
kesilerek, yorulmadan sanki uçar gibi seyâhat ettiğimiz için, bu günleri bize
lütfettiğinden dolayı, Ģimdi Allah‟a (CC) hamt ediyorum.
ġimdi yine kaldığımız yere dönelim.
Çiftlik Caddesi‟nden baĢlayarak Ġlyas Köyü‟ne kadar gelen bugünkü
Aziziye Caddesi‟nin iki tarafı tamâmen, her sene ekilip biçilen, tarlalardan
ibâretti. Yolun, Ġlyas Köyü‟ne yakın olan, sağ tarafındaki tarlalar ise, karĢı
tarafta Bağdat Caddesi‟ne kadar uzanıyoru.

Rahmetli (Annem) AyĢe ve (Babam) Aziz
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Rahmetli (Babam) Aziz

Bugünkü Aziziye Caddesi‟nin yerinde sâdece tarlaların ortasından
geçen, çamurlu bir kır yolu vardı. Yağmurlu havalarda bu kır yolunda,
çiftlik caddesinin hemen yakınındaki, ilkokula ve sonra da ortaokul ve
liseye hergün gidip gelirken, çamurda bata çıka yürümek, biz çocuklar için
çok zor oluyordu...
Ġlyas Köyü‟nün arka yamacından geçen Bağdat Caddesi üzerinde,
Askeriye‟nin yerleĢim yeri bulunuyordu. Samsun‟un merkezinden baĢlayan,
Bağdat Caddesi, Askeriye‟nin içinden geçerek, Tepecik Köyü‟nün üst
tarafından geçerek ilerliyordu. Daha sonra Askeriye‟nin yanıbaĢına, ilk
havaalanı yapılmıĢtı. Azot Fabrikası‟nda ĠĢletme Kontrol Mühendisliği
yaptığım, 1974-1976 yılları arasında, Ġstanbul‟a gidiĢ-geliĢim sırasında, bu
hava alanına bir kere uğramıĢlığım olmuĢtu.
Aziziye Caddesi‟nin bulunduğu tepenin yaklaĢık karĢı simetriğinde
bulunan Toraman Tepesi bomboĢtu. Bir müddet sonra ABD, Toraman
Tepesi‟nin Karadeniz tarafındaki ucuna, radarlarını yerleĢtirmiĢti. Bağdat
Caddesi‟nin iki tarafında bulunan Kadıköy, çok sık olmayan evlerden
oluĢuyordu.
Samsun‟a göç ettiğimiz sırada, misâfir olduğumuz ev, Ġlyas
Köyü‟nün Karadeniz tarafında sona erdiği, Gebi Yolu ile bugünkü Aziziye
Caddesi‟ne karĢı düĢen, keçi yollarının kesiĢtiği noktada bulunuyor, Ahmet
Ağa‟nın evi olarak tanınıyordu. Soyadı Kabadayı olan, Ahmet Ağa‟nın
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evinin karĢısında ve hemen yanıbaĢında bakkal dükkânı iĢleten, Hüseyin
Tarı‟nın evi vardı.

Matasyon (ġimdiki Adıyla (Atakum)

Göç sırasında hepimiz, bizi Samsun‟a götüren, kamyonun üstündeki
yüklerin arasında bulunuyorduk. Ayrıca kamyonda, Fındık, Elik adlı iki
ineğimiz; Osman ve Tosun adlı iki öküzümüz olmak üzere, 4 tâne de
sığırımız vardı. Kamyonun üstü çadırla örtülmüĢtü ama seyâhat esnâsında,
çoğu kere, rüzgâra mâruz kalıyorduk.
Nihâyet bu vaziyet içindeyken, bir sabah, Tekkeköy‟ünü geçtikten
somra, Sonhahar‟ın cılız GüneĢ ıĢıkları ufukta görünürken, Samsun‟a giriĢ
yapmıĢtık…
Göç yüklü kamyonumuz, Samsun‟un içinden geçip, Bağdat
Caddesi‟nden çıkarak, Ġlyas Köyü‟nün üst tarafında, Askeriye‟nin baĢladığı
tepeye vardı. Oradan Ahmet Ağa‟nın evine araba yolu olmadığı için,

100

yüklerimizi yol kenârına indirmiĢtik. EĢyâlarımız, Ahmet Ağa‟nın evine
kadar, Ġlyas Köyü‟nün içinden geçen, keçiyolu kullanılarak, Ahmet Ağa‟nın
öküz arabası ile taĢınmıĢtı.

Çocukluğumdaki Samsun Gâziler Meydanı

Ahmet Ağa bizi misâfir etmiĢ, yaz gelene kadar evini bizimle
paylaĢmıĢtı. Sığırlarımız da onun evinin altında, kendi sığırlarının
bulunduğu ahıra yerleĢtirilmiĢti.
O sene Samsun‟da kıĢ mevsimi çok Ģiddetli geçmiĢ, 1-2 metre kar
yağmıĢtı.
Misâfirlik Günlerimiz
Samsuna göç ettiğimiz sırada büyük Ağabeyim Ali, askerdeydi.
Diğer üç Ağabeyim, çeĢitli Ģekillerde çalıĢarak, âilemizin geçimine
yardımcı oluyorlardı. Ben ve kız kardeĢim, küçük olduğumuz için,
çalıĢmıyorduk.
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O kıĢı Ahmet Ağa‟nın evinde geçirmiĢtik… AkĢamları bir odada,
sobanın bir tarafında Ahmet Ağa‟nın âilesi, diğer tarafında bizim âilemiz
olmak üzere, vakit geçiriyorduk. Onlar 8, biz de 7 kiĢiydik. Ahmet
Amca‟nın Hasan, Firdevs, AyĢe, Fadime, Ġshak, Mustafa adlı çocuklarını
anneleri Selime Teyze‟yi hatırlyorum.

Ġlk geldiğimiz sıralardaki Samsun
Ġlk sağ tarafta Osmanlı Bankası, ileride Büyük Câmi ve karĢı tarafta ise Toraman
Tepesi görülüyor…

Ahmet Amca evin diğer bir odasını da Lütfü adında baĢka bir
köylüsüne ayırmıĢtı. O odada yalnız baĢına kalan Lütfü sepetçilik yaparak
geçiniyordu. Lütfü bu münasebetle sabah evden çıkyor, sepetçilik yaparak
akĢam geliyordu...
BaĢkasının evini paylaĢmanın verdiği gariplik ve eziklik, hepimizin
üzerinde hissediliyordu. Bir gün odayı havalandırmak için, ev sâhibinin
çocuklarıyla berâber kaldığımız odanın pencere camını açayım derken,
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cam çerçevesini yere düĢürerek, pencerenin camını elimde olmaksızın
kırmıĢtım. Camın kırılması, baĢkasının yanında kalmaktan dolayı hayli
gergin olan, annemi çok kızdırmıĢ olacak ki bu yüzden o sırada ondan,
hatırı sayılır Ģiddette bir dayak yemiĢtim. Bu dayak da yâdellerde garipliğin
tuzu-biberi olmuĢ, bunun üzerine çocukluk bu ya, kahırlanarak evi terk
etmiĢtim.

Büyük Câmi‟nin, rıhtım yapılmadan önce, deniz tarafından görünüĢü…

Bir taraftan ağlıyor, bir taraftan da, Gebi Yolu‟nun devâmı
boyunca, Ģuursuz-Ģuursuz, Ģehre doğru yol alıyordum. Ġlerlediğim yol,
Ahmet Ağa‟nın evinin yanından geçen Gebi Yolu‟nun Ģehir merkezine
doğru giden kısmıydı. Yol, tarlalardan geçen keçi yolları tipinde olduğu
için, kıĢ mevsimi dolayısıyla, müthiĢ bir Ģekilde çamurluydu da... Samsun
çamurunun öyle bir özelliği de vardı ki, tutkal gibi yapıĢıyor, yürüdükçe
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ayakkabıların yanlarından baĢlayıp, üst yüzeylerini kaplayarak, tâ ayak
bileklerine kadar yükseliyordu.

Rasathâneden bakıĢla çocukluğumdaki Samsun manzarası

Evi terk ederek, çamurlara bataçıka, halk arasında (aferdersiniz)
„Poklu Dere‟ denen, Ģehir giriĢine kadar gitmiĢ, orada bir hendeğin dibinde
çamurdan kımıldayamaz hâle gelmiĢtim. Gûya o çocuksu kafamla, firar
edecektim, Ama çamur ve çektiğim çile beni yumuĢatmıĢ olmalı ki
akĢamüzeri tekrar periĢan bir Ģekilde, oradan geri döndüğümü
hatırlıyorum.
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Ġçme suyu, ancak Ģehir içindeki çeĢmelerden sağlanıyordu. Bir-iki
günde bir, eĢekle bu çeĢmelerden getirilen içme suyu, artık kar yüzünden
getirilemiyordu. Bu nedenle, hergün kar suyu içiyor, yemeklerimizi kar
suyu ile yapıyorduk…

Çocukluğumdaki Samsun Gar Binâsı

Çocukluğum günlerindeki Kara Tren
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Çocukluğumdaki Samsun Cumhuriyet Meydanı (1960)

Çocukluğumdaki Hükümet Konağı
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Çocukluğumdaki Saathâne Meydanı Ve Büyük Câmi (1960)

Misâfir olduğumuz ev, Ģehir tarafına doğru yaklaĢık 20-25 derece
eğimli olan, arâzinin tepesinde bulunuyordu. Evden yaklaĢık 100 metre
kadar aĢağıda tarla ortasında, yaklaĢık bir metre derinliğinde donmuĢ bir
gölet vardı. O kıĢ günü ihtiyâcımız olan suyu, buzunu kırarak, o göletten
alıyorduk.
ġimdi hatırlıyorum da, hayret etmeden geçmek ne mümkün!
Tarlanın tepesinde bulunan, evin altında, bizim sığırlarımız da dâhil, 10-15
adet sığırın bulunduğu ahır vardı. Ahırın dıĢında da, hayvanların
dıĢkısından meydana gelen, büyük bir gübre yığını bulunuyordu. O
zamanlar, bu gübre yığınından inen, pis gübre sularının gölete
karıĢabileceği, kimsenin aklından bile geçmiyordu. Çünkü gölet gübre
yığınının hemen alt kısmında bulunuyordu. Buna rağmen, bugün o çâresiz
günlerde, o pis suları içmekle, hasta olmadığımızı, Ģimdi ancak Allah‟ın
(CC) o zamanki bir lütfuna bağlıyorum…
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Çocukluğumdaki Hükümet Konağı Caddesi (1960‟lar)

Misâfirliğimizin Sonu
Aziziye Caddesi ile Gebi Yolu arasındaki tarlalar, Ģehir merkezi
tarafında, belli bir mesâfeye kadar, ev sâhibimize âit idi. Ev sâhibi Ahmet
Ağa yaz geldiğinde bize, bugünkü Aziziye Caddesi kenârına düĢen,
günümüzdeki YeĢil Câmi‟ye 100-150 metre kadar mesâfede, bir yerde bir
evlik yer verdi; tabiatıyla bedâva vermemiĢti.
Daha doğrusu burası, tarlanın o kısmında, bugünkü Aziziye Caddesi
olan ve Ġlyas Köyü‟nden Deniz kenârına inen keçi yolunun sol kenârında
yaklaĢık 500 metrekare kadar bir yerdi. Bu yerin bir köĢesine güç belâ
ahĢap bir ev yapmayı baĢarmıĢ, evin üstünü köyden yanımızda getirdiğimiz
“hartamalarla” kapatmıĢtık.



Boyu yaklaĢık 1 m, eni 10 cm ve kalınlığı 5 mm kadar olan bir tahta düĢününüz.
Bunun özel adı hartamadır.
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Çocukluğumdaki Samsun Belediyesi Binâsı ve Samsun Ġtfâiyesi (1960)

Gençliğimdeki Samsun Cumhûriyet Meydanı (19760-1970)
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Çocukluğumdaki yıllarda Kefeli Apartmanının önünden ve parkın giriĢinden geçen
Cumhûriyet Caddesi‟nin Cumhûriyet Meydanı‟na doğru olan kısmı görülüyor…

Evin bâzı yerlerinde ise kontraplak denilen bir malzeme
kullanılmıĢtı. Kontraplaklar çarĢıdan, Verem Hastânesi‟nin üzerindeki
Bağdat Caddesi‟ne kadar getirilmiĢti. Oradan ise büyüklerimiz bunları
sırtlarına yüklenip Hastâne‟nin önünden ve aralardaki tarlalardan geçerek
getirmiĢlerdi.

(Soldan sağa ayakta olanlar) Ağabeyim Ġhsan Temiz ve (ben) Mehmet Temiz
(Ortada oturanlar) Babam ve Annem

Bir kıĢ günüydü. Kontraplakları getirmek için, büyüklerin yanında
ben de gitmiĢtim. Hava çok soğuk ve karlı olduğu için, donacak kadar da
çok üĢümüĢtüm. Verem Hastâne‟nin önünden geçtikten sonra bulunan
evlerin birinde ellerimi ovarak ısıtmıĢlar, donmaktan kurtulmuĢtum.
Tarlaların ortasında bulunan evimizin deniz tarafına, zamanla, baĢka
evler de yapılmaya baĢlanmıĢtı. Bu âileler komĢularımız olmuĢlardı. Bu

110

komĢularımızdan biri de, Abdullah OdabaĢ amcaydı, bize 250-300 metre
uzaklıkta bulunuyordu.
Ahmet Amca evinin diğer bir odasını kalması için vermiĢ olduğu
sepetçilikle geçinen Lütfü Amca‟ya da, evimizin deniz tarafında bize tam
komĢu olacak Ģekilde, bir evlik arsa vermiĢ, böyle Lütfü Amca en yakın
komĢumuz olmuĢtu. Lütfü Amca o arsaya o sırada tam da bitiremediği bir
odalık ev yapmıĢtı. Ben o çocukluk gülerimde bir gün Lütfü Amca ‟nın o
odasında, çocukluk bu ya onunla güreĢe tutuĢarak biraz boğuĢtuğumu
hatırlıyorum. Ondan sonra da Lütfü Amca‟yla bir birlikteliğimiz
olmamıĢtır. ġimdi öğrendiğime göre, Lütfü Amca evini birkaç kat olarak
geliĢtirerek yapmıĢ ve evlenmiĢ... Lütfü Amca‟nın daha sonra da vefât
ettiğini, yalnız kalan hanımının ise evi bir kuruma vakfetmiĢ olduğunu
öğremiĢ bulunuyorum... Bu durumu duyduğumda, aklımdan o zaman Ģu
düĢünce geçmiĢti: Demek ki demiĢtim, “Lütfü Amca‟nın sepeçilik yaparak
kazandığı o helal parası tam bir hayır kaynağı olmuĢ bulunuyor...”
Bugünkü bolluk devrinde sepeciliğin ne oduğunu belki bugükü nesil
bilemeyebilir. Îzah edeyim... O çocukluk günlerimde ihtiyaç sâhipleri,
sırtlarına boĢ bir sepet alırlar semt pazarlarına giderler, “sepetçi-sepetçi”
diyerek pazar içinde dolaĢırlardı... Evlerinin ihtiyaçlarını karĢılamak için
pazara giden varlıklı kimseler, satın aldıkları ihtiyaçlarını tuttukları
sepetçilerin sepetlerine koyarlardı. Sepetçiyi tutan kiĢi önde, sepetçi arkada
olacak Ģekilde Pazar yerinde dolaĢırlar, ihtiyaç sâhibi eksiklerini bir-bir
tamladıktan sonra, yine aynı Ģekilde kendisi önde, sepetçi arkada olmak
üzere, evinin yolunu tutardı. VatadaĢın satın aldıklarını evine kadar taĢıyan
sepetçi de böylece taĢıma ücretini alarak para kazanırdı. Samsun‟a
geldiğimiz sıralarda Salim, Ġhsan ve Mustafa ağabeylerimin de bu iĢi az da
olsa denediklerini biliyorum. Ben ise sepetçilik yapmadım ama o sırlarda,
gazeteden “kâğıt torbası” yaparak pazarda sattığımı hatırlıyorum...
Evimizi yaptığımız için böylece misafirliğimiz de bitmiĢ oluyordu.
Geçim Ve Yaşam Mücâdelesi
AhĢap evimizin iki odası vardı. GiriĢ kapısının karĢı ucunda 2-3
metrekarelik bir yer, mutfak olarak kullanılıyordu. Âile olarak, mutfağa
bitiĢik olan, sağdaki geniĢçe odaya yerleĢmiĢtik…
O sırada Ali Âbim (Ağabeyim) askerdeydi. Âilemizin bütün fertleri,
annem, babam, ben, üç ağabeyim bir kardeĢim, yengem ve iki çocuğu
olmak üzere, bu odada kalıyorduk. O odada yeğenlerim Zeki ile Nâzire‟nin
yanında yatıyordum. Çünkü o sırada ben, sığır çobancılığından baĢka, Ali
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Âbimin çocukları olan Zeki ile Nâzire‟nin her birinin de, âdetâ çobanıydım.
Yengem boĢ kaldığım anlarda onları, gerektiğinde sırtıma sarıyor,
gezdiriyordum...
Sokak kapısına yakın olan diğer odaya, Memleket‟ten getirdiğimiz, 2
inek ve 2 öküzü bağlamıĢtık. Sığırlarla aynı ana kapıdan girip çıkıyorduk…

Resimde Sigorta Hastânesi‟nin park Ģeklindeki Bahçesi görülüyor… Hastânenin
bulunduğu yer ve bu park yeri, çocukluğumda tarla ya da arâzi hâlindeydi.
Buralarda inek otlatırdım…

Resimde yeğenim Zeki (ortada) kızı ile görülüyor.
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Resimde (Elinde baston olan) yeğenim Nazire kızı ile birlikte görülüyor…

Bu Ģekilde muhtemelen birkaç yıl geçmiĢti.
Sığırları ben otlatıyordum. Yâni çobandım da... Kendi inek ve
öküzlerimizin yanında, Abdullah OdabaĢ adındaki Oflu komĢumuzun
ineklerini de otlatırdım. Oflu komĢularımızdan gelen sığırların birisinin adı
Hohor, diğerininki Kıççan idi.
Bu münâsebetle, çok çoban arkadaĢı edinmiĢtim. Zamanla,
mahallede en kıdemli çoban, ben olmuĢtum. Diğer çoban arkadaĢların
adları, Fadime Kabadayı, Mehmet Tarı, Ali Tarı, Mustafa Kabadayı,
Mustafa Çakır, Holali idi. Her gün bu arkadaĢlardan bir ya da ikisi bana
katılıyordu.
Bâzı hâllerde baĢka yaĢlı ve kıdemli çobanlarla da kırlarda bir araya
gelir, tabiatıyla ben onların yanında yaĢça küçük olduğum için, hemen
kıdemsizleĢirdim.
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Gençliğimdeki Samsun‟un içinde Bağdat Caddesi

ġehir civârından gelen, baĢka kıdemli çobanlar, çoğunlukla bize
göre, daha zengin gıdâ çeĢidine sâhiptiler. Meselâ onlarda, çarĢı ekmeğinin
yanında, peynir, zeytin dahî bulunabiliyordu.
Hâlbuki bizim için, çarĢı ekmeği bile lüks sayılırdı. Ah, bizim için,
sırf çarĢı ekmeğinden bir azık olsa, sanki bu her Ģeye bedel olurdu! O
zaman mısır ekmeğinin yanında, daha soğana, peynire hiç gerek olur
muydu?
Denizi doldurmak için rıhtıma taĢ taĢıyan, taĢ yüklü tren, çobanlık
yaptığımız kırların ortasından geçiyordu. Uzaktan göründüğünde trenin
çaldığı düdüğü, kendine mahsus uzun ve / veyâ kısa süren ritmiyle, kırlarda
uzunca süre yankılanırdı.

Çocukluğumdaki Vâlilik Konağı ve Samsun Parkı
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Abdullah OdabaĢ‟ın eĢi Emine Hanım, annesi, kız kardeĢi, iki oğlu
bir kızı vardı. Çocukları benden küçük idiler. Oğullarının büyüğü Câfer ve
diğeri Yusuf idi.
Yusuf küçüktü, bacağında bir yara vardı, beyaz bir bezle sarılıydı.
Abdullah Amca ona üç tekerlekli bir bisiklet almıĢtı. O evlerinin önünde,
yaklaĢık 10-15 metrekarelik bir beton üzerinde, bisikletiyle oynar dururdu.
Câfer okula gidiyordu.
Abdullah Amca‟nın Resul ve Erol adlı iki kardeĢi daha vardı. Resul
Amca, motoksiklet tutkunuydu.

Vali Emeklisi Yusuf OdabaĢ75
Emine Hanım‟a, Emine Abla derdik. Emine Abla ile Abdullah
Amca, daha önceleri ayrılmıĢlar, ayrı yaĢıyorlardı. O sırada Emine Abla,
Ģehre yakın bir kulübede oturuyordu. O, bu kulübede otururken, babamın
eskiden giydiği, „çavĢur‟unu bozarak, bana bir pantolon dikmiĢti.



2012 yılında Câfer‟in kaymakam, Yusuf‟un vâli olduğunu Samsun‟daki bir
yeğenimden öğrenmiĢ bulunuyordum. 2014 yılında Yusuf‟ Bey ile tanıĢmıĢtım
75
https://emlakkulisi.com/yeni-bayburt-valisi-yusuf-odabas-kimdir/288752
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Babam, sık-sık Abdullah Amca‟yı ziyâret ederdi. Babam ve Abdullah Amca
birbirine arkadaĢ gibi davranıyorlardı.
(Arkada ayakta olan) babam, (babamın önünde oturan) Abdullah Amca…
(Abdullah Amca‟nın yanındaki Bayan), Abdullah Amca‟nın kız kardeĢi, (sağdaki
çocuk) Yusuf, (soldaki çocuk ise) Cafer...

Artık babam da ÇavĢuru bırakmıĢ, Ģehre geldiği için, pantolon
giymeye baĢlamıĢtı. Ben daha önce nasıl giyindiğimi hatırlayamıyorum…
Ama ilk pantolon giyiĢim böyle baĢlamıĢtı… Kıyâfetim biraz düzeldiği için
sevinçliydim. Hayâtımda ilk giydiğim pantolonum buydu.
Abdullah Amca bir müddet sonra bizim mahalleden ayrılarak,
ÇarĢamba Mahallesi‟ne yerleĢmiĢ; daha sonra oradan da ayılarak, Mert
Irmağı‟nın karĢı yamaçlarındaki köylerin birinde, bir Hayvan Çiftliği
kurmuĢtu. Böylece komĢuluk iliĢkilerimiz tamâmen sona ermiĢti. Câfer ile
Yusuf‟un ondan sonraki durumlarını da bilemiyorum. Ama yıllar sonra bir
gün, Câfer‟i Mecidiye Caddesi‟ndeki, Yakalar Mağazası‟nda Hikmet Yaka
ile birlikte görüĢmüĢtüm, o kadar… Câfer kaymaklıktan, Yusuf ise
vâlilikten emekli olmuĢlardır.
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Emine Abla, (çocuklardan) sağdaki Cafer, soldaki Fadime, ortadaki Yusuf…
Bugün Cafer, kaymakamlıktan, Yusuf ise, vâlilikten emeklidirler…(Bu resmin
burada kullanılması için, telefonla Yusuf Bey‟in izni alınmıĢtır)

Kaymakam Cafer OdabaĢ76

76

https://www.google.com.tr/search?q=kaymakam+cafer+odaba%C5%9F&tbm=isch&sour
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Resimde çocukluğumdaki Gazi Parkı (Amerikan Tobacconun Tütün Depoları,
1952) görülüyor…

Yine dönelim çobanlığımıza:
Kırlarda inekleri otlatıp doyurduktan sonra ırmağa sulamaya
götürür, bu arada çocukluk bu ya, ırmakta yüzerdik. Bir defâsında civardaki
evlerin birinde oturduğunu tahmin ettiğim bir genç, yüzerken yakalayarak
bize müthiĢ sayılabilecek bir dayak atmıĢtı. Daha sonraları, bu yüzden, bu
yüzme iĢine de pek cesâret edememiĢtim.
Çobanlık Günlerimden Bir Sahne
O sıralarda “okulda okumak” gibi bir derdimiz ve iliĢkimiz hiç
yoktu. O zamanlarda okumak bize göre, sanki baĢkalarının hakkıydı. O
sıralarda bizler hep, böyle bir duygunun içindeydik…
Bir gün gene kırlarda inekleri otlatıyordum… Yoldan atlı bir subay
geçerken, atını bana doğru sürerek, tarlanın ortasında, tâ yanıma kadar
gelmiĢti. O zamanlarda subaylar, hep atla gezerlerdi. O devirde At
subayların Makam Aracı, bugünün sanki Mersedesi gibiydi.
Subay, tarlanın ortasında, yanımda atını durdurmuĢ, atın üstünden
bana doğru yönelerek, okula gidip gitmediğimi sormuĢtu. Ben de, her hâlde

ce=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiJzuKUlpbkAhVMwqYKHRSkA5QQ7Al6BAgGECQ&biw
=1366&bih=650#imgrc=nobH6dsutFU3FM:&spf=1566466427091
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gitmiyorum dedim ki, bunun üzerine, “Senin kadar benim kızım var, 3.
sınıfa gidiyor.” demiĢti.
Gâliba oturduğum yerden ayağa da kalkmamıĢtım. Çünkü o
zamanlar bizim gündemimiz, okumak değil, geçimdi, günü kurtarmaktı,
kendi Günlük Hayâtımızı idâme ettirebilmekti. Ġçinde bulunduğumuz günü,
sağsâlim ertesi güne aktarabilmekti. Subaylar, Devlet Adamları Ve
Zenginler baĢka dünyâların insanlarıydı. Bizler ise hep daha baĢka olan
dünyâların insanları gibiydik… Onlar bizim için, bir faydası dokunmayan,
sanki masal kahramanları gibi bir Ģeydi, o kadar…
O zamanlar YaĢam yeni terimlerle konuĢmak gerekirse, bir Kast
Sistemi‟ndeki gibiydi. Her bir taraf kendi gündemi içinde bulunuyordu.
Bunlar arasında, Ģimdilerde gördüğümüz Maddî çekiĢmelerin,
kutuplaĢmaların zerresi bile yoktu. Her Kesim, kendi kapalı devresi içinde,
hayat mücâdelesini sürdürüyordu.
Kesimler arasında Mânevî yönden ise, büyük uçurumların
olduğunu, aklımızın baĢımıza iyice geldiği, daha sonraki yıllarda,
büyüklerimizden dinlediğimiz, konuĢma ve sohbetleri sırasında anlamıĢtık.
Anlatılanlara göre, 1950 yılına kadar Jandarmalar, nerede bir
Kur‟an Kursu ya da bir Kur‟an Öğretimi Görseler, hocalarına ve bu iĢlerle
uğraĢanlara çeĢitli iĢkenceler uygularlarmıĢ… Halk geçim derdiyle
uğraĢırken, Devletin Halk ile iliĢkisi, ancak ÖĢür Vergisi toplamalardan,
bu KovuĢturma Ve SoruĢturmalar‟dan ibâretmiĢ…

Samsun‟un içinde, Tekel fabrikalarının Arasından Mecidiye‟ye doğru giderken
ileride solda Askeri Hastâne ve Soley Kırtasiye, daha ilerde de Konak Sineması
geliyordu…
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O zamanlarda Okumak Ha! Çoban Olmuştum
Subayla yaptığım karĢılıklı konuĢmanın, o sırada, bende pek etki
etmemiĢ olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu Fakirlik Ve Geçim Darlığı,
sanki bizim kaderimiz ve hayat tarzımızdı. Ona uymak zorundaydık.
Okumak o sıralarda bize yalnızca baĢkalarının ve masallardaki zengin
çocuklarının hakkıymıĢ gibi geliyordu.
Çevremizdeki bütün yoksul insanlar da, böyle düĢünüyordu. Herkes
hakkına râzı olduğu için günümüzdeki Hak Aramalara benzer durumlar,
kimsenin aklının kenârından bile geçmiyordu. Yâni kısacası Devlet Kendi
Âleminde, Ġslâmî alandaki kovuĢturma ve soruĢturmaların sıkıntısı dıĢında,
Halk da kendi Geçim Ve YaĢam derdindeydi.
ġimdiki anlayıĢa göre, meydana getirilmiĢ bir Sınıf Farklılığı olan
bu durum, o zamanlar o kadar normal görünüyordu ki, bizim gibi âileler
için, baĢka türlü düĢünmek, mümkün değildi.
Bu anlayıĢ içinde öyle anlarımız oluyordu ki, ekmek ihtiyâcımızın
bir kısmını, askerlerin Çöpe Attığı Artıklardan karĢılıyorduk. Nazmiye
Yengem ile Askeriye‟nin dıĢarıdaki Çöp Kutularından, Askeriye‟nin artık
ekmeklerini topladığımızı hatırlıyorum da, onun için söylüyorum bunları…
Böyle bir âilenin, benim gibi, bir çocuğunun Okuma Özlemi diye bir
Ģey, hiç birimizde görülen bir husus değildi. Her hâlde hep böyle
düĢünüyorduk ki, subayın sözü karĢısında hiç üzülmemiĢtim. Çünkü herkes
için, normali buydu, Kendi Kaderini YaĢamak vardı, bu da o dönem için
normal değil miydi?
Bu yüzdendir ki, her Ģeyin derece-derece farkına vardığım
geçmiĢimden dolayı, ileriki yıllardaki hayâlimde, hep geçim sıkıntısından
uzak huzurlu bir yaĢam vardı. Bunun dıĢında bende hiçbir zaman, “Büyük
adam olmak, Târihe Geçmek, Büyük Makam Sâhibi olmak, Çok Para
Kazanmak” gibi, bir dert ve çaba olmamıĢtır. Meselâ ayrıca Akademik
Yükselme gibi bir plânım da hiçbir zaman olmamıĢtır. Vakti gelince sâdece
gereğini yapmıĢımdır. Böylece olan, olduğu kadar olmuĢtur. Ancak
Haksızlığı sezdiğim anda mücâdeleden geri kalmadığım gibi, MeĢrû
Yollar‟dan hakkımı almak için gereğini yapmaktan da hiç yılmamıĢımdır.
Orta Öğretim‟deki ÇalıĢkanlığımı, BaĢarımı hep hocalarımın
teĢviklerine borçluydum. ÇalıĢkanlığımın ana amacı, benim gibi zavallı bir
köylü çocuğuna verdikleri değerden olsa gerekti ki, gayretlerim hep,
hocalarımı üzmemek ve güvenlerini boĢa çıkarmamak için idi. O devirdeki
öğretmenlerin Kıymet Ve Değerlerini de buradan ortaya çıkarabilirsiniz.
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Çocukluğumdaki BaĢoğlu Hastânesi

Adak Kurbanı
Babam bana erkek bir kuzu almıĢtı. Kuzu bana o kadar alıĢmıĢtı ki,
arkamdan hiç ayrılmıyordu. Beni göremeyince hemen, “Me e! Me e!” diye
aramaya baĢlardı. Büyüyüp bir koç olunca babam onu, yuvarlandığım
zaman iyileĢmem için adadığı, adak kurban olarak kesmiĢ, etini eksiksiz
komĢulara dağıtmıĢ, bu Ģekilde adağını yerine getirmiĢti.

Gençliğimdeki Cumhûriyet meydana (1975)
(Yolculuk için biletlerimizi daha çok burada bulunan Ulusoy ya da Süzer
yazıhânesinden alırdık)
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Annem inekleri sağar, yoğurt ve sütün çoğunu satardı. Sütleri daha
çok Ģehrin giriĢinde bulunan evlere, sabahları torbalara konmuĢ ĢiĢelerle
ben götürür, dağıtırdım.
O sıralarda, evimizin karĢısındaki arâzinin bir kısmını kirâlar, mısır
ekerdik. ġimdiki Karadeniz Mahallesi‟nin Aziziye Caddesi boyunca 300400 metre geniĢliğinde bir arâzî Ģeridi vardı. Dereler Köyü ve Su
Fabrikası‟na giden yola kadar inen, bir arâzî Ģeridi, baĢkaları tarafından da
kirâlanıp ekilip biçiliyordu. Bu tarlalarda arasıra çift sürdüğümü de
hatırlıyorum.
Sonbaharda bu tarlalar hemen hemen boĢ olur, gece çoğunlukla
Lüks Lâmbası kullanılarak, bu arâzilerde insanlar bıldırcın tutarlardı.
AkĢam karanlığından gece 12‟lere kadar, o arâziler üzerinde hareket eden
ıĢıklar, güzel bir görünüm arz ediyordu. Ben de birkaç kere büyüklerimin
yanında bu Ģekilde bıldırcın tutma iĢine katıldığımı hatırlıyorum. Bugün bu
bahsettiğim yerler, Ģehrin bir parçası durumunda olan yerleĢim yerlerinden
ibârettir.

Çocukluk ve Gençlik yıllarımdaki Cumhûriyet Meydanı

Biraz daha büyümüĢtüm. Bir öküz arabamız vardı, çalıĢmazken
evimizin önünde duruyordu. Ayağımı ona dayayarak, perçemimi tarar,
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taralı ve Ense TraĢlı saçımla o güne göre, oldukça Ģık gezmeye baĢlamıĢtım.
O sırada atla yoldan sükseli sükseli geçen, Mehmet Ali gibi, Ġlyas Köyü‟nün
tanınmıĢ kiĢileri ve tanıdıklar, çok dikkat çeken Ģıklığımdan dolayı, bana lâf
atmadan geçmezlerdi.
Yeni Evimiz
Sığırlarımızla berâber baĢımızı soktuğumuz evde geçinip giderken,
birkaç yıl içinde hemen yanıbaĢımızda, yeni bir beton ev yapmaya
baĢlamıĢtık. Salim Ağabeyim artık bir Ev Ustası olmuĢtu. O evin yapılması
esnâsında kullanılan suyun büyük bir kısmını babamla ben taĢımıĢtım.
Öküz arabasına yerleĢtirdiğimiz iki bidonu alır, uzaklara gider,
yağmur sularıyla oluĢmuĢ, su göletlerini arardık. Bulduğumuz göletlerin
suyunu, aĢağıda bulunan, babam tenekeyi daldırarak alır, bana uzatırdı.
Ben arabanın üstünde bidonun yanında bulunur, yakaladığım su
dolu tenekeyi bidona boĢaltırdım. Dolan bidonların ağzını bezle bağlayarak,
yolda giderken, suyun dalgalanıp dökülmesini önlerdik. Gölet bulamazsak
suyu aynı Ģekilde Mert ırmağından alır, getirirdik. Böyle bir su seferi
yaklaĢık 3-4 sürerdi.
Öküzlerimizden Tosun, bir gece evin içinde, bağlı bulunduğu yerde,
ölmüĢtü. Böylece Fındık, Elik ve Osman‟dan meydana gelen, üç sığırımız
kalmıĢtı.

Çocukluk ve Gençlik yıllarımdaki Samsun Verem Hastânesi
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Bu evin tuğlalarının büyük bir kısmını ve harcını da küçük kardeĢim
Senem, yaptığı bir düzenekle omuzlarıyla taĢıyordu. Sâlim Ağabeyim ise
evin ustasıydı.
O evde epey oturmuĢtuk. AhĢap evi artık tamâmen ahır olarak
kullanıyorduk. Sâlim Ağabeyim bu yeni evde otururken evlenmiĢti. Derken,
ahır olarak kulllandığımız ilk evin arkasına ikinci bir inĢaat baĢlattık. Artık
Sâlim Ağabeyim tam bir ev ustaydı. Ev yapmak bizim için kolaylaĢmıĢtı.
Durduğumuz evi, Kürdoğlu‟na (Kürdoona) sattıktan bir müddet
sonra, ilk evi yeniden elden geçirip, onun ikinci katını çıktık, altını kirâya
vererek, biz üst kata taĢındık. Bu katın, yan sokağa paralel olan, Aziziye
Caddesi‟ne dik gelen, bir balkonu vardı. Evin önüne toprağa söğüt dalları
sokmuĢtuk. Bunların her bii, zamanla büyüyerek, balkonun seviyesini dahî
aĢan, büyük ağaç olmuĢlardı.

Çocuklukluğumdaki ve Gençlik yıllarımdaki 1959‟da Samsun–Toraman
Tepesi ve 1954-74 Arası Görev Yapan Nato Erken Uyarı Üssü
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Manda Çobanlığı
Ġlk yıllarda “Ġlyas Köyü Câmisi‟ne hoca tutulmuĢ… Hoca çocukları
okutacakmıĢ…” dediler. Beni câmiye gönderdiler ama bu durum bir hafta
sürmüĢtü. Babam, köyde zengin birisinin mandalarını otlatmam için, beni
câmiden almıĢtı. Bu sefer de manda çobanlığına baĢlamıĢtım.
Mandalar bana çok alıĢmıĢlardı. Otlatmaya gidip gelirken, birinin
boynuzlarına basarak sırtına çıkar, yolda mandanın sırtında gidip gelirdim.
Câmi hocasının beni sık-sık sorduğunu, hattâ bâzen kendi köyüne gidip
gelirken, kırlarda bana rastladığını, hâlimi, hatırımı sorarak benimle
yakından ilgilendiğini hatırlıyorum.

Manda Çobanlığı
Manda çobanlığı yaptığım çocukluğumda, mandanın boynuzuna basarak sırtına
çıkardım, yolda giderken de hep sırtında giderdim. Ama ben bu genç gibi
mandanın sırtında hiç ders çalıĢmadım, çünkü o sıralar öğrenci değildim.

Mustafa Temiz olarak bir vesîkalık resmim görülüyor…
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Hayvan Sevgisi
Hayvanları çok seviyordum… Benim Çakır adında siyah bir fino
köpeğim vardı, bana çok bağlıydı, yanımdan hiç ayrılmazdı. Bir gün Çakır
baĢka bir köpekle döğüĢmüĢ, onu kuduz kontrolü için, Hükümet Baytarı‟na
götürmüĢ, ilâç vereceklerini tahmin etmiĢtim. Maalesef tahminim
tutmamıĢtı. Köpeğe gözümün önünde zehirli ekmek vermesinler mi?
Eyvaaah, kendi elimle, ne yapmıĢtım!
Sevgili Çakır Hükümet Binâsı‟nın önünde, yanımda kısa bir anda
titremeye, can çekiĢmeye baĢlamıĢtı. Yattığı yerde can çekiĢirken, beni
kurtar dercesine, bana diktiği gözleri gittikçe sönüvermiĢti. Köpeğim o anda
ölmüĢtü. Yâni sizin anlayacağınız, köpeğimi, göz göre göre, öldürmüĢlerdi.
Bunu o zamanlar, kendilerine sığındığımız, Görevliler yapmıĢtı.
Ne Duyarsızlık, ne Gaddarlık, Yâ Rab‟bi! O zamanlar Türkiye, her
hâliyle, gerçekten Eski Türkiye‟ymiĢ! ġimdi her Ģeyi, daha iyi
anlamlandırabiliyorum…
Aradan yıllar dürülüp geçmiĢ olmasına rağmen, kendi elimle
ölümüne sebep olduğum, Çakır‟ın acısı, hatırladığımda bugün hâlâ, içimi
açıtıyor!
Okul Yıllarım
Mustafa Ağabey‟im Memleket‟te, HarĢıt Deresi‟ni geçerek, tâ
TaĢlıca‟ya gidip gelip, 3. sınıfa kadar okumuĢtu.

Çocukluk yıllarımda Samsun‟un bir görünüĢü
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Çocukluğumdaki Samsun‟dan diğer bir görünüĢ…

Çocukluğumdaki Samsun‟da Cumhûriyet Meydanı

127

Çocukluğumdaki Samsun‟da Saathâne Meydanı
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HAYÂTIMIN BĠRĠNCĠ SINIF
VATANDAġLIK DÖNEMĠNE GĠRĠġ
İlkokula Kaydoluyorum
Babamın pazarcılık yapan Trampolo adında bir arkadaĢı vardı.
Bafadan Samsun pazarına geldiğinde, arasıra bize gelir, misâfirimiz
olurdu. Bir defâsında babama Ģöyle dediğini duymuĢtum: “Aziz GardaĢım!
Bu çocukların hiç olmazsa birini okut!”
Babam beni okula vermeyi kabul etmiĢ olacak ki, hesaplarıma göre
muhtemelen 1955 yılında bir gün Ali Ağabey‟ime aynen, “Git Ģu Oğlanı
bir okula yazdır!” demiĢti.
Ali Ağabey‟im, beni alarak, Çiftlik Caddesi‟ndeki Sigorta
Hastanesi‟nin hemen arkasında bulunan, sonradan adı Mustafa Kemal
Ġlkokulu olarak değiĢtirilen, ĠsmetpaĢa Ġlkokulu‟na götürmüĢtü. Ama yaĢım
nüfusta küçük göründüğü için Okul Yöneticileri, beni okula kabul
etmemiĢlerdi. Çünkü doğduğum anda kütüğe yazılamadığım için benim
yaĢım, nüfusta küçük görünüyor, okula kaydım mümkün olmuyordu. Bunun
üzerine Ali Ağabey‟im beni ikinci gidiĢte Mustafa Ağabey‟imin nüfus
kâğıdını göstererek kaydettirmiĢti. Tabiatıyla adım Okulda-Resmiyet‟te
Mustafa olmuĢtu.
Ġlkokula kaydolacağım sırada, Cumhûriyet Meydanı‟na yakın olan,
o günkü PTT binâsının yanında, kaldırımdaki fotoğrafçılardan birine,
Vesîkalık Fotoğraf çektirmiĢtik. O zamanki fotoğraf makineleri, kapalı
birer karanlık tahta kutudan ibârettiler,77.


AĢağıdaki „Ön Rönesans Döneminde Fizik Ve Fen Bilimleri‟ baĢlıklı yazıya
bakabilirsiniz:
77
Temiz, M., Ön Rönesans Döneminde Fizik Ve Fen Bilimleri, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ÖN%20(ERKEN)%20RÖNESANS%20DÖNEMĠ‟NDE%20%2
0FĠZĠK%20VE%20FEN%20BĠLĠMLERĠ.doc YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ÖN%20(ERKEN)%20RÖNESANS%20DÖNEMĠ‟NDE%20%2
0FĠZĠK%20VE%20FEN%20BĠLĠMLERĠ%20(PDF).pdf, En Son EriĢim Târihi:
17.01.2013.
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Lise‟de iken bütün bilimleri Batılıların bulduğu inancı içindeydik.
Fakat bugün bütün dünyâ artık Ģunu biliyor: Bütün Bilimleri de
Müslümanlar, 9-13. Yüzyıl arasındaki Ön Rönesans Dönemi‟nde
geliĢtirmiĢlerdir. Sonra Avrupalılar Müslümaların çoğu buluĢlarını, kaynak
göstermeden, kopya etmiĢler… Batılılar bu buluĢlara dayanarak Ön
Rönesans‟tan 300 yıl sonra Avrupa Rönesansı‟nı baĢlatmıĢlardır. Bu
münâsebetle Optiğin bütün Kırılma Kanûnları‟nı ve fotoğrafın ilk çalıĢma
prensibi olan Karanlık Kutu‟yu bulan bilim adamının bugün herkes,
Optiğin Babası olarak zikredilen ve Avrupalılar‟ın El-Hazen dedikleri
İbnül Heyzem olduğunu da biliyor...
Fotoğraf çektirirken, iyi hatırlıyorum, fotoğraflarım güzel çıksın
diye gözlerimi olanca kuvvetiyle açmıĢtım. Fakat zamanla öğrendim ki,
fotoğrafların güzelliği, gözün çok açılmasıyla hiç ilgili değilmiĢ… Nitekim
fotoğrafımda, bu yüzden, normali aĢan bir kalite yoktu ama bütün gücüyle
açılmıĢ olan gözlerim, ilk bakıĢta cam gibi hemen dikkati çekiyorduΩ.

Ġlkokula kaydolurken çektirdiğim ilk Vesîkalık Resmim

Ω

Temiz, M., Bilim Târihi‟nde Erken (Ön) Rönesans Dönemi-Ġslâm Çağı,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/bilim%20târihinde%20erken%20rönesan%20dönemi%20Ġslâm
%20çağı%20bilim%20ve%20teknolojinin%20gerçek%20sâhipleri%20türk%20bilim%20
adamları.doc YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/Bilim%20Târihinde%20Erken%20(Ön)%20Rönesans%20Dö
nemi.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/Bilim%20Târihinde%20Erken%20(Ön)%20Rönesans%20Dö
nemi.doc, En Son
EriĢim Târihi: 17.01.2013
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Bu durum bize aslında çok önemli çağrıĢımlar yapmaktadır. Gözün
çok açılmasıyla fotoğrafın güzel olacağı fikri, sâdece bir zan olup Gerçek
Bilgi‟nin eksikliğini göstermektedir. Demek oluyor ki Gerçek Bilgi‟ye, yâni
Ġlme ve / veya dayanmayan her görüĢ de bunun gibidir. O zaman bu fikrin
yanlıĢlığı ve isâbetsizliği bana söylenmiĢ olsaydı bile belki de, ben bunu
gönül rahatlığıyla kabul etmeyecek ve telkin edilmesi düĢünülen Gerçek
Bilgi‟ye inanmayacaktım.
Çünkü o zaman “Gözün çok açılmasıyla fotoğrafın güzel olacağı
fikri” bana daha mantıklı geliyordu. Bu durumum günümüzde baĢımızın
derdi olan Ģu Câhilliği de ve Câhil Kimselerin Durumları‟nı da ne güzel
açıklıyor... Bununla Ģunu vurgulamak istiyorum: Bilgisizlik öyle bir
hastalıktır ki Bilgisiz KiĢi, her Ģeyin en iyisini sâdece kendisinin bildiğini
zanneder / zannediyor... Bu yüzden atalarımız, „Bilgisize (câhile) söz
anlatmak, deveye Hendek atlatmaktan beterdir.‟ demiĢler. Ġmam-ı
Gazali‟nin, “Câhil ile tartıĢmayınız, ben hiç gâlip gelemedim” demesinin
sebebi de budur. Buradan hareketle toplumuzun en câhilleri olan, Ġnönü
Zihniyeti Mensupları‟nın her birinin durumunu da hemen kestirebilirsiniz.
Tecrübeye dayanan bu açıklamalar aynı zamanda, Ġlim ve / veya Bilim‟in
Önemi‟ne de ayrıca iĢâret ediyor...
Mustafa Ağabey‟im çalıĢırken benim her türlü ihtiyâcımı karĢılıyor,
bana güzel elbiseler dikerek destek oluyor; hattâ gıdasız kalmasın diye
haftada bir de Et Kıyması almam için, bana para veriyor, okuyamamanın
üzüntüsünü, benim için yaptığı, Yardım Ve Destekleriyle kendi hesâbına bir
Mutluluğa dönüĢtürüyordu. Ağabeyim, yıllar sonra, Samsun‟da Hatırı
Sayılır meĢhur terzilerden biri olmuĢtu.
Daha sonra Ağabey‟im mahkemeye mürâcaat ederek, benden
kendisine kalmıĢ olan, Mehmet adlı Nüfus Kâğıdı‟nın yaĢını büyütmüĢtü.
Bunun için bir gün toplu olarak mahkemede hâkim huzuruna çıkmıĢtık...
Bendeniz hayatta mahkemelerle hiç uğraĢmıĢ değilim... Hayâtımda
gördüğüm ilk ve son mahkeme de buydu... Dolayısıyla ilk zamanlar nüfusta
onun adı olan Mustafa, Mehmet adına dönüĢmüĢtü. Ġsimlerimizi
Ağabey‟imle böylece değiĢmiĢtik. Okul yıllarında ben yazın çobanlık
yapıyor, kıĢın okula gidiyordum...
İlkokul Gülerim
Okulda olsun, mahallede olsun, Orta Öğretim‟deki baĢarılarımdan
dolayı, oldukça Popüler duruma geldiğim için; bir ara aksamıĢ bulunan
Ağabey‟imin evlilik iĢerininin düzeltilmesinde de, Tekkeköy‟deki Kız Evine



Allah (CC) râzı olsun.

131

gidip gelerek, ağabeyimin bir nevi Çöpçatanı durumuna da gelmiĢ
bulunuyordum.
Birinci sınıfın ilk aylarında Asrî Mezarlık tarafında yeni bir okul
açılmıĢ, bizim okuldaki bir takım talebelerin oraya kaydırılması
düĢünülmüĢtü. Bu münâsebetle Müdürümüz Hayri Ġmre Bey, bir gün sınıfa
gelmiĢ, bir takım talebeleri seçmek için sınıfta bizleri süzmeye baĢlamıĢtı.

Resimde Ġlkokul arkadaĢlarımdan Ġlyas Aydemir ve Ġsmet Köse görülüyor...

Müdür Bey, sınıfta bir uçtan bir uca gidip-gelip, yan gözüyle de
bizleri süzerek inelemeye baĢlamıĢtı. Sonra bana doğru dönmüĢ, “Söyle
ismini!” demiĢti. YanıbaĢında da öğretmenimiz Âfet YaĢbala Hanım Efendi
duruyordu. Ben okula ve öğretmenime çok ısınmıĢ olacağım ki, durumdan
önce haberli olduğum için hemen o anda ağlamaya baĢlamıĢtım.
O zaman, öğretmenim gözyaĢlarıma dayanamamıĢtı. Bu yüzden
onun Müdür Bey‟i, bu iĢten, vazgeçirdiğini hatırlıyorum.
Okulumuz evimizden çok uzaktı. YaklaĢık 2-3 ya da 5 kilometre
diyebiliriz. Üstelik yollar da yağmurlu günlerde, çok çamurlu oluyordu.
Okul bahçesine girmeden evvel bahçenin köĢesinde bulunan, ĠsmetpaĢa
ÇeĢmesi‟nde ayakkabılarımın çamurunu her gün yıkardım. ÇeĢme baĢı
civarında sâlep satanlar da hiç eksik olmuyordu, Ama içilen bu Ģeyin
yalnızca adını biliyordum, hiç alıp da içtiğimi hatırlamıyorum. Okula
baĢladığım sıralarda 9-10 yaĢlarında olduğumu zannediyorum.
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Ġlkokul‟da iken öğretmenimizin bir defâsında bizi pikniğe getirdiği Kefeli Sami
Çiftliği‟nin 1963 yılındaki durumu...

Okul sabahtan akĢama kadardı. Öğle Tâtili‟nde eve gelemiyorduk.
Okulda Amerikan sütü veriliyordu. Her gün bunun için yanımızda torbalar
içinde süt bardakları taĢırdık. Süt için ellerimizde bardaklar, sınıfta sıraya
girerdik. Sütü öğle saatlerinde öğretmenimiz ya da yardıma gelen bayan
velîler bardaklarımıza koyarlardı.
Öğretmenimiz Âfet Hanım‟ın Fisun ve Ġzzet adlarında 2 çocuğu
vardı. Onların sütlerini de haftada birkaç gün evlerine evden ben
getiriyordum.
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Karne
Mustafa Kemal Ġlkokulu 1. sınıf

Ben sınıfın en çalıĢkan öğrencisiydim. Benden baĢka, Osman YaĢar
YoldaĢcan ve Gülen Köroğlu adında iki arkadaĢ daha vardı. Görünürde ya
da sözde üçümüz, Sınıf Birinciliği için, âdetâ yarıĢıyor görünüyorduk. Ben
her zaman bir puan öndeydim. Aslında bu, Ģimdiki bir durum tespitidir. O
zamanlar aklımdan hiçbir zaman Birinci Olmak gibi bir Ģey geçmiĢ değildi.
Çünkü böyle bir birincilik, ikincilik gibi bir Ģeylerin olduğundan bile
haberimiz yoktu.
Yıllar yılı kovaladı. Ben sınıfın çalıĢkanı oldum. YaĢım fazlaca
olduğu için okuldaki Okulun Simitini de öğrencilere ben satıyordum. Hattâ
simitleri dahî her sabah, fırından sepet içinde getiren de bendim. Her akĢam
Müdür Bey‟e kendi odasında hesap vererek, Hâsılatı teslim ediyordum.
Hesap sonunda Müdür Bey, takdir ettiği, birkaç kuruĢu da bana veriyordu.
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Motasyon‟da yüzme hazırlıkları
(Sağdan ayakta olan) Ġhsan Ağabeyim, (Önde oturanlardan soldan) Mustafa
Ağabeyim (Adı tarafımdan alındıktan sonra değiĢti, M. Mehmet oldu) ve
(Diğerleri) ağabeylerimin arkadaĢları ve (elinde çanta olan) Mustafa TEMĠZ
(benim)

Her hâlde Simit Satma Konusu‟nda tecrübeli olduğum için, bir
zaman sonra, sabahları GüneĢ doğmadan, Hakkı adındaki komĢu
çocuğuyla, Rasathâne‟nin yanındaki Gündoğdu Fırını‟na gider, bir miktar
simit alır, bâzı tâtil günlerinde de öğle vaktine kadar simit satardım.
Bir gün böyle simit satarken, “Simiit! Simit! Simitçii…”
nakaratlarıyla Kadıköy‟de bağırarak geziyordum... Simit sesini duyan
çocuklar para almak için, “Anne! Anne! Simit! Anne e e! Simi i i t! diyerek
annelerine koĢtuklarında bâzı annelerin evden çıkararak, “Buralara gelip
de çocukları ayartma!” diye öfkelenip, arkamdan kovaladıkları olurdu.
Ben de hızlı-hızlı kaçarak oradan uzaklaĢırdım.
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Ġlkokuldayken pikniğe gelmiĢ olduğumuz Kefeli Sâmi Çiftliği...

ġimdiki çocuklar, büyüyünce ne olmak istediklerini, daha çocuk
yaĢta söylüyorlar... O sırada bende öyle bir gelecek düĢüncesi yoktu...
ÇalıĢkanlığımın ana amacı, Hocalarımın TeĢvikleri‟ne lâyık olmaktı, o
kadar... Yoksa Makam Ve Mevkî Sâhibi olmak aklımdan bile geçmiyordu.
Benim gibi, yoksulluk içinde bulunan, bir köylü çocuğuna, hocalarımın
yakınlığı benim için, zâten yeterli bir Makam, ġeref Ve Üstünlüktü. Beni
her an teĢvik eden de buydu, zâten…
ĠĢte bu yüzden okula gidiyorsak, aklımızda yalnızca o anların
gereklerini yapmak vardı. Ayrıca sonraları Akademik Yükselme gibi bir
plânım da hiçbir zaman olmamıĢtır. Vakti gelince olan olduğu kadar
olmuĢtur.
Daha sonraları Ġslâm Ve Kültürümüz‟ü öğrendikçe, Makam Ve
Mevkî Sâhibi Olmak için, gayret sarfetmenin makbul olmadığını, Asıl
Amaç‟ın insanlara Hizmet olduğunu, sarfedilen gayretlerin insanlara
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Hizmet Olması durumunda Kıymet kazanacağını da öğrenmiĢtim. Bu
bilgileri öğrediğim zaman, gerçekten geçmiĢimden memnûniyetim biraz
daha artmıĢtı.
Üniversite yıllarında Ġnançlı mü‟min Müslüman insanların
Horlandığını, Ġkinci Sınıf VatandaĢ olduğunu öğrenmiĢtim. Bu yüzden,
hayâta atıldıktan sonra, aklımda hep, huzurlu bir hayat düĢüncesi vardı.
Huzurdan kastim Vicdânî Rahatlık‟tı. Vicdânî Rahatlık Hatırı için Ģunu,
fikrî bir Parola olarak, her zaman tekrarlamıĢımdır:
“Bulunmam gerekli bir makâmın bir alt kademesinde bulunayım,
üzerime çok fazla görev almayayım da görevlerimi mümkün olduğunca
daha Kusursuz yapmıĢ olayım. Belki bu durumda beni az rahatsız ederler,
böylece „huzûrum‟ bozulmaz.”
Son zamanlarda vücûdum çalıĢma yorgunluklarını duymaya
baĢlayınca bu „huzûrum‟a, ister istemez, bir de “rahatlık Kavramı”
eklenmiĢti. Emekliliğime yakın zamanlarda hep, “Huzur Ve Rahatlık”
demeyi sürdürüyordum. Ama Rahatlığın AĢırısı‟nın da, tembelliğe yol
açtığından, zararlı olduğunu, Üstün-Seçkin-EĢsiz Ġslâmî Ve Altın Kültürel
Ölçülerimiz‟i öğrendikçe anlamıĢtım. ġimdi artık bu “Rahatlık
Tehlikesi‟ni”de, peĢin olarak biliyorum. Peygamberimiz (SAV) Efendimiz,
“Dünyâ‟da rahatlık yoktur.”, “Bu Dünyâ Müslüman‟ın Cehennem‟i,
kâfirin Cennet‟idir” demiĢtir... Alman baĢbakanlarından biri de, “Hayat‟ta
Rahatlık kadar tehlikeli bir Ģey yoktur.” diyor...
Ayrıca insanlara hizmet etmek için çalıĢırken Ġslâm Ve
Kültürümüz‟ün en önem verdiği konunun Ġnsan Hakları olduğunu, bu
nedenle, Ġdâreci Olmak‟tan kaçınılması gerektiğini de öğrenmiĢtim. Onun
için hayâtımda hiçbir zaman Ġdâreci olmak istemedim. Bunun için
kimseden bir Makam da talep etmedim, hâlâ da etmiyorum… Ama
Pamukkale Üniversitesi‟nde 20 seneye yakın süren Elektrik Ve Elektronik
Mühendisliğindeki Bölüm BaĢkanlığı üzerime, isteğim dıĢında verilmiĢtir.
Makâma düĢkün olsam, kullanılacak çok imkânlar mevcuttu.
Devletin en yüksek kademesinden baĢlayarak, hemen-hemen, her kademede
benim için bu kolayca mümkün olabilirdi.
Sakarya‟da Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi‟nde görev
alarak Akademik Hayât‟a atıldığım günlerden beri, çok arkadadaĢlarım ve
tanıdıklarım olmuĢtur. Meselâ geçmiĢ reisicumhurlarımızdan Abdullah
Gül, o zamanlar Sakarya‟da Devlet Mühendislik ve Mimarlık
Akademisi‟nde Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bey‟in asistanlığını yapıyordu. O
15 günde bir Ġstanbul‟dan gelip gidiyordu. 22 Nisan 2011 târihinde
Pamukkale Üniversitesi‟ni ziyâreti sırasında, 30-35 yıl sonra, Abdullah Gül
Bey ile tekrar karĢılaĢmıĢtım. Makam düĢkünü olsam, arayı bu kadar açar
mıydım? Ayrıca aynı dönemdeki arkadaĢlardan Bakan ve Milletvekili
olanlar da vardı. Hattâ Milletvekiliği ve Bakanlık yapan öğrecilerim bile
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vardı. En azından onların peĢlerine takılır, her gördüğümde Makam için
ben de baĢkaları gibi, “kırk takla” atamaz mıydım? DüĢünsenize!

Prof. Dr. Sabahattin Zaim

Hattâ Bakanlık ya da Devlet Bakanlığı gibi yüksek makamlarda
bulunmuĢ Bakan, Milletvekili, Dekan ve benzerleri gibi koltukları iĢgal
eden arkadaĢlarımın olduğunu da düĢününüz. Bugünün, menfaatperslikle
dolu, bu ortamı içindeki bir Makam DüĢkünü, onlarla hiç iliĢki kurmadan,
„yağlı bir kemiği„ yakalamadan, gerektiğinde istenilen bir Makam veyâ
Ayrıcalıklı (Ġmtiyazlı) bir pozisyon için „kırk takla atmadan‟, avuç
ovuĢturmadan, benim gibi, rahat olabileceğini mi zannediyorsunuz?
Dolayısıyla, Devlet‟in en yüksek kademesinden baĢlayarak, hemen
hemen her kademesinde bu, benim için, mümkün olmayan bir durum
değildi, Ģüphesiz...
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Mustafa Kemal Ġlkokulu 2. Sınıf
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Ġlkokul‟da Nihal Teoman, Güngör Teoman, Ayça, Gülen Köroğlu,
Ġlyas Aydemir, Jale Özuysalca, Gülin Özkefeli, Nazıma Mutlu, Ġsmet Köse,
Osman YaĢar YoldaĢcan burada hatırladığım Ġlkokul arkadaĢlarımdandı.
Bir ara Nazıma Mutlu‟nun Tüccar olan babası ile de tanıĢtığımı
hatırlıyorum.
Üçüncü sınıfta Matematik dersine Musa Bey gelmiĢti. Geldiğinde
Dört ĠĢlem üzerine yaptığı bir sınavda, soruların hepsini, sâdece ben
yapmıĢtım. Bu baĢarım o zaman, beni daha da gözde bir öğrenci yapmıĢtı.
Osman YaĢar YoldaĢcan, Ortaokul‟da da sınıf arkadaĢımdı, Lise
sonrası O.T.Ü. Fizik Bölümü‟nü kazanmıĢtı. Zekiydi. Bir gün Ankara‟da
beni evine de dâvet etmiĢti. Bu onu en son görüĢüm olmuĢtu. Babası bir
bürokrattı. Ġki ablası daha yüksek sınıflarda okuyorlardı. Osman YaĢar
YoldaĢcan adını, sonraları bir gün haberlerde, en son Ġzmir Yolu üzerinde
bir banka soygununda duymuĢtum. Uzun bir süre böyle geçti… Her aklıma
geldiğinde, o terörist ĠnĢallah Osman değildir diyordum ama yanılmıĢım.
Sonra araĢtırdım, öğrendim ki o öldürülen terörist Osman YaĢar
YoldaĢcan‟dan baĢkası değildi.
Osman terörist olmadan önce, Pırlanta gibi bir çocuktu. Ama
zamanla öğrendiğim bilgilere göre, Ġzmir Yolu üzerindeki soygunda geçen,
Osman YaĢar YoldaĢcan‟ı da yanıltmıĢlar terörist yapmıĢlardı.

Çocukluğumda ve gençlik yıllarımda Ellialtılar‟lardan Çiftliğe GiriĢ...
Sağda Kız Enstitüsü… Sol Taraf ise anılarla yüklü Koren'in Bahçesi görülüyor…
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Hayâtımda İlk Yediğim Şamar
Sınıfımızda Ġsmet Keklik adında uzun boylu bir arkadaĢ vardı.
Sınıfta çok kaldığı için, sınıfımızın içinde en yaĢlı olanı o idi. Bir gün bütün
sınıfların açıldığı salonda (holde), elim arkamda sırtım duvara dayalı
vaziyette dururken, Ġsmet Keklik birden karĢıdan gelmiĢ, beni Ģiddetli bir
Ģekilde kucaklamıĢtı. Tam o sırada uzaktan geçen bir hoca, sükûneti bozma
bahânesi ile her birimize birer tokat patlatmıĢ, o zaman ilk defâ, dayak
yemiĢ bir öğrenci olarak, fenâ Ģekilde ĢaĢırmıĢtım.

Karne
Mustafa Kemal Ġlkokulu 3. Sınıf
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Üçüncü sınıfta din dersi de vardı. Din Dersi‟ne adı Bayram olan bir
hoca girmiĢti. Din Dersi‟nin birinde Bayram Bey‟in Ģöyle konuĢtuğu, hâlâ
hatırımda bulunuyor... DemiĢti ki, “Çocuklar! Allah‟ın (CC) bizi „Ġnsan‟
olarak yarattığına Ģükredelim. O bizi bir „eĢek‟ olarak da yaratabilirdi!”
Evet! Gerçekten çok Ģükredelim! Ne zaman, savunmasız ve yardıma
muhtaç olan, hayvanları görsem, hep bu söz aklıma geliyor, ardından insan
olarak yaratıldığım için de çok seviniyor, Ģükrediyorum. Her bir hayvanın 3
Ģeyi tanıdığını biliyor muydunuz? Her bir hayvan, 1) Kendini Yaratan
Allah‟ı (CC), 2) DüĢmanını ve 3) Sâhibini her an tanır.
Tabiatıyla tam bu noktada, bir Hak Adâletsizliği‟nden bahsederek,
Allah‟a (CC) kafa tutanları da, hatırlamadan geçemiyorum. GeçmiĢte PAÜ
Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu üyesiyken, Kurul Üyleri‟nden olan
bir Profesör, “En adâletsiz olan Allah” demiĢti de o zaman çok
ĢaĢırmıĢtım. Biliyorsunuz ya son zamanlarda Allah (CC) için çok Yersiz Ve
Saygısızca konuĢanlara daha çok rastlamaya baĢladık. Bu belirtiler
toplumumuzda câhilerin sayılarının gittikçe arttığının bir belirtisidir.
Ġlkokul sınıf hocamız Âfet Hanım, çok Ģık giyiniyordu. Kuvvetli bir
Atatürk hayrânıydı. On Kasım‟larda dersi keser, Ağlama Oturumları
yapardı. Fakat o günlerin Atatürkçüleri‟nde, günümüzde gördüğümüz,
Ayrımcılık, Hâinlik gibi bozulmalar yoktu. Meselâ Kur‟an‟ın söz konusu
olduğu bir gün, sınıfta hocamız Âfet Hanım, “Ben Kur‟an bilmem ama”
bana dönerek, “Mustafa Yâsin‟i bilir.” demiĢti.
Demek oluyor ki, bâzı târihçilerin dedikleri gibi, bugün
Atatürkçülüğü mecrâsından saptırmıĢlardır. Yıllarca süren bilimsel derin
incelemelerimden öğrenmiĢ bulunuyorum ki Ġnönü Zihniyeti, hiç bir zaman
samîmi olarak Atatürkçü olmamıĢ; Atatürkçülüğü en iyi istismar edenlerin
baĢında yer almıĢtır. DüĢünsenize bir kere! Samîmi Atatürkçü olsalardı,
Ġsmet Ġnönü, 43 ĢiĢe Kinin Hapı‟yla, hiç Atatürk‟ü zehirletir78 miydi?
Atatürk‟le ilgili kitapları okuduğunuzda Atatürkçülüğün, “Memleket
ve Millet sevgisi, Yalan Ve Dolandan uzak Sağlam Karakter, ÇalıĢkanlık,
Ahlâk Ve Dürüstlük, Adâlet, Fırsat EĢitliği vb. Ģeyler…” olduğuna iliĢkin
kelimelere çok rastlarsınız ama tabiatıyla Ġslâm‟da en önemlisinin Ehl-i
Sünnet Îtikadı olduğunu da bilirsiniz. MeĢhurların çoklarının bu konuda
ayaklarını kaydıran Hatâlara düĢmüĢ olduklarını, 1970‟‟li yıllardan beri
yıllarca, Ġslâm Ve millî Kültürümüz‟ü öğrendikten sonra farkına varmıĢ
bulunuyorum. Bu nedenle o zamanlar, böyle Îtikadî Konular‟dan ziyâde, en
78

https://www.sabah.com.tr/gundem/2015/04/06/ataturku-boyle-zehirlediler YA
DA https://t24.com.tr/haber/engin-alan -mecliste-sayin-ocalan-dediklerinde-beynimekadar-kan-cikiyor,292686 YA DA https://medium.com/@diamondtema/mustafa-kemalatat%C3%BCrk-%C3%B6ld%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC-m%C3%BC-9330138bf08a
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azından Atatürkçülük dendiğinde, Vatan ve Millet için ÇalıĢmak, Ahlâk Ve
Dürüstlük akla geliyordu. Ya da ben bunları anlıyordum. Îslâm‟ın Îtikâdî
Konuları‟ndan o zamanlar zâten hiç haberim yoktu. Ya Ģimdi?
ġimdi sorarım size! Bugün bunların hangisi var?
Îtikâdî Konuları bir tarafa bıraksak bile, Atatürkçülük dendiğinde
ÇalıĢkanlık, Ahlâk Ve Dürüstlük‟ten daha çok baĢka Ģeyler akla gelmiyor
mu bugün? Hele hele yıllarca Atatürkçü geçinenlerin, 21. Yüzyıl‟ın bu ilk
çeyreğinde bugün, PKK ve Ermeni Sevicileri olmalarına ne diyeceğiz!
Bugün Milletimiz‟in büyük bir kısmı, Atatürkçü geçinenlerin büyük
bir kısmının, Millet ve Memleket menfaatleri dıĢında kalan, iĢlerle vakit
geçirdiklerini, Bölücülük ile uğraĢtıklarını düĢünmüyor mu? ĠĢte bu yüzden
yakın geçmiĢte Memleketimiz‟in bu türde insanlar tarafından kuĢatıldığını,
Dürüst olanların önlerinin açılmadığını, yükseltilmelerinin her hususta
engellendiklerini de görmedik mi?
Ġncelendiğinde, Doğru Ve Dürüst olan, Vatan ve Millet‟ini seven ve
adâlete riâyet eden, Memleket malına el uzatmayan, içidıĢı Memleket
sevgisi ile yanıp tutuĢanların, Dürüst insanların arasından çıktığı / çıkacağı
hemen görülebilir. Aksine bu Bozuk Tiynetli insanların, Atatürkçülüğü
Bölücü Ġdeolojileri ya da Ģahsî, grup ve Politik Menfaatleri için, bir Kalkan
olarak kullandıkları / kullanacakları da görülebilir / görülüyor...
Yakın geçmiĢe kadar, yâni meselâ Eski Türkiye‟de, Dürüst Ve ĠĢinin
Ehli olanların yükseltilmemeleri için, onlar özellikle karalanmıyorlar
mıydı? Ya da bunların önleri tıkanmıyor muydu, kesilmiyor muydu? Üstelik
bunları yapmak için de Atatürkçülüğü kullanmıyorlar mıydı? 21. Yüzyıl‟a
girerken Türkiye‟nin 5 paraya muhtaç hâle getirilmesi, Atatürk‟ü istismar
etmede usta olan, bu Zihniyet tarafından olmamıĢ mıydı?
Atatürk‟ü zehirleten Ġnönü tarafından, Atatürk‟ün kapattığı, Mason
Locaları79, malları tekrar iâde edilerek, tekrar açılmıĢ80, Faydalı Dernek
Statüsü‟ne sokulup, vergiden Muaf bırakılmıĢtır. Türk Millî Eğitimini,
Fulbriht AnlaĢması81 ile ABD‟ye teslim eden Ġnönü değil midir?
79

Meselâ, Hikmet Tanyu‟nun, “Târih Boyunca Yahûdiler ve Türkler” adlı
eserinin 2.cildinin 706. sayfasında bildirildiğine göre, Atatürk tarafından kapatılan Mason
localarının 1948 yılında tekrar serbest bırakıldığı yazılıdır.
80
Hikmet, T., Târih Boyunca Yahûdiler ve Türkler, 2. Baskı, Ġstanbul 1979, Cilt
2, Sayfa 693-694. / Anonim, Ġsmet Ġnönü, Din ve Masonluk; Zaman G., 19.03.1991.
81
https://www.youtube.com/watch?v=pJzMcSjadDs YA DA
https://serhname.com/prof-dr-oktay-sinanogluna-gore-fulbright-anlasmasi-ve-egitimsistemimiz/ YA DA https://www.ogretmenlericin.com/meb/meb-haber/fulbright-komisyonunedir-milli-egitim-bakanindan-fulbright-aciklamasi-32291 YA DA html
https://mutlakaoku.com/1945-sonrasi-turkiyenin-abd-hegemonyasina-girmesi-devsirilenturk-gencleri/ http://ucuncuyol1919.com/2016/09/27/milli-egitimin-isgali/
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“Ġsmet Ġnönü CumhûrbaĢkanı olduğu zaman locaların tekrar
kurulmasına ve teĢkilatlanmasına izin verilmiĢ, hattâ eski malları tekrar
iâde edilmiĢtir. Hâlbuki aynı iĢlem Türkocağın‟a hiç bir zaman
tanınmamıĢtır. Masonlar, 1948‟de TepebaĢı‟ndaki binâsında Türk Mason
Derneği adıyla yeniden faaliyete baĢlamıĢtır1”. Vergiden de Muaf tutulan
Mason dernekleri, târihlerinin en izzetli günlerini sürdürmekte ve
Atatürkçülüğü (!) de kimseye bırakmamaktadırlar...
Sırf bunlar yüzünden “Millet fakr-u zarûret içinde harâp ve bitâp”
düĢmemiĢ miydi? “Memleketin dâhilinde iktidâra sâhip olanlar Gaflet Ve
Delâlet içinde” değiller miydi? “Hattâ bu iktidar sâhipleri Ģahsî
menfaatlerini Müstevlîlerin Siyâsî Emelleri ile tevhîd edebilirler…”
uyarılarının 21. Yüzyıl‟a girerken tekrar-tekrar haykırıldığını ne tez
unutmuĢtuk? Ya da hâlâ unutuyoruz!

82

Ġnönü Atatürk‟ü zehirletmiĢtir

82

https://www.yenisafak.com/gundem/ataturku-boyle-zehirlediler-2113739
https://www.yenisafak.com/gundem/belgeler-kayboldu-2113746
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Ġnönü Atatürk‟ü zehirletmiĢtir83

83

https://www.yenisafak.com/gundem/43-sise-kinin-verilir-mi-2113743
https://www.yenisafak.com/gundem/43-sise-kinin-verilir-mi-2113743
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DüĢünsenize, Lise‟de iken, hocalarımın bana, „Atatürk‟e lâyık evlât‟
demelerinin nedeni neydi ki, hep böyle söylüyorlardı? Ben devamlı,
Atatürk konferansları mı veriyordum ki? Elbette hayır! Bu
değerlendirmede esas olarak ÇalıĢkanlık, Dürüstlük, “Büyüklere Saygı,
Küçüklere Sevgi” Kavramı, kısacası gerçekten Millî Ve Ġnsanî bakımından
Fazîlet sayılan davranıĢlarla birlikte elbetteki, “Millet ve Vatan Sevgisi”
yatıyordu. Benim küçüklüğümde büyüklerimiz “Atatürkçülük” deyince,
daha çok bu sıfatları kastediyorlardı.

Mustafa Temiz olarak gençlik yıllarımdaki bir vesîkalık resmim görülüyor...

Yalnızca çalıĢkandım, dürüsttüm ve hocalarımı seviyor, onlara
karĢı hiç saygısızlık yapmıyordum, o kadar!
Üstün Ġslâm Ve Altın Kültürümüz‟ü ve Yüce Ġslâmî Ve Altın
Kültürel Ölçülerimiz‟i ve / veya Ġslâmî ve Millî Değerlerimiz‟i öğrenince,
gördüm ki, bu saydıklarım, “Büyüklerini saymayan, küçüklerini sevmeyen
bizden değildir” Hadisi gibi, meğer Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün olmazsa
olmazlarındanmıĢ… Ya Ģimdi?
Yine dönelim konumuza…
ġimdi sorarım size! Bugün bunların hangisi var? Atatürkçülük
dendiğinde, ÇalıĢkanlık, Ahlâk Ve Dürüstlük‟ten daha çok, Ġkiyüzlülük gibi
daha baĢka Ģeyler akla gelmiyor mu? Bugün toplumsal gözlemlemelerde
görüldüğü gibi, Saygısızlık, Açıkgözlük Ve Yüzsüzlük, Ahlâk Ve Dürüstlük
ile yer değiĢtirmemiĢ midir?
Günümüzde Milletimiz‟in büyük bir kısmı, bugün Atatürkçü
geçinenlerin büyük bir kısmının, Millet ve Memleket Menfaatleri dıĢında
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kalan, iĢlerle vakit geçirdiklerini84 çok iyi biliyor... Milletimiz bunların
Ġslâm KarĢıtlığı85 ve Bölücülük ile uğraĢtıklarını86, örneğin, birer Terörist,
Ermeni ya da Emperyalist Sevici hâle geldiklerini görmüyor ya da
düĢünmüyor mu? Hele bunları, Ģimdi bir kere daha, insafla bir düĢününüz!

Karne
Mustafa Kemal Ġlkokulu 4. Sınıf
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Temiz, M., Böyle Atatürkçü mü Olur? Bu Ne Biçim Atatürkçülük, Böyle?
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BÖYLE%20ATATÜRKÇÜ%20MÜ%20OLUR.pdf, En Son
EriĢim Târih: 07.01.2017 /
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
85
Temiz, M., Din KarĢıtlığı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.comr/bilim/Din%20KarĢıtlığı.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/Din%20KarĢıtlığı.doc, En Son
EriĢim Târihi: 07.01.2017, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
86
Temiz, M., Sâhi, Bunların Her Biri De mi Atatürkçülük? Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/SÂHĠ,%20BUNLARIN%20HER%20BĠRĠ%20DE%20MĠ%20A
TATÜRKÇÜLÜK.pdf, En Son EriĢim Târih: 07.01.2017,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Ġlkokul 3. ya da 4. sınıfta gruplar kurulmuĢ, beni arkadaĢlar Grup
BaĢkanı ĢeçmiĢlerdi. ArkadaĢlar ondan sonra bana hep, “BaĢkan” diye
hitap ediyorlardı.
O sıralarda Müdürümüz değiĢmiĢ, yeni müdürümüz Murat Bey
olmuĢtu. 4. veyâ 5. sınıfta, Sindirellâ adlı bir piyes tertip edilmiĢ, bu
piyeste baba rolünde oynamıĢtım. Piyes esnâsında benim rolüm ilk olarak
içeri girerken, “Sana ne oldu Sindirella…” demekle baĢlıyordu.
Hattâ bir gün, çocukluk bu ya, provalar esnâsında rol icâbı giydiğim
Ģortumu kaybetmiĢtim. Rahmetli Fatma Yengem‟in bir gecede bana yeni
bir Ģort diktiğini hatırlıyor, bu münâsebetle, Yengemi de burada bir kere
daha, rahmetle anıyorum.
Kendi âilem, okul durumumla pek ilgilenemiyordu. Bir kere
Ağabeyim, Ġlkokula kaydımı yaptırmıĢtı, o kadar…
Bir gün Ġlkokul öğretmenim bana, “Hiç kimse bir kere olsun seni
bana sormaya gelmedi. Ben senin anneni görmek istiyorum!” demiĢti.
Bunu anneme söylediğimde annem, “Öğretmenin beni ne yapa c a a k?”
diyerek, buna isteksiz davranmıĢtı ama yine de okula gitmeden edememiĢti.
Dolayısıyla bir gün çarĢafını giyip, ilk ve son olarak, sıkıla-sıkıla okula
gitmiĢ, öğretmenimle görüĢmüĢtü87.
1960 İhtilâli Günleri
Ben ilkokul 4. sınıfta iken 1960 Ġhtilâli olmuĢtu. Hocalar, Ġhtilâli
kutlamak için, program düzenlemiĢlerdi. Bu nedenle, iyi Ģiir okuyan bir
öğrenci arıyorlar, seçmek için de bir takım öğrencilere Ģiir okutuyorlardı.
En sonunda Ģiiri, benim okumama karar vermiĢlerdi. GeniĢ bir topluluk
önünde Ģiir okuduğum ilk merâsim, Ġhtilâli göklere çıkaran bu kutlamaydı.
Bu sırada Müdürümüz Murat Bey, çok üzgün görünüyordu. Kutlama
hazırlıklarında pek isteksiz davrandığı, benim bile dikkatimi çekmiĢti.
1960 Ġhtilâli ile Menderes ve arkadaĢları îdama mahkûm olmuĢlardı.
O zamanlar TV yoktu, haberleri radyolardan alıyorduk. Mahkûmiyet
haberlerini 15 Eylül 1960 târihinde bir Pazar akĢamı öğrenmiĢtik. Haberleri
dinlediğimiz sırada akĢamla yatsı arasında, açık havada imece usulü ile
mısır soyuyorduk€. Haberleri duyanların o anda bütün enerjileri azalmıĢtı.
Her ağızdan bir ses çıkmaya baĢlamıĢtı.

87

Temiz, M., Hayâtımın Ġlkokul Yılları, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HAYÂTIMIN%20ĠLKOKUL%20YILLARI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/HAYÂTIMIN%20ĠLKOKUL%20YILLARI.docx, En Son EriĢim
Târihi: 01.12.2013
€
Mısır koçanlarının talaĢ ve mısır kısmını ayırmaya “mısır soymak” deniyor.
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Derken birgün sonra, Hasan Polatkan ile Fatin RüĢtü Zorlu‟nun
asıldıkları haberleri, her yeri kaplamıĢtı. Bu arada Menderes‟in hap içerek
komaya girdiği, doktorlar tarafından müĢâhade altına alındığı haberleri
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gelmiĢti. Ġnsanlar, karıĢık bir kafa içinde, Ģuursuz vaziyette bekliyordu.
Kimisi, bu Millet Menderes‟i astırmaz diyor; kimisi ise, Menderes asılırsa,
karıĢıklıklar çıkar diye söyleniyordu.
Böyle bir hava içinde 17 Eylül 1960 târihi sabâhında, ilk geçen
radyo haberlerinde, Menderes‟in cezâsının infaz edildiği bildiriliyordu. Bir
akıl durgunluğuna tutulmuĢ olan, insanlardan hiçbir hareket doğmamıĢtı.
Her Ģey bir olupbittiyle halledilmiĢti.



Olayların hukûkî durumu anlaĢıldıkça, bu olayın bir gece baskını, asılmaların da
birer cinâyet olduğu fikri ağırlık kazanıyor. Allah (CC) her birine rahmet etsin!
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ESKĠ TÜRKĠYE‟DE
HAYÂTIMIN BĠRĠNCĠ SINIF VATANDAġLIK
DÖNEMĠ
Ortaokul ve Lise Yılları
Ġlkokuldan mezun olduktan sonra da Ġlkokul öğretmenim benimle
ilgisini kesmedi. O sıralarda açılan Lise Orta Kısım methediliyor, benim de
oraya kaydolmam tavsiye ediliyordu. Zâten Lise‟nin Orta Kısmı‟na yâni
Lise Orta‟ya da beni Ġlkokul öğretmenimin beyi Galip YaĢbala
kaydettirmiĢti. Galip YaĢbala Lise‟de Bedeneneğitimi Öğretmeni ve Müdür
Muâvini‟ydi.

Galip YaĢba Hocam, öğrencileri ile birlikte görülüyor...
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Ortaokul‟da beni sınıf mümessili yapmıĢlardı. Bu görev tâ Lise
sonuna kadar beni bırakmamıĢtır.

Ortaokul‟da Vedat Çakmak, okul bahçesinde sık-sık sohbet ettiğim bir sınıf
arkadaĢımdı

Ortaokul‟da daha baĢka hocalarla karĢı karĢıya gelmiĢtim. Ġlkokul
öğretmenim Âfet Hanım da bir ara, dıĢarıdan dersimize gelmeye baĢlamıĢtı.
Bütün hocaların hepsi de beni çok seviyorlardı. Sınıf Mümessili oluĢum da,
bunu hızlandırıyordu...

Çocukluğumdaki ya da gençlik yıllarımdaki Samsun Maarif Koleji ve Merkez
Ortaokulu
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Ortaokul‟daki Türkçe Hocamız Pâkize Hanım idi. Pâkize Hanım
biraz yaĢlıydı. Sınıfa elinde cetvel ile girer, yerine geçmeden önce cetveli
sıralara vurarak sessizliği sağlardı. Gürültüyü bastıramazsa bu sefer cetvel,
öğrencilerin baĢlarında Ģangırdamaya baĢlardı.
Pâkize Hanım, iyi bir mümessil olarak vasıflandırıldığım, çalıĢkan
olduğum ve ayrıca bütün hocalarıma karĢı çok Saygılı olduğum için, beni
çok severdi. Hattâ bir gün sınıfın huzûrunda benim için, „Hârika Çocuk‟
demiĢti.
Ġlk yıllarda Târih dersimize Nuri Günay hocamız giriyordu. Daha
sonraki yıllarda bu dersimize Doğan Üstün hocamız girmeye baĢlamıĢtı.
Ġkisi de Müdür Muâvini‟ydiler.

Altın pırlantası gibi hocalarım…
Resimde alttan ikinci sırada sağdan gözlüklü olan Nuri Günay, ondan îtibâren 3.
Doğan Üstün hocalarımız görülüyor… Ayrıca ikinci sıradan soldan birinci olan
Vildan Hanım, ikinci olan Matematik Hocam... Uğurcu görülüyor... Birinci sırada
çocuğun hemen arkasındaki gözlüklü hoca Perihan Akıncı Hocam‟dır. Birinci
sırada sağdaki birinci Bayan Sâmiye Hanım, üçüncü Bayan Nûran Tunca
Hocam‟dır.
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Doğan Üstün Hocamız‟ın „aptal‟ sözünü hiç unutamam! Fakat
sonradan Doğan Üstün hocam beni iyice tanımıĢ olacak ki, her yerde
lehimde konuĢuyor, beni methediyordu. Öyle ki, bir gün yanlarında ayakta
bulunduğum sırada Doğan Hanım, bir baĢka hocaya benim için,
baĢarılarımı kastederek, “Atatürk‟e lâyık bir evlât!” demiĢti.

Karne
Ondokuzmayıs Lisesi Orta 1A

Bu vasıflandırma bugünkü gibi ideolojik bir açıdan yapılmıyordu.
Benim, Ģu ana kadar hiçbir kere, baĢkalarının yaptığı gibi, „Atatürkçüyüm‟
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gibi, ağzımdan bir KutuplaĢtırma, AyrıĢtırma, ÖtekileĢtirme ya da Ġstismar
Kokan, hiç bir söz çıkmamıĢtır. Bu aslâ Milletimiz‟in, „zilletten‟
kurtulmasına öncülük eden, bir değerine, gereken târihî ilgiyi göstermemek
demek değildir, tam anlamıyla aĢırılıklara sapmamaktır. Çoklarının
yaptıkları gibi, onu ĠlâhlaĢtırmak, ilâh gibi sevmek de yanlıĢtır. Bu AĢırılığı
da aĢan bir Sapıklık‟tır.
Benim Prensibim, aĢırılıklardan uzak, her Ģeyde Ġlkeli Ve Ölçülü
olmaktır. Benim için, “Atatürk‟e lâyık bir evlât!” demelerinde benim
anladığım hususta esas olarak, ÇalıĢkanlık, Dürüstlük, Büyüklere Saygı
Kavramı yatıyordu.
Sonradan araĢtırmalarım neticesinde öğrendiğime göre ÇalıĢkanlık,
Dürüstlük, Büyüklere Saygı kavramları, Üstün Ġslâm Ve Altın
Kültürümüz‟ün meğer temelini oluĢturuyormuĢ…


. AĢağıdaki aĢırılığı görünce prensibimde ne kadar haklı olduğum anlaĢılmıyor

mu?
NÖBETÇİ MİLLET: “Yaratan* hey Yaratan! / Dört yıl değil bin yıl geçse
aradan / Sensin ateĢ diye kanımızdaki / Sesin ıĢık diye önümüzdeki! / Ey yanımızdaki / BeĢ
on mermere, bir avuç toprağa sığan / Sınırsız mâvi umman hey! / […] Ġrkilmez Ata çocuğu
irkilmez: / Zaptedilmez, Atam, zaptedilmez / Biz varken senin hisârının burçları: /
BakıĢlarımız kılıç uçları / Bekliyoruz devrimini biz. / Çökmeyeceğiz diz / Ġsterse hayat
zehrolsun / Ġsterse refah kahrolsun / Ġsterse kurĢun düĢsün yanımıza, belimize / Ġsterse
geçinmek için bir dilim / Kuru ekmek geçmesin elimize / Halel gelmez bizim ateĢimize; /
Dünyâ düĢse peĢimize / Yer sarsılsa yerinden / Ne senden geçeriz, ne senin eserinden…
(Behçet Kemal ÇAĞLAR * Burada ġair‟in Yaradan‟ı MKA)” YA DA YENİ
MİLLETVEKİLLERİNE: “Haklısınız, bir büyük millete vekilsiniz; / Göğsünüz, kıvanç
dolu, gerildikçe gerilir. / Bilin ki Atatürk‟ün kurduğu Ankara‟ya / Atatürk‟ün yolundan
yürünerek girilir. / Anıtkabre gidip de yürekten baĢ eğmeyen / Günü gelir çarpılır, / Ģer,
yere serilir / Bir avuç yobaz için, bir sürü câhil için / Devrimi çiğneyecek ayak varsa,
kırılır. / Bir de bakarsınız ki her meydanda bir kere / Her genç Türk‟te bir kere bir
Atatürk dirilir. / Bir an unutmayın ki Atatürk ülkesinde / Âhiretten önce de Yüce Divan
kurulur… (Behçet Kemal ÇAĞLAR)” YA DA CANKAYA: “Bir ebedî güneĢle / Burada
doğdu Gâzi, / Yaprak yığını gibi / Burada yandı mâzi. / Burada erdi Mûsâ; /Buradan
uçtu Îsâ. / Bülbül burada varsa / Hürriyet için öter. / Ne örümcek, ne yosun, / Ne mûcize,
ne füsun; / Kabe Arabın olsun, / Çankaya bize yeter! (Kemalettin Kamu).” ATATÜRK
MEVLİDİ: “Türk‟e Tanrının bahĢettiği bir ruh idi / Zulmün Milletimi boğmaya kalktığı
an / Nur gibi doğdu karanlık günlerin de /Sensiz bu Millet öksüz sayılırdı inan / Gel ey 19
Mayıs eĢsiz sabah merhaba / Ey Samsun‟da karaya çıkan ilâh, merhaba / Merhaba ey
yükselen güneĢ / Anafarta‟dan Merhaba ey kurtaran Türklüğü bin vartadan / Merhaba ey
Türklüğe alın yazısı yazan / Merhaba Dumlupınar, Sakarya, Ġzmir, Lozan / Merhaba ey
biribiri ardından inkilaplar / Merhaba ey ezelî, feyizli eĢsiz bahar / Merhaba ey ilâhın en
yakın arkadaĢı / Merhaba ey devletin ak alnı, aziz baĢı / Doğuran bu gün, bir gün:
doğuracak muttasıl / Her Türkün tevellüdü 19 Mayıs asıl / Ġlk çamurdan beden, üflenen
ruh, dediler / Son tufanda Türklüğü kurtaran ruh, dediler (Behçet Kemal Çağlar)”,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://bekirlyildirim.wordpress.com/2007/01/15/ataturkcu-vatan-sairlerinden-siirler/, En
Son EriĢim Târihi:
01.11.2013.
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Meselâ Peygamber (SAV) Efendimiz, “Büyüklerine saygı
göstermeyen, küçüklerini sevmeyen bizden değildir.” demiĢ... Bu Ģimdi, bir
düĢününüz, Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün esaslarından değil mi? Buradan da o
zamanki öğretmenlerimizin kıymetlerini de, günümüzdeki bâzılarına göre,
biraz kestirebilirsiniz, değil mi?

(Ondokuzmayıs Lisesi Orta 1A) I. ve II. Yarıyıl Takdir Belgeleri
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Diğer taraftan bizler, Müslüman birer mü‟min olarak, Ġslâm Ve
Kültürümüz‟deki, “KiĢi sevdiğiyle berâber haĢrolacaktır88” Hadîs-i
ġerifini de bir kenara atamayız.

Karne
Ondokuzmayıs Lisesi Orta 2A

88

Temiz, M., Evreni Ayakta Tutan Kavram SEVMEK ya da SEVGĠ Cömertçe
Harcanan ve Bilinçsiz Kullanıldığında Tehlikesi Çok Büyük Büyük Olan En Güzel
Kelime, http://mtemiz.com/bilim/SEVMEK%20YA%20DA%20SEVGĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/SEVMEK%20YA%20DA%20SEVGĠ.doc, En Son EriĢim Târihi:
28.10.2013.

157

Bu ne demektir?
Bu aklını kullanacak, sevgini uluorta harcamayıp seni Cennet‟e
taĢıyacak, sevgilerle ilgilenmek demektir. Gerçek bu olduğuna göre
objektif olarak, Değer Biçme, Takdir Etme Ve Saygı Duyma hâriç, “KiĢi
sevdiğiyle berâber haĢrolacaktır” gerçeği çerçevesinde, en baĢta Allah
(CC) olmak üzere, Peygamber (SAV) Efendimiz ile Cennetlikleri
mücdelenmiĢ olan 10 kiĢinin yâni “AĢer-i MübeĢĢire‟nin” dıĢında, kimseyi
cân-ı gönülden sevmemek, bence en garatilisidir. Çünkü Sevgi Kavramı,
Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürümüz‟e ve / veya Üstün-Seçkin-EĢsiz Ġslâmî Ve
Altın Kültürel Ölçülerimiz‟e göre, sevdiğiyle birleĢerek onda yok olma
anlamını taĢımaktadır.

(Ondokuzmayıs Lisesi Orta 2A) Devam TeĢekkür Belgesi
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Hele hele, dinî yönü sağlam olmayan, Îtikâtları Bozuk kimseler
karĢısında, Sevgi bilimsel olarak sevdiğiyle Mânevi açıdan bir bütünleĢmek
olduğu için, bir insan özellikle kendi hesâbına, „sevgi ve sevmek‟ ile ilgili
konularda çok dikkatli olmak zorundadır. Diyeceğim odur ki, „sevgi ve
sevmek‟, özeldir, kiĢiden kiĢiye değiĢen normal bir durumdur.
Tekrar konumuza dönebiliriz. Resim dersimize Vildan Hanım
geliyordu. Vildan Hocam, çok iyi bir hanımefendiydi, Müdür Muâviniydi
de, aynı zamanda…
Sınıf Mümesilliği görevimde baĢarılıydım, sınıftaki sessizliği iyi
sağlıyordum. Ama arkadaĢlar benim yüzümden, ara sıra gürültü yaptıkları
için, Müdür Bey‟den ya da Müdür muâvinlerinden zılgıt (lar) iĢitiyor (lar),
bâzen de dayak yemiyor değillerdi...
Görüyorsunuz! Ġnsanoğlu, düĢünmenin Olgunluk Seviyesi‟ne, öyle
kolay kolay gelemiyor.

(Soldan Sağa) Sınıf arkadaĢım Ali ġahin, Târih, Coğrafya, YürttaĢlık Bilgisi
Hocası ve Müdür Muâvini Nuri Günay, Müzik Öğretmeni ve (Ben) (Mustafa
Temiz)
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(Ondokuzmayıs Lisesi Orta 2A) I. ve II. Yarıyıl Takdir Belgeleri
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Okulda biraz da baĢarılıydım ya, hani! Kendimi bulunmaz Hint
kumaĢı gibi, düĢünmeye de baĢlamıĢtım, bir taraftan da...
Müdür Muâvini olan Târih, Coğrafya, YurttaĢlık Bilgisi hocamız
Nûri Günay, aynı zamanda okulun Kütüphâne Müdürü‟ydü. Beni çok
seviyor, bizim sınıfla ve benimle de yakından ilgileniyordu. BaĢka
öğrecilere ders çalıĢtırmam için çoğu kere bana görevler de veriyordu...
O sıralarda namaz kılmak ve ibâdet yapmak nefsime çok zor
geliyordu... Fakat Cennet‟e gitmek isteğimden de vazgeçemiyordum.
Sanki Bir Hint Kumaşı
Sağda solda hakkımda duyduğum, Hocalarım tarafından söylenmiĢ,
“Atatürk‟e lâyık bir evlât!” gibi sözler, her insanda olduğu gibi, bende de
“Benlik Gurûru‟na” sebep olmuĢ olabilirdi, tabiatıyla…

Ondokuzmayıs Lisesi‟nin önünden geçen Lise Caddesi
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Karne
Ondokuzmayıs Lisesi Orta 3A

Böyle durumlarda insanın aklına, üzerinde bulunduğu baĢarılardan
faydalanarak, en çok zorlandığı Ģeylerden kurtulma çârelerini aramak ve
ondan kurtulmak geliyor...
Bu nedenle aklımın olgunlaĢmaya baĢladığı o günlerde, ölen
insanları gördükçe, sıranın bir gün bana da geleceğine akıl erdirmiĢ
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olacağım ki, Cehennem‟den korktuğum ve Cennet‟e gitmek istediğim için,
kendi aklımca kestirme yollardan plânlar yapmaya da baĢlamıĢtım.

(Ondokuzmayıs Lisesi Orta 3A) I. ve II. Yarrıyıl Takdir Belgeleri
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DüĢünüyordum! Bu tür ibâdetlerin yerine geçecek baĢka kolay
Ģeyler bulmalıydım! Kendimce bulduklarım da oluyordu, tabiatıyla… Ama
bu yeni buluĢlar uzun sürmüyordu...
Bir müddet böyle, kendimi bulunmaz bir Hint kumaĢı zannettiğim
için, “Ispanya‟da Ģatolar kurmaya devam ettim / etmiĢtim!” Elbette bunlar
birer hayal âlemiydi…

(Ondokuzmayıs Lisesi Orta Kısmında 3 Yıllık Öğrenimim Esnâsında Her Yıla
ĠliĢkin Ġfthardan Dolayı) Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürü M.
Sıtkı Bilmen‟in Tebrik Belgesi

Kurtarıcı bir çâreymiĢ gibi, çok çalıĢıp para kazandığımı, kendim
için bir câmi yaptırıp, öldüğümde, bahçesine gömüleceğimi hayâlimde
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canlandırıp plânladım. Böylece sıkıntım biraz geçmiĢ gibiydi. Sanki her
Hayâlî Plân gerçekmiĢ gibi... Aklımca, böylece namazdan kurtulup
Cennet‟e gidebilirdim.
Bu hayallerle Namaz Ve Ġbâdetler‟den kurtulabileceğimi düĢünerek,
bir müddet kendi kendimi avuttuğumu hatırlıyorum. Bu rahatlığın
câhillikten, yâni Ġslâmî Bilgi Noksanlığı‟ndan ileri geldiğinin o zaman,
farkına varmak mümkün değildi.
Fakat zamanla yaratılıĢ hikmetleri konusunda Ġslâm‟ın Ve
Kültürümüz‟ün Temel Esasları‟nı öğrenip bilgilendikçe anladım ki, “pabuç
yine pahâlıya geliyordu.”
Gerçek bir Ġlim öğrenmeden, enerji harcamadan, sıkıntı çekip sabır
suyundan içmeden, itilip kakılmadan, her bir sıkıntıya ve olumsuzluklara
karĢı ayrı-ayrı sabır göstermeden, kısacası “Nefsi Tanımadan”, onun Hevâ
Ve Hevesleri‟ni ayaklar altına almadan, öyle eften püften Ģeylerle Cennet
kazanılmayacak gibi görünüyordu. Nitekim sonra gördüm ki bu konuda,
hem dünyâ ve hem de Âhiret için, meğer Allâhü Teâlâ Necm Sûresi, Âyet
39‟da, “Ġnsana çalıĢmasından baĢka bir Ģey yoktur.” diyordu.
“Hay! Allah!” dedim, kendi kendime… “Mustafa sen ne kadar
kolaycıymıĢsın!”
„Pabucun pahâlı‟ olduğuna kanaat getirdikten sonra bile nefsim,
uzun yıllar, Ġlim öğrenmeden, cübbe-sarık misâli kıyâfetler ve “kerâmetli iĢ
ve hikâyelerle!” meĢgul olup Ġlmi, bunlara bir engel gibi görmüĢ, Ġlimsiz
Ġbâdet yaparak kestirme yolları aramıĢ ve yıllarca oyalanmıĢ durmuĢtu.
ġimdi tam hatırlayamıyorum ama o zamanlar belki ben de, “Sen
benim kalbime bak, kalbime89“ diyerek hayâlî boĢ avuntulara uygun bir
pozisyondaydım, herhâlde...
Sonunda bu Hercümerç içinde, Meslekî Ve Akademik Faâliyetler
esnâsındaki ilerlemelerimin yanında, meslek dıĢı bir merak (hobby) olarak,
özellikle, 1970‟li yıllardan beri içinde bulunduğum Gerçek Ġlmî gayretlerim
de göstermiĢtir ki, aslında Ģu âlemde, kolaycılığa, Ģansa dayalı, Tesâdüfî
hiç bir Ģey yok! Her bir Ģey ĢaĢmaz, gerçek ve Matematiksel sonuçlar
üzerine bir gergef gibi dokunmuĢ bulunuyor… Bu nedenlerle anladım ki
Ġlim olmadan da, hiç bir gerçek anlaĢılamaz, hiç bir Ģey yapılamaz,
yapılamıyor da, zâten…

89

Temiz, M., “Benim Kalbim Temiz! Sen Benim Kalbime Bak, Kalbime!“,
Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BENĠM%20KALBĠM%20TEMĠZ!%20SEN%20BENĠ
M%20KALBĠME%20BAK,%20KALBĠME!.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BENĠM%20KALBĠM%20TEMĠZ!%20SEN%20BENĠ
M%20KALBĠME%20BAK,%20KALBĠME!.doc En Son EriĢim Târihi: 24.04.2014.
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Ama Ġlmin alıĢkanlık veyâ âdetten kurtulması için de, bilime de
Ģiddetle ihtiyaç olmaktadır ki, böylece önceleri „Taklidî‟ olan inançlar yâni
îman, „Tahkikî Îman‟ derecesine (mertebesine) dönüĢebilsin! Hamdolsun ki
Allâhü Teâlâ‟nın bu nîmeti, bir Bilim Adamı olarak, bana nasip ettiğine
inanıyorum! Bunu karĢılaĢmakta olduğum Maddî Ve Mânevî her bir Ģey,
olay ya da fikrin Aklî Ve Mantıkî olarak, Gerçek Kaynakları‟na inerek,
îzah edilmesiyle, kalbimin rahatlamasından ve duyduğum Huzur‟dan
anlamaktayım, Elhamdülillah!
Ġlk zamanlar, Fen Ve Bilimi gözümde çok büyütüyor, Ġslâmî Ve
Kültürel Ġlimleri önemsiz ve belirsiz bilgiler zannediyordum. Ama Ġslâmî
Ve Kültürel Ölçülerimiz konusundaki çalıĢmalarda ilerledikçe, Vahiy Ve
Ġslâmî Bilgiler‟in yâni Ġlmin, hem Vasıf ve hem de Kesinlik bakımından,
Geçek Ve Esas Bilgiler olduğunu, bunların Bilim‟in Asıl Kaynağı‟nı da
oluĢturduğunu, birikimlerim sâyesinde Ģu anda görerek anlamıĢ
bulunuyorum. Öyle ki Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimize göre,
Bilim Kavramı‟na “Ġman Kavramı” eklendiğinde, “Ġlim Kavramı” elde
edilmektedir.
Daha açıkçası bugün artık, “Vahiy Ve Ġslâmî bilgilerin bir IĢık gibi
olduğunu Aklın ise bir Göz gibi olduğunu” bilimsel olarak da öğrenmiĢ
bulunuyorum. Bu nedenle Mutluluğum‟un, bu AĢama‟nın somut bir Ģekilde
idrâkinden ileri geldiğini, hamdolsun ki anlamıĢ durumdayım. Hele bir
düĢünsenize, IĢık gibi olan Ġlim olmasa, Göz gibi olan Akıl, Doğru-Hak
Yolu nasıl görebilir?
Bir Dayak Festivali90
Orta Kısımda‟yken Müdürümüz değiĢmiĢ, Abdurrahim Gündüz Bey,
Lise Müdürü olmuĢtu. Daha yeni gelmiĢti. Bir gün dersin hocası, her
nedense, vaktinde derse gelmemiĢti.
Sınıf Mümessili olarak o saatlerde Sınıf‟ın Sükûneti‟ni tam
sağlayamamıĢtım. Gürültü, ikinci kattaki pencereden, dıĢarı taĢmıĢtı. Müdür
Bey, evden gelirken, gürültüyü duymuĢ, doğruca sınıfa gelmiĢti. Elimde
gürültü yapanların numaraları olduğu hâlde, sınıfta gürültüyü bastırmaya
uğraĢırken, Müdür Bey birden içeri girmiĢti.
Müdür Bey, kapıyı açıp, içeri girer-girmez, Gürültü birden
kesilmiĢti. Kürsüye doğru ilerlerleyen Müdür, “Mümessil kim?” demiĢti.
Ben de o anda kendimi tanıtmıĢtım.

90

Temiz, M. Lisede (Ġken) Bir Dayak Festivali, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://mtemiz.com/bilim/LĠSEDE%20BĠR%20DAYAK%20FESTĠVALĠ.pdf YA
DA http://mtemiz.com/bilim/LĠSEDE%20BĠR%20DAYAK%20FESTĠVALĠ.doc, En Son
EriĢim Târihi, 13.05.2014.

166

Müdür Bey yeni olduğu için kimse, hiçbir Ģey tahmin edemiyordu.
Müdür Bey o anda “Bana bir Cetvel verin!” demesin mi? Cetvel gelmiĢti.
Müdür Bey, sağ elimin bileğinden tutmuĢ, elimin içine, „ġaak! ġak!‟
diye iki Cetvel patlatmıĢtı. Öyle ki o anda acısından, ayak tabanlarım bir
karıĢ havaya fırlamıĢtı. Cetvel‟in Acısı‟na dayanamamıĢtım, ağlamaya
baĢlamıĢtım. Ardından elimdeki kâğıdı almıĢ, Numaraları okumaya
baĢlamıĢtı. Sonra, “Bunlar, benim odama gelsinler!” demiĢ; çıkıp koridoru
geçerek odasına gitmiĢti.
Ben gerçekten ağlamaya baĢlamıĢtım. Benim ağlamama, dayak
korkusundan sızlananlar da eklenince, Koridor‟daki Gürültü oldukça
artmıĢ, ortalık sanki bir anda Anababa Günü‟ne dönmüĢtü. Öyle ki
sınıflarda ders yapan hocalar, “Ne oluyor? Ne oluyor?” diye dıĢarı çıkmaya
baĢlamıĢlardı.

(Ġki parmağı ile iĢâret eden) Fahri Gündüz, Müdür Beyin oğludur...
O arada Vildan Hanım da, sınıfından çıkmıĢ, benim hüngür-hüngür
ağladığımı görünce, “Ne oluyor?” diye seslenmiĢti. Ben hem ağlıyordum,
hem de “Müdür Bey beni dövdü, ben daha Mümessillik yapmayacağım!”
diye cevap vermiĢtim.
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Vildan Hanım durumu hemen kavramıĢtı. “Yook, Yok, Mustafa!”
demiĢ, devam etmiĢti. Devamla:
“Sen nasıl Devlet idâre edeceksin, zoru görünce öyle hemen
kaçacak mısın?” demiĢti. Bir taraftan da tek koluyla beni kucaklayıp
Bağrına basmıĢtı.
Vildan Hanım‟ın bu Söz Ve DavranıĢı bana, öyle bir Etki etmiĢti ki,
o anda feryâdımın kesildiğini, GözyaĢım‟ın birden durduğunu hatırlıyorum.
ġimdi o zamanki durumuma hayret ediyorum. Meğer ne kadar
Devlet Ġdâre Etme Arzum varmıĢ, görüyorsunuz. Hâlbuki hiçbir zaman,
benim böyle bir Gelecek Tahayyülüm yoktu. Ama bu Psikolojik Durum‟un,
Devlet Ġdâre Etme arzûsundan ziyâde, bu rolün, çok Sevdiğim Hocalarım
tarafından kesilmesinden, sonuçta yine, Hocalarımı Memnun Etme
duygusundan olması ihtimali, ağır basmaktadır, her hâlde…
Müdür Bey‟in odasına gidenler Cetvel‟den nasiplerini alıp geri
geliyorlardı. Bunların içinde Müdür Bey‟in oğlu Fahri Gündüz de vardı. O
da babasından Cetvel Nasibi‟ni fazlasıyla almıĢtı.
Sonraları CHP Milletvekilliği de yapmıĢ olan ve Face Book‟ta
yeniden tanıĢtığım, Fahri Gündüz‟ün, Face Book‟ta bana (imlâ ve yazım
hatâları ile birlikte) yazdığı ve de verdiğim Cevâbı, burada sizinle
paylaĢmak istiyorum. O sıralarda Fahri Gündüz Face Book‟ta bana Ģöyle
yazmıĢtı:
“Mustafacim kardesim ben seni hep sevmis ve takdir etmisimdir
simdi aramaza dini ve siyasi konularin girmesini istemiyorum. Senin
sihhatin nasil oldu ümit ediyorum daha iyisindir. Teklifim gecerli gel
buraya seninle baliga cikar eski günleri yad ederiz. Kendine iyi bak,
sevgilerimle.” Face Book‟ta Fahri Gündüze Verdiğim Cevap Ģu idi:
“Aramıza dinî ve politik konuların girmesine imkân yok! Çünkü:”
“1) Dinî konulardan yalnızca asrımızda insan doğasına yüzde yüz
uyumlu olan Ġslâm Dini ile meĢgûlüm ki, Hocam olan Babanız‟ın ve
Amcanız‟ın Ġslâm ile ne kadar içli dıĢlı olduğunu bildiğime göre, sen de
Müslümansın...”
“O zaman mesele yok demektir.”
“2) Siyâset, içine yalan karıĢtırılmadan yapılan Ġdârecilik olduğu
için, aynı zamanda Ġslâm‟ın önemli konularındandır.”
“3) Ġçine Yalan, Entrika ve her türlü Hîle karıĢtırılarak yapılan
Ġdâreciliğe ise Politika denir.”
“Politika Batılıların Ġdâreciliği‟dir, Yalan, Entrika anlamındadır.
ġu sıralarda Türkiye‟de yüzde yüz Siyâseti görmek mümkün değil...”
“Kaldı ki, bizler gibi bir mü‟min için Ölçü, Ģudur:”
“Siyâsete ateĢe yakın olduğun kadar Mesâfe‟de Durmak esastır”.
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“Bunun açıklaması, AĢırı Olmamak, Orta Ölçülü olmaktır.”
“Bir insan, AĢırı değilse, o herkesle anlaĢabilir. O yüzden Siyâset
olsa bile aramıza gireceğini zannetmiyorum.”
“4) Bir araya geldiğimizde olsa-olsa bu tanımlarda belki bir
noktaya gelemeyebiliriz desem, bu ihtimal de pek az... Zirâ hepsi bilimsel
tanımlar...”
“Sonuçta endiĢe edilecek bir Ģey yok demektir.”
“5) Abi (Ağabey) sayılabilecek bir Öğretim Üyesi‟ni bir seneden
beri ziyâret etmek istiyorum.”
“Bu sıralarda tekrar düĢünmeye baĢladım.”
“Bir türlü gerçekleĢtiremedim. Sanırım bu örnek de Sıhhatim
hakkında bir bilgi verir.”
“NOT: Bu cevapları masa baĢında değil yatakta uzanırken
yazıyorum ki, Balığa Çıkmak gezmek benim için mümkün değil…”
“Ama sevginden ve ilginden dolayı müteĢekkirim… Dünyâ‟yı ayakta
tutan Sevgi‟dir. Bu haberleĢmeyi de lütfeden Allah‟a (CC) binlerce Ģükür…
Tanıdık arkadaĢlara ayrıca selâmlar…”
ArkadaĢa, Face Book‟ta verdiğim, cevap bu kadardı.
ġu anda bu arkadaĢ beni Face Book arkadaĢlığından silmiĢ
bulunuyor… Görüyorsunuz ya, Ġslâm Gerçekleri‟ne herkes tahammül
edemez, özellikle de Îman Nîmeti‟nden kesilmiĢ olanlar… Gerisini varınız
siz düĢününüz!
ġimdi yine asıl konumuza dönebiliriz...
Bu Dayak Olayı, Müdür Bey‟in beni daha kısa zamanda tanımasına
sebep olmuĢtu. Çünkü beni seven Hocalar Ve Müdür Muâvinleri, benim
hakkımda Müdür Bey ile konuĢmuĢlardı.
Dayak olayını izleyen yıllarda Matematik dersimize gelen Müdür
Bey, her ne zaman sınıfa gelse, öğrencileri ikâz eder, “Mustafa kimin adını
getirirse, onu fenâ yaparım!” der, öğrencileri bana Îtaat Etmeye teĢvik
ederdi. Hattâ oğlu Fahri Gündüz‟e, “Sakın karĢıma gelme, sana iki kat cezâ
veririm!” derdi.
Lise‟den sonra Fahri‟yi bir daha görmedim. GeçmiĢte bir ara
CHP‟den milletvekili olduğu haberlerde dikkatimi çekmiĢti. Nitekim
Emekliye ayrıldıktan sonra bir ara yukarıda da bahsettiğim gibi, onunla
Face Book‟ta tekrar tanıĢmıĢ ve Face Book arkadaĢı dahî olmuĢtuk.
Fahri, Ağabeyi Alev‟in, annesinin ve Müdürümüz babası
Abdurrahim Hocam‟ın, vefât ettiklerini söylemiĢti. Boğaz‟da bir villâsı ve
bir feribotu varmıĢ, onlardan bahsetmiĢti. Ama benim Ġslâmî Tarafım, ona
ve yaĢam tarzına pek uymamıĢ ve müĢterek bir tarafımızın da hiç kalmadığı
kanaatine varmıĢ olacak ki, bir müddet sonra, beni Face Book
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ArkadaĢlığı‟ndan da çıkarmıĢtı. Onun için Ģu anda onunla Face Book
ĠliĢkimiz de bulunmuyor...
Müdürümüz, biz mezun olmadan önce, ÖdemiĢ‟e tâyin olmuĢtu.
Üniversitede iken onu, Ġstanbul Fâtih‟te son kez görmüĢtüm. Emekli olmuĢ,
emekli hâkim olan, Fâtih‟teki ağabeyini ziyârete gelmiĢti.
Lise Yılları
Ortaokul bitince bizi, otomatik olarak, Lise‟ye kaydetmiĢlerdi.
Çünkü Lise‟nin Orta Kısmı‟ndaydık.
Lise‟de de Yeni ArkadaĢlar ve Yeni Hocalar kazanmıĢtım. Nûri
Günay, Doğan Üstün, Vildan Hanım Lise‟de de hocamızdı. Ayrıca Sâmiye
Hanım, Nûran Tunca, Meliha Atasagun, Solmaz Yavuz, Perihan Akıncı
Lise‟de çok yakından tanıdığım hocalardandı.

Hocalar iftihara geçen öğrencilerle birlikte görülüyorlar…
Ġlk sırada sağdan eli cebinde olan Meliha Atasagon Hocam, soldan ikinci
bayan Perihan Akıncı Hocam, onun hemen arkasındaki kıravatlı bey Solmaz
Yavuz Hocam‟dır. Meliha Atasagon Hocam‟ın sağ yanındaki kız öğrencinin
arkasındaki kıravatlı genç benim (Mustafa Temiz). Benim sağ yanımda Osman
Yalın Hocam ve onun sağında sınıf arkadaĢım Bekir Ergök göülüyor...

Solmaz Bey‟in arkadaĢı Bahattin Bey, dıĢardan Kimyâ dersimize
gelirdi. DıĢardan yine Kimyâ dersimize gelen Ata Giritli ile Askerlik
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Dersi‟ne gelen Garnizon Komutanı BinbaĢı ġaban Gökgür‟ü de burada
anmadan geçemeyeceğim.
Perihan Akıncı Hocam da dâhil, hocalarımın hepsi de, beni çok
severlerdi. Onların hepsi ile ayrı-ayrı çok hâtırâlarım ve bâzıları ile
resimlerim de var… Hattâ sonraları tâyin olduğu Ġstanbul BeĢiktaĢ‟taki
evinde bile, Perihan Akıncı Hocam‟ın ziyâretine bile gitmiĢtim.
Lise‟de Almanca‟dan üç kitap bitirmiĢtik. Dersten çok da iyi notlar
alıyordum. Almanca Hocamız‟ın adı Ayten Birinci‟ydi.

Karne
Ondokuzmayıs Lisesi Lise 1 Fen A (4F A)
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[Ondokuzmayıs Lisesi Lise 1Fen A (4F A)] I. Ve II. Yarıyıl Takdir Belgeleri
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ġimdi düĢünüyorum da, sert-yumuĢak, ne kadar hocam varsa hepsi,
elinden tutulacak öğrencinin elinden tutarlar veyâ takdir edilecek
öğrenciye hakkını teslim ederlerdi. ġimdilerde olduğu gibi hiçbir zaman
Ġdeolojik Ya Da Dindar-Dinsiz Ayrımcılığı da yapmazlardı.

Karne
Ondokuzmayıs Lisesi Lise 2 Fen A (5F A)

Bugün, hocalarını döven, bıçaklayan öğrencileri gördükçe, hayretler
içinde kalıyorum. Günümüzdeki Teknolojik Ve Refah Ġmkânları karĢıĢında,
öğrencilerin bize göre daha Saygılı Ve BaĢarılı olmaları gerekirken,
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öğrenciliğin içine düĢtüğü bu durum neyin nesi oluyor? Bence bu Olumsuz
Durumlar, toplumun bütün fertlerinin, bu arada öğretmenlerin de, Genel
Değer Yargı Seviyeleri‟nin, gittikçe, düĢmesinden kaynaklanmaktadır.
Edebiyat hocamız Nuran Tunca Hanım, biz mezun olduktan sonra,
Maarif Koleji‟ne, daha sonra da, Anadolu Lisesi‟ne geçmiĢti. Kolej‟de iken
ziyâretine gitmiĢtim. Anadolu Lisesi‟nde iken ziyâret etmek mümkün
olmamıĢtı. Bir kere de Atakum‟da bir okulun Müdürlüğü‟ne getirilen
Meliha Atasagon Hocam‟ı ziyâret etmiĢ bulunuyordum.
Lise‟de iken her bayram Pâkize Hanım, Nûri Günay, Doğan Üstün,
Meliha Atasagun, Solmaz Yavuz, Müdürümüz Abdurrahim Gündüz ve
Nûran Hanım‟ın evlerine gider, ellerini öperdim. Biyoloji Öğretmenim
Perihan Akıncı Hocam da ziyâret ettiklerim arasındaydı.
Meliha Atasagun Fransızca hocasıydı ve Müdür muâvinliği de
yapardı. Derslerinde oğluna yardımcı olduğum için, bâzı kere beni,
Koren‟in arkasında bulunan, evine öğle yemeğine götürürdü.
Lise‟de Resim, Müzik, Ġkinci Yabancı Dil, seçime bağlı olan
derslerdendi. Meliha Hocam, seni ben de okutayım diyerek, benim
Fransızca dersini seçmemi istemiĢti ama ben yine de Almanca‟yı
seçmiĢtim. Çünkü Fransızca pek hoĢuma gitmiyordu.
Lise‟de Almanca‟dan üç kitap bitirmiĢtik. Dersten çok da iyi notlar
almıĢtım. Hocamızın adı Ayten Birinci‟ydi.
Yaptığım Bir Gaf
Burada yeri gelmiĢken, Ġngilizce Hocamız Samiye Hanım ile ilgili
bir hâtıramdan bahsetmeden geçemeyeceğim. Samiye Hanım, Vildan
Hanım‟ın ablasıydı.
Lise‟de ilk Mümessil olduğum sıralardaydı. Okulda Saime Hanım
adında bir bayan müstahdem vardı.
Bir gün Müdür Muâvini Solmaz Bey bana, “Saime Hanım‟ı bana
çağır” demiĢti. Lisenin ilk yılları olduğu için, o sıralarda Lise hocalarını
iyice tanıyamıyordum. Ġlk durumlarda Saime ile Samiye bende aynı
çağrıĢımı yapıyordu.
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[Ondokuzmayıs Lisesi Lise 3 Fen A (6F A)- Lise 3‟de Devlet Lise Bitirme Sınavı
olduğu için karne verilmedi] I. ve II. Yarıyıl Takdir Belgeleri

Solmaz Bey‟den „Saime Hanım‟ sözünü duyunca aklıma doğrudan
doğruya Samiye Hanım gelmiĢti. Bu durumda bir terslik olduğunu
sezmiĢtim ama onu o anda çözememiĢtim. Çünkü “bir öğretmenin bir
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öğretmeni bu Ģekilde çağırması” gibi bir Ģey olabilir miydi? O sırada kafam
karıĢmıĢtı, bir sonuca varamamıĢtım.
Dolayısıyla Solmaz Bey‟den ayrıldıktan sonra, görevim gereği bir
hocaya Sınıf Defteri‟ni imzalatmak için, Öğretmenler Odası‟na gitmiĢtim.
O sırada Samiye Hanım‟ın da Öğretmenler Odası‟nda olduğunu
görmüĢtüm. Orada iĢimi bitirince, Samiye Hanım‟a döndüm, bir kere
kararsızca hocam, “Sizi Solmaz Bey istiyor.” demiĢ bulundum.
Samiye Hanım biraz tereddüt etti ve “O Saime Hanım‟ı çağırmıĢtır,
öyle mi?” dedi. Ben de iĢin düzeldiğini düĢünerek “evet!” demem üzerine,
Samiye Hanım biraz sertleĢerek “Eeeeh!” demesin mi?
“Eyvah!” demiĢtim içimden, “Saygısızca büyük bir Pot Kırdık…”
O sıralarda, „özür dilemek nedir?‟, onu da o âna kadar, yaĢayıp
ugulamamıĢ olduğum için, mahcup bir Ģekilde hemen hocanın önünden
sessizce ayrılmıĢtım.
Solmaz Bey‟le yarı arkadaĢ gibiydik. Daha doğrusu o öyle
davranıyordu ama ben Ölçü‟yü kaçırmıyor, kim olursa olsun saygıyı elden
hiç bırakmıyordum. Solmaz Bey bir dönem sonu Sınıf Birincisi olduğum
için bana bir elbiselik kumaĢ, arkadaĢı Bahattin Bey ise, bir ayakkabı
hediye etmiĢti.
Daha çok Orta Kısım‟da Kimya dersimize giren Ata Giritli,
ÇarĢamba Hastânesi‟nin BaĢtabibi‟ydi. Evi Samsun‟da olduğu için Ata
Bey hergün ÇarĢamba‟ya gidip geliyordu. Kendisine tahakkuk eden Parayı
da almaz, bana verdirtirdi.
Bir Cumartesi ya da Pazar günü çok hastalanmıĢtım. Ağrıdan
duramadığım için, Ata Bey‟in evine gitmiĢ, muâyene olmuĢtum. Verdiği
ilâçları kullandığımda ağrılarımın gittiğini görünce, kendisine gıyâbında
çok duâ ettiğimi, Ģimdi dahî hatırlıyorum. Doktorluk Mesleği, bu kadar
kıymetli olduğu için, Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün Değerlendirme Ölçüsü‟nde,
“Farzı Kifâye” sınıfındandır.
Allâhü Teâlâ râzı olsun! Bu yüzden, Ata Bey‟in de bende çok hakkı
vardır. O da bayramlarda ziyâret ettiklerim arasındaydı, bugün de duâ
ettiklerimin arasında bulunuyor...
Askerlik Dersi‟mize giren BinbaĢı ġaban Gökgür bir gün, “Ben
senin babanı göreceğim.” demiĢ, resmi arabasıyla köye gelmiĢ, onu



Bırak saygıyı! Bâzı okullarda bugünkü öğrencilerin hocalarıyla birlikte sigara
içip ĢakalaĢmaları, birlikte oyun oynamaları bile normal sayılıyor. Böyle hocalara da ne
demeli? Balık baĢtan kokar!
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babamla tanıĢtırmıĢtım. Ġkisi balkonda epey oturup konuĢmuĢlardı.
Babamın ona süt ikram ettiği, hâlâ gözlerimin önünde bulunuyor…
ġaban Hoca derste kızdığı zaman yüz hatları sanki gülüyormuĢ gibi
görünüyordu. Onu tanımayan kızdığını anlayamazdı.
Hoca bir gün sınavda “Kitaba bakabilirsiniz” demiĢti ama herkes
kitaptan yazdığı hâlde, ben kitabı hiç açmamıĢtım. Çünkü çok çalıĢtığım
için kitaba bakmaya gerek yoktu. Aslında buna alıĢık olmadığım için, bu
bana psikolojik olarak kopya çekiyormuĢ gibi Sıkıntı verdiğinden dolayı,
kitabı hiç açmamıĢtım.
Taktiksel Bir Çağırma
Solmaz Bey gençti, ilk göreve baĢladığı sıralarda, o dönem sonu
muâvin odasında, benim Kanaat Notlarımı görmüĢ, hepsi pekiyi olduğu için
beni görmek istemiĢ... Muâvinimiz Samiye Hanım, sırf Solmaz Bey‟in
görmesi için, beni Muâvin Odası‟na çağırmıĢ, âilem hakkında bir takım
sorular sormuĢtu.
Asıl çağırma gâyesinin, bu Âilevî Bilgi‟den ziyâde, orada oturmakta
olan Solmaz Bey‟in görmesi için olduğunu, bir münâsebetle sonradan
öğrenmiĢtim.
Bayrak Devir Teslimi
Ben Lise 2. sınıftayken, bayrak töreninde, bayrağı her hafta Mehmet
Âkif Pak tutuyordu. Lise 2. sınıfın sonunda bahçede yapılan törende,
Âkif‟ten bayrağı ben teslim almıĢtım. Törende Mehmet‟e çiçek vermiĢ,
Mehmet de bayrağı bana teslim etmiĢti.
Sonraları Mehmet‟in Bir Bilim Adamı olduğunu duymuĢtum. Onun
Ağabeyi Namık Kemal Pak idi, 2000‟li yıllarda TÜBĠTAK BaĢkanı
olmuĢtu.
Tübitak İlişkilerim
Ben Lise 2‟de Tübitak Bursiyeri olmuĢtum. Bunun için ilk sözlü
sınav, Ankara‟da Kavaklıdere‟deki Tübitak Binâsı‟nda yapılmıĢtı. O sırada
dudağımda bir uçuk oluĢmuĢ, biraz rahatsızdım. Sınav, psikologlar
gözetiminde 2 profesör tarafından yapılmıĢtı. Profesörlerden biri de Eğe
Üniversi‟tesinden Prof. Dr. Yusuf Vardar idi...
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Bayrak Devir Teslimi sonrasi
(Soldaki) Mehmet Âkif PAK ve (Bayrağı teslim alan) Ben (Mustafa Temiz)

Ankara‟daki ilk sözlü sınavdan sonra Tübitak‟ın ilk yazılı sınavına
Ġstanbul
Üniversitesi
Fen
Fakültesi‟nde
girmiĢtim.
ġimdiki
değerlendirmeme göre, sınav salonunda baĢımızda, sonradan Ġ.T.Ü‟de
hocam olacak olan, Prof. Dr. Ahmet Özemre bulunuyordu. Tübitak‟ın bu
ilk sınavına Samsun‟dan sınıf arkadaĢım rahmetli Necmettin Uluhan ile
birlikte gelmiĢtik. Ġstanul‟da kaldığımız otel, Gülhâne Parkı‟nın giriĢinde,
belediye otobüs durağının yanında iki katlı ahĢap bir binâydı.
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Ankara Kavaklıdere‟deki TÜBĠTAK binâsının bahçesi

Prof. Dr. Ahmet Özemre Hocam

Prof. Dr. Ahmet Özemre Hocam
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Liseyi bitirip Ġstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği
Bölümü‟nde okurken bir de baktım ki Fizik dersimize gelen Hoca, birkaç
yıl önce Fen Fakültesi‟ndeki sınav sırasında baĢımızda görevli bulunan
Ahmet Yüksel ÖZEMRE‟ydi… Ahmet Yüksel ÖZEMRE Bey Doç. olarak
bizim Fizik derslerimiz için geliyordu…
Dersler sırasında Ahmet Yüksel ÖZEMRE Hocam‟dan Üstün Ġslâmî
Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz‟e iliĢkin dikkatimi çeken ilk kıymetli bilgi Ģu
olmuĢtu. Allah'ın (CC) güzel isimlerinden birisi olan “Es-Samed‟in” anlamı
için “samed”, “ikisi olmayan Bir” demektir demiĢti.
Ġstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü‟nden
mezun olduktan sonra hocamla bir kere daha karĢılaĢmıĢtım. O da Ģöyle
olmuĢtu:
“Kültür Bakanlığı tarafından îlan edilen “1990 Bilgi Yılı „Bilgi
Toplumu‟ Konulu Eser YarıĢmasına” katılmıĢtım. Ödülümü almak için
Ankara‟ya gittiğimde tören salonunda otururken Hocam gelmiĢ, yanımdaki
sandalyeye oturmuĢtu. O sırada Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz
konusunda, öğrenme sürecinde olduğum için, bu kadar Birikimli, ġuurlu Ve
Duyarlı olmadığımı, o sırada Hocama karĢı gösterdiğim ilgisizliğimden
Ģimdi anlıyorum. ġimdiki değerlendirmeme göre bu Ġlgisizliğim gerçekten
büyük bir Saygısızlık‟tı. Bu yüzden bu DavranıĢım, Ģimdi en büyük Üzüntü
Kaynağım‟dır.
Hocamla “yan yana otururken”, sonradan farkına vardığım ve
saygısızlığa kadar gidebileceğini tahmin ettiğim, bu Ġlgisizliğim beni Ģimdi
peiĢan ediyor... ġöyle ki:
Hocam, benim talebesi olduğumu, muhtemelen özgeçmiĢimden
falan biliyordur diye düĢünüyorum. Çünkü yanıma oturur oturmaz,
muhtemel ki bir konuĢma faslı açmak için, “Ne yapıyorsun?” demiĢti…
Ben de yüzüne bile bakmadan aynen, “uğraĢıyoruz” dediğimi
hatırlıyorum… Benim bu cevâbım üzerine Hocam daha bir Ģey
sormamıĢtı… ġimdi bu davranıĢımı hatırladıkça periĢan oluyorum, periĢan!
Bu Ġlgisizliğimi o zaman keĢfedecek kadar Uyanık olsaydım, hiç böyle
davranır mıydım? Hemen kalkıp ellerine sarılıp öpmem, hal ve hatırını
sormam gerekmiyor muydu? Aklım baĢıma yıllarca sonra Ģimdi gelmiĢ
bulunuyor… Ama ne fayda! Affet beni Hocam!
Tübitak İstanbul Yaz Okulu
Lise 2. sınıftan, 3. sınıfa geçtiğimiz 1966 yılı yazında,
TÜBİTAK‟ın Ġstanbul Erenköy Kız Lisesi‟nde düzenlediği bir aylık Yaz
Okulu‟na da katılmıĢtım. Yaz Okulu‟na Türkiye‟nin tanınmıĢ bilim
adamları geliyor, seminerler veriyorlar, onlarla toplu olarak gezilere
gidiyorduk.
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“Kültür Bakanlığı tarafından îlan edilen “1990 Bilgi Yılı „Bilgi Toplumu‟ Konulu
Eser YarıĢmasına” KatılmıĢ Ve Ödül AlmıĢtım
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Bir defâsında da kirâlanan bir feribotla Marmara Denizi‟ne
açılmıĢtık… Boğaz Ġçi Üniversitesi‟nden, Tübitak Bilim Kurulu Üyesi Prof.
Dr. Fiket Kortel de bize eĢlik edenler arasındaydı. “Tekâmül Teorisi” ya da
“Aydınlanma Teorisi” de denilen, Aydınlanma Nazariyesi‟ni bu gezi
sırasında ilk defâ ondan dinlemiĢtik…
Prof. Dr. Fiket Kortel Bey‟le, Aydınlanma Nazariyesi konusunda,
sohbet ederken Kortel Bey, “Bir gün gelecek insanın beyni öyle geliĢecek
ki, sonunda insan tanrılaĢacak…” demiĢti.
ġimdi anlıyorum ki Hoca da, Batı‟daki Teknik GeliĢmeler‟den
haddinden fazla etkilenmiĢti. Ġlk defâ duyduğum böyle bir görüĢe o zaman,
pek de ihtimal vermediğimi hatırlıyorum. Nitekim Ģimdiye kadarki
geliĢmeler, benim haklı olduğumu açıkça göstermiĢtir91.

(Ayakta ve ortada kollarını kavuĢturan) Solmaz Yavuz Hocam. Onun arkasında
(arka ortada) gözlüklü Mustafa TEMĠZ (ben) görülüyor… Önde oturalardan
(soldan) 3. oturan Zeliha Erbil ve yanındaki Gönül Dedeağaç...

Rus yazarı Tolstoy da aklı baĢına gelene kadar, Tekâmül
Nazariyesi‟nin ya da Aydınlanma Teorisi‟nin etkisinde kalmıĢtır92.
91

Temiz, M. Aydınlanma Kurâmı‟nın Mânevî Tahribâtından Örnekler, Tevfik
Fikret Ve Oğlu Haluk, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/AYDINLANMA%20KURÂMI‟NIN%20MÂNEVÎ%20TAHRĠB
ÂTINDAN%20ÖRNEKLER.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/AYDINLANMA%20KURÂMI‟NIN%20MÂNEVÎ%20TAHRĠB
ÂTINDAN%20ÖRNEKLER.doc, En Son EriĢim Târihi, 13.05.2014.
92
Temiz, M. Aydınlanma Kurâmı (Teorisi), Tolstoy‟un Hayal Kırıklığı Ve Îman
Gerçeği, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/AYDINLANMA%20KURÂMI%20(TEORĠSĠ),%20TOLSTOY‟
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Aydınlanma Nazariyesi‟nde “Aklını kullanacaksın, bilim ve sanâtta
ilerleyecek, sonunda aydınlanacaksın yâni tekâmül edeceksin deniyor
ya…”
Aydınlanma Nazariyesi konusuda Tolstoy diyor ki, “Sanâtın
anlamına ve hayâtın tekâmülüne olan bu Ġnanç bir Din‟di ve ben bu Din‟in
papazlarından biriydim93.”
Gerçek Din‟in gereklerinden tamâmen sıyrılan, sanki kendilerini
hapisten kaçarak hürriyetini kazanan bir kiĢi gibi hisseden, bu insanların
tipik yaĢayıĢlarını da Tolstoy Ģöyle tasvir ediyor:
“Yazar YoldaĢlarım‟ın Hayat GörüĢleri Ģu Ģekildeydi: Genel olarak
Tekâmül devam etmektedir ve bu Tekâmül‟de en büyük rol biz fikir üreten
insanlara düĢmektedir.”…

(Samsun Ondokuzmayıs Lise‟si Bahçesi)
Resimde Perihan Akıncı (Öndeki çocuğu) ve (ben) Mustafa Temiz görülüyor…
UN%20HAYAL%20%20KIRIKLIĞI%20VE%20ÎMAN%20GERÇEĞĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/AYDINLANMA%20KURÂMI%20(TEORĠSĠ),%20TOLSTOY‟
UN%20HAYAL%20%20KIRIKLIĞI%20VE%20ÎMAN%20GERÇEĞĠ.doc, En Son
EriĢim Târihi, 13.05.2014.
93
Tolstoy, Îtiraflarım, Antik Dünyâ Kılasikleri, Sayfa 12, 2005, Ġstanbul.
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“Bir sanâtçı olarak yazıp çiziyor ve insanları eğitiyordum. Ama ne
öğrettiğimi ben de bilmiyordum ve bu ĠĢin KarĢılığı belli bir ücret alıyor,
nefis yemekler yiyor, hârika bir yerde kalıyor, muhteĢem kadınlarla birlikte
oluyor ve mükemmel bir câmiânın içinde yer alıyordum. Ünlü biriydim, bu
da öğrettiklerimin doğru Ģeyler olduğunu gösteriyordu94.”
“Akla hemen Ģu soru gelebilir: Ben ne biliyorum ve ne
öğretebilirim? Bu Kuram‟da (Teori‟de) açıklandığına göre bunun
bilinmesine gerek yoktu. Sanâtçı kendisi farkında olmadan öğretirµ …”
Görüyorsunuz Nefis ve / veyâ Siyonistler, insanı Avutucu Fikirler‟le
nasıl aldatıyorlar?
Tolstoy bu Felsefî Hayât‟ın, YanlıĢ olduğunu sonunda idrak etmiĢti
ama yaĢ ilerlemiĢ, iĢ iĢten çoktan geçmiĢti. Ġsterseniz bunu biraz açabiliriz:
Siyonist Kuramcılar Tolstoy‟un Kafasını Bile Yıkamışlar
Görüyorsunuz ya özellikle Yahûdi-Bazlı Etkin Güçler yâni
SĠYONĠSTLER, insanları hep böyle „uyduruk‟ Ģeylerle durmadan
uyutmaya çalıĢmaktadırlar / çalıĢıyorlar. Tolstoy Aydınlanma Kurâmı‟ndan
ġüphe Etmesi boĢuna değil...
Avrupa‟da baĢlayan Aydınlanma Kurâmı‟ndan Ģüpheye düĢen ve
Mâddî Ve Mânevî îtikat bütünlüğünü Hıristiyanlık‟tan derleyemeyen ve bu
yüzden de kendisini bir boĢlukta bulan Rus yazarı Tolstoy, Hayâtın Gerçek
Anlamını bulmak için, kolları sıvamıĢtır.
Tolstoy önce Bilim‟i, Sanât‟ı sonra da Metafiziği incelemiĢtir. Fakat
bu araĢtırmalarının hiç birisi onun Sık-Sık Sorduğu aĢağıdaki sorulara bir
cevap verememiĢtir. Tolstoy Bu Ġncelemelerinde, “Bugün yaptıklarımın ve
yârın yapacaklarımın sonucunda ne olacak?” ya da “Niçin yaĢayayım,
niçin herhangi bir Ģeye karĢı bir istek duyayım, niçin her hangi bir Ģey
yapayım?” veyâ “Hayâtımın beni bekleyen, kaçınılmaz olan ölümün yok
etmeyeceği bir anlamı var mı?” gibi sorularına Tatmin Edici bir cevap
bulamamıĢtır.
Önceleri Tekâmül Nazariyesi de denen Aydınlanma Kurâmı‟na
inanmıĢ olan Tolstoy, Deney‟e dayanan Bilim ile ilgili olarak ilk zamanlar,
Siyonistler‟in Düzmeceleri‟ne bağlı olarak, Ģöyle düĢünüyordu:
“Her Ģey geliĢir ve kendisini baĢka Ģeylerden farklılaĢtırır,
karmaĢıklığa ve mükemmelliğe doğru ilerler ve bu devinimini yöneten
yasalar vardır. Sen, bütünün bir parçasısın… Bütünü mümkün olduğunca
94

Tolstoy, Aynı Eser, Sayfa 12, 2005, Ġstanbul.
. Özellikle Yahûdi-Bazlı etkin güçler, insanları hep böyle „uyduruk‟ Ģeylerle
durmadan uyutmaya çalıĢmaktadırlar / çalıĢıyorlar, görüyorsunuz.
µ
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öğrendiğinde ve Tekâmül Yasası‟nı öğrendiğinde, o bütün içersindeki yerini
de öğrenmiĢ ve kendini tanımıĢ olacaksın…”
Fakat yıllar geçtikçe durumun hiç de böyle olmadığını hisseden
Tolstoy, Gençlik Ve Olgunluk yılları geçtikten sonra büyümesinin durduğu
zamâna ulaĢınca geliĢemediğini, kuvvetinin azaldığını hissetmeye,
pörsüdüğünü, kısacası ihtiyarladığını, esefle görmeye baĢlar.
O zaman Tolstoy, ilk zamanlar inanmıĢ olduğu Tekâmül
Nazariyesi‟nin de bir hiç olduğuna karar verir. Bu sefer yeni bir arayıĢa
koyulur ve / veya koyulmuĢtur.
Tolstoy ilk zamanlarda, Bilim‟in her Ģeyi halledeceğine de
inanmıĢtı. O bu yüzden Bilim‟den de Ģüphelendiği zaman:
“Bilim dünyâsının elde ettiği hayâta dâir Gerçek Sorular ile hiçbir
iliĢkisi olmayan sonuçları büyük bir Önem Ve Ciddiyet havası içerisinde
îlan ettiğini gördükçe, bana uzunca bir zaman benim anlayamadığım bir
Ģeyler varmıĢ gibi gelmiĢti.” demektedir. Ama Tolstoy, Matematik, Fizik,
Kimyâ gibi bilimleri inceledikten sonra vardığı ġüphe‟de haklı olduğunu
görüp sonucu Ģöyle açıklıyor:
“VaroluĢa iliĢkin soruların çözümleriyle ilgilenmeyen, sâdece kendi
alanlarıyla ilgili bilimsel sorulara yanıtlar veren o Bilim Dalları‟na
baktığınızda, Ġnsan Aklı‟nın Gücü karĢısında mest oluyorsunuz ama peĢînen
de biliyorsunuz ki, bu Bilimler hayâtın kendisiyle ilgili hiç bir soruya cevap
verememektedirler. Bu Bilimler basitçe bu soruları görmezden gelmekte ve
Ģöyle demektedirler: „Ne olduğunuz ve niçin yaĢadığınız sorusuna verilecek
bir cevâbımız yok, biz bu soruyla meĢgul de olmayız. Ama eğer, IĢığın
Kânunları‟nı Ve ġekilleri‟ni, Sayılar‟ın Ve Miktarlar‟ın iliĢkilerini, aklınıza
Hükmeden Kânunları bilmek istiyorsanız, bunların hepsine verilecek Açık,
Kesin Ve Doğruluğu Sorgulanamaz cevaplarımız var‟.”
Tolstoy, “Niçin yaĢıyorum?” sorusuna Fizyoloji, Psikoloji, Biyoloji,
Sosyoloji gibi bilimlerin ve Hukuk ve Toplum gibi Yarı Bilimler‟in verdiği:
“Sonsuz Uzay‟da ve Sonsuz Zaman‟da sonsuz derecede küçük
parçacıklar, sonsuz bir karmaĢıklık içerisinde biçim değiĢtirirler ve siz bu
DönüĢümlerin Yasası‟nı anladığınızda Yeryüzü‟nde niçin var olduğunuzu
da anlamıĢ olacaksınız.” Ģeklindeki cevâbın da Tatmin Edici bir cevap
olmadığını anlamıĢtı.
Deneysel Bilim‟den hayat hakkındaki sorularına da olumlu bir
cevap bulamayan Tolstoy “Ben kimim?”, “Niçin yaĢıyorum?” ya da “Ne
yapmalıyım?” gibi sorular da dâhil olmak üzere, hayâtın var oluĢuna âit
sorularına cevap bulmak için bu sefer Meta Fizik ve Felsefe Bilimleri‟ni
incelemeye alır.
Nasıl ki, “Sonsuz Uzay‟da Ve Sonsuz Zaman‟da sonsuz derecede
küçük parçacıklar, sonsuz bir karmaĢıklık içeresinde biçim değiĢtirirler ve
siz bu dönüĢümlerin yasasını anladığınızda Yeryüzü‟nde niçin var
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olduğunuzu da anlamıĢ olacaksınız.” cevâbından tatmin olmamıĢ, benzer
Ģekilde bu Bilimler‟in de:
“Bütün insanlığın var oluĢunu-ki biz bu var oluĢun ne baĢını ve ne
sonunu bilebiliyoruz, ne de küçücük bir parçasını bilebiliyoruz-araĢtırın, o
zaman kendi var oluĢunuzu anlayacaksınız.” Ģeklinde verdikleri cevaptan
da memnun olmamıĢtı.
Hele Felsefe hakkındaki, “Ben kimim ve Evren nedir?” ya da “Niçin
varım ve de Evren niçin var?” gibi sorulara karĢı Tolstoy‟un, “Felsefe bu
soruları cevaplamadığı gibi, kendisi de zâten bu soruları sormakla
yetinmektedir.” Ģeklindeki sözü çok anlamlıdır. Tolstoy o arayıĢlarının
sonucunu aĢağıdaki Ģekilde özetlemektedir.
“ArayıĢımı bütün Bilim Dalları‟nda sürdürdüm ama aradığımı
bulmak Ģöyle dursun, benim gibi, hayâtın anlamını bilimde arayan hiç
kimsenin de hiçbir Ģey bulamadığına iknâ oldum.”
“O insanlar hiçbir Ģey bulamamakla kalmadıkları gibi beni tam da
ümitsizliğe sevk eden Ģeyin, yâni hayâtın anlamsızlığının- insanın her hangi
bir Ģüpheye yer vermeksizin bilebileceği tek Ģey olduğunu, açıkça da kabul
etmiĢlerdir.”
Tolstoy, ölümünden bir yıl önce, NakĢî Tarikat Büyükleri‟nden
Abdullah Sühreverdî‟nin derlediği bir Hadis Kitabı ile karĢılaĢıyor...
Tolstoy, “Kitaptaki Hadisler‟in” birer âyet olduğunu zannediyor, onlara
çok ilgi duyuyor... Tolstoy‟un bu konudaki eseri, o zamanlar Rus Halkı‟nın
Ġslâm‟a ilgi duymaması için Komünizm Dönemi‟nde yasaklanıyor.
AĢağıdaki sözleri O‟nun Ġslâm‟a duyduğu ilgi hakkında bir fikir verebilir:
“Muhammed her zaman Evangelizm‟in (Hıristiyanlar‟ın) üstüne
çıkıyor... O insanı Allah saymıyor ve kendini de Allah ile bir tutmuyor.
Müslümanların Allah‟tan baĢka ilâhı yoktur ve Muhammed O‟nun
peygamberidir. Burada hiçbir muamma ve sır yoktur.95” ġimdi tekrar ana
konumuza dönebiliriz:
Yaz Okulu‟nda iken baĢka bir geziyi de, Türkiye‟de Karayolları
Genel Müdürlüğü‟nden sonra, ilk bilgisayarı satın alan kurum olan Ġstanbul
Teknik Üniversitesi‟ne yapmıĢtık. Gezimizin amacı, bu bilgisayarı
görmekti96.
Bu gezide, “Bilgisayar” denen, cihazı ilk defâ görüyorduk.
Bilgisayar, yaklaĢık 5x5 metre boyutlu, bir odayı tamâmen doldurmuĢtu.
Sizin anlayacağınız, bu “Bilgisayarın” büyüklüğü bir oda kadardı. Bilgi
GiriĢi için bilgiler önce makinelerle kartlara deliniyor, sonra delikli kartlar
95

Tolstoy‟un Mutsuzluğu Ve Ġslâm, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/TOLSTOY‟UN%20MUTSUZLUĞU%20VE%20ĠSLÂM.pdf
96
Temiz, M., Bilgisayar ve Ġnsan (Bilim ve Teknik), Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://mtemiz.com/bilim/bĠlgĠsayar%20ve%20Ġnsan.pdf, En Son EriĢim Târihi:
01.12.2013.
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bu makinelerle bilgisayara okutuluyordu. ÇıkıĢ Bilgileri de önce delikli
kartlara iĢleniyor, sonra bu kartlar, Kart Okuyucu makinelerle kâğıt
üzerindeki bildiğimiz yazılara dönüĢtürülüyordu.

Ġstanbul HaydarpaĢa Gar Merdiven Basamakları‟nda TÜBĠTAK bursiyeri
arkadaĢlar… (Sol alt köĢede) Mustafa Temiz ve [Mustafa Temiz‟in arkasında
(Rahmetli)] Adnan Kahveci

Nitekim 1985-1992 yılları arasında önce Denizli Mühendislik Ve
Mimarlık Akademisi‟nde, sonra da 1992‟de kurulan Pamukkale
Üniversitesi‟nin çeĢitli akademik ünitelerinde, Elektrik Ve Elektronik
Mühendisliği‟nin 1994‟te kuruluĢuna kadar, müfredatlardaki Bilgisayar
Programlama derslerini yürütmüĢtüm. Derslerde öğrencilere Bilgisayar‟ın
Târihçesi hakkında da bilgi veriyordum: 1940‟lı yıllarda Ġlk Yapılan
Bilgisayar 1840 ton ağırlığındaydı, 1300 m2‟lik yer kaplıyordu. Bu
kocaman bilgisayar sâdece 4 iĢlem yapıyordu, bir fabrika gibiydi.
ÇalıĢması için iĢçilerin ĠĢbası Yapması gerekiyordu. Ancak 4 iĢlem yapan
bilgisayarı ABD, ilk defâ seçimlerde kullanmıĢtı.
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Yaz Okulu‟nda birçok arkadaĢ edinmiĢtim. Meselâ Adnan Kahveci
onlardan biriydi. Adnan da bizim okul mezunuydu, benden bir ya da iki yıl
önce mezun olmuĢtu. Çok zekîydi, Matematik Kültür Dergisi‟nde çıkan
soruların çözümünde çok adı geçiyordu ama Ģahsen tanıĢmıyorduk. Yaz
okulunda tanıĢmıĢ, dost olmuĢtuk. Okul sonrası, Ġstanbul‟dan Samsun‟a
dönerken, babası da yanındaydı. Üçümüz trende bir kompartımanı
kapatmıĢ, Samsun‟a kadar da sohbet etmiĢtik. Ondan sonra Adnan ile bâzen
pastânelerde bir araya gelir, bâzen evine giderdim. Ben üniversite birinci
sınıftayken Adnan kazandığı bir bursla Amerika‟ya gitmiĢti.
Adnan Kahveci İle İkinci Karşılaşmam
Aradan yıllar geçmiĢti… 1974‟de Kısa Devre Askerlik Hizmetimi,
Ankara Mamak‟ta Muhabere Okulu‟nda yapıyordum. Yemin Töreni
esnâsında birisi gözlerimin içine bakarak, “Sen Mustafa Temiz değil
misin?” demesin mi?

Adnan Kahveci

Baktım Adnan‟dı, askerî elbise içinde olduğu için, ancak dikkatle
bakınca tanımıĢtım. Yıllar sonra tekrar bir aradaydık, Adnan‟la...
O, Amerika‟da Medikal Âletler üzerine doktora yapmıĢtı,
Türkiye‟de özel bir Hastâne açmak istiyordu. Para bulmak için Özal‟a
yaklaĢmıĢ ama sonunda, Özal‟ın çengeline takılmıĢ, Siyâset‟e atılmıĢtı.
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Siyâset‟te iken bir trafik kazasında aramızdan ayrılmıĢtı. Birçokları gibi,
Adnan‟ın da bir sûikasta kurban gittiği söyleniyor... Allah (CC) rahmet
etsin!
TÜBİTAK‟ın İzmir Bornova Yaz Okulu
Lise 3. sınıfta ise, Tübitak‟ın Ġzmir Bornova Kız Lisesi‟nde
düzenlediği, bir aylık Yaz Okulu‟na da katılmıĢtım. Orada da, Türkiye‟nin
çeĢitli yerlerinden gelen, zekî ve çalıĢkan arkadaĢlar edinmiĢtim.

Ġzmir Bornova Kız Lises (Öndeki ilk Masada gözlüklü ve Arkası bize dönük olan)
Mustafa Temiz ve (Mustafa Temiz olarak benim karĢımdaki) Selman Akbulut…
Masamızdaki kız öğrenci ise soyadını unuttuğum ġermin…

ABDde yaĢayan Prof. Dr. Selman Akbulut97
97

Selman Akbulut, https://www.turkcenindirilisi.com/turktarihi/selmanakbulut-selman-akbulut-kimdir-h73106.html YA DA
https://www.google.com.tr/search?q=ABD,+Prof.+Dr.+SELMAN+AKBULUT+resim&tb

189

Yaz okulunda tanıĢtığım diğer arkadaĢlardan biri de, yukarıdaki
resimde de de görülen, Selman Akbulut idi. Selman‟ın çok muhterem bir
babası vardı. Benim de Hocam olmuĢtu. Bu arkadaĢın daha sonraları
Amerika‟da meĢhur bir Matematik Profesörü olduğunu biliyorum…
Lise 3. sınıfın sonunda da, Tübitak tarafından Ġzmir Bornova Kız
Lisesi‟nde düzenlenen, Yaz Okulu‟na Fâtih Canatan da katılmıĢtı. Ayrıca
bu kursa, Lise 3. sınıfta Türk Bayrağı‟nı törenle kendisinden devr aldığım,
Mehmet Âkif Pak da katılıyordu. Bu yaz okuluna Âkif ile berâberce gidipgeldiğimizi, yolda uzun uzun sohbet ettiğimizi hatırlıyorum.
Orada da ayrıca Türkiye‟nin çeĢitli yerlerinden gelen zekî ve
çalıĢkan arkadaĢlar edinmiĢtim.

Bornova Yaz Okulu merdivenlerinde… Ortada hocanın önünde gözlüklü Mustafa
Temiz görülüor…

Bornova Yaz Okulu‟nda geceleri bahçelerde oturduğumuzu, Fâtih
Canatan‟ın benden Ģiir okumamı istediğini, okuduğum Ģiirleri Fâtih ve
m=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjGycyaxe3iAhXRaFAKHZFoBGwQ7Al6BA
gGEA8&biw=1366&bih=650#imgrc=y8sXPGRf7cxUZM:&spf=1560672273726

. Prof. Dr. Fatih Canatan, geçmiĢte O.D.T.Ü. Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölüm BaĢkanı olmuĢtur.
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diğer arkadaĢların zevkle dinlediklerini hiç unutamam. ġermin, Gül Özbay,
Övül Gürer, Oğuz Tosun da hatırladığım arkadaĢlardandır.
Eski notlarımı karıĢtırken Bornova Yaz Okulu‟nda ara sıra
arkadaĢlara okuduğum Ģiirlerden bir kısmına rastladım. Okumaya
baĢladığımda, bir tuhaf oldum… Sanki kendimi, bir anda, tekrar o günlerin
içinde buldum. Onlardan biri olan, Dr. Fehmi Cumalıoğlu‟nun “Yarı
Uykuda” adlı Ģiirini buraya almadan edemedim:

Ondokuz Mayıs Lisesi‟nde Bayrağı Mehmet Âkif PAK‟tan teslim aldıktan sonra…

Uzaklar karıĢtı, kızıl mı, mor mu sarı mı?
Bir fark kalmadı yerdekilerin renginde...
Gecenin maĢlağının bir ucu enginde,
Öbür ucunu sırtıma koyuyorum.
Uykuda,
Sonsuzun müziğinde
Kendi hıçkırıklarımı duyuyorum...



Bütün arkadaĢların isimlerini içeren bir listem vardı. Her bayram 100 civârında
tebrik gönderiyordum. Listemi kaybettiğim için Ģimdi çoğunun isimlerini
hatırlayamıyorum.
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Uyuyorum, uyanıyorum,
Her Ģey yerli yerinde, eski biçiminde,
Fakat yıllar, kıvrım kıvrım akan suda
Debeleniyor,
Köpükleniyor, yenileniyor...
Yıldızlar ardındaki mâvilikler ötesinden
ġeffaf eller kıpırdıyor
Bana doğru...
Bense olan sabahlar içinde
Ürperiyorum...
Geleceğin Ģarkısını besteleyerek
BoĢluğa türkü söyleyerek,
Seranet deyerek,
Kara kara,
Kat kat bulutlara
Gönlümü seriyorum...
ġimdi bütün fâniler tasada,
Varlar yalancı gölgeler ayna...
Orta Öğretimdeki Sınıfımız Özeldi
Orta ve Lise‟de bizim sınıfımız, özellikle seçilmiĢ öğrencilerden
oluĢan bir sınıftı; orta birden Lise sona kadar, Orta 1-A, 2-A, 3-A ve Lise
de ise, 1-Fen A, 2-Fen A ve 3-Fen A gibi, A Ģubelerini meydana getiriyordu.
Orta Öğretimde çok arkadaĢ edinmiĢtim ama Mehmet Süer, Gönül
Dedeağaç, Gül Durulan, Haldun Uğurcu, Meryem Zinzade, Nazlı Atahan,
Bülent Ulusoy, Bülent Kaptan, Leyla Numanoğlu, Melih Olcay, Fatma
ġahin, Mehmet Aydın, Faik Emre Türkdoğan, Tevfik Fikret YücebaĢ, Emin
Yılmaz… Ve de Serafettin Özdemir, Gülin Özkefeli, Jale Özuysalca, Servet
Zerey, Ünal Ozan, Akın Zihni Aras, Lütfü Ural, Bekir Ergök, Recai Yazıcı,
Özcan ġenk, Zeliha Erbil, Hasan Erbil... Dahası da var: Ġlhan Çeçen, Yıldız
Özkan, Suphi Özparlak, Birol Gülman, Nesrin Yaman, Necmettin Uluhan,
Adnan YaĢbala, Mehmet Daltaban, Ali ġahin, Fügen Arel, Tanju Yalın, Ülkü
Bayramoğlu gibi isimler hâlâ aklımda… Ki buraya da yazmıĢ
bulunuyorum...
Gülin Özkefeli, Jale Özuysalca ve Ali ġahin ayrıca Ġlkokul‟da da
sınıf arkadaĢımdılar.
Ġlhan Çeçen sonraları Ģarkıcı olmuĢ… TV‟lerde görerek tanıdım
onu; Nuri Günay Hocam‟ın görevlendirmesiyle yıllarca evlerine giderek
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ders çalıĢtırmıĢ olduğum Gül Durulan‟ın hatırlatmasıyla… Ülkü
Bayramoğlu ile Yıldız Özkan‟ın hep birlikte gezdikleri de aklımda kalmıĢ...
Mehmet Süer, Bülent Kaptan ve Gül Durulan, Nuri Günay
Hocam‟ın emriyle çoğu kere ders çalıĢtırdığım, arkadaĢlardandı. BaĢkaları
da vardı ama çoğunu unutmuĢum... Daha doğrusu Nuri Günay Hocam bana,
bu arkadaĢlara, plânlı olarak evlerine giderek ders çalıĢtırma görevini
vermiĢti. Her biri için bu görev, ayrı yıllarda haftada 1 veyâ 2 kere olmak
olmak üzere 3-5 veyâ daha fazla sene kadar sürmüĢtür. En fazla da Gül
Durulan‟ı çalıĢtırmıĢtım.
Birol Gülman‟ın evi Zafer Sineması‟nın yanındaydı. Zafer
Sinemas‟ı çok sık gittiğimiz sinemalar arasındaydı. ġimdi o çocukluk yılları
tatlı birer hâtıra gülleri gibi gözümün önüne geliyor. Son yıllarda Birol
Gülman‟ın, Prof. Dr. Birol Gülman nâmıyla, iyi bir öğretim üyesi olduğunu
öğenmiĢ, gurur duymuĢtum.

Prof. Dr. Birol Gülman

Resimde soldan birinci Bülent Kaptan98, ikinci Mustafa Temiz görülüyor…
98

Bülent Kaptan‟a da Hocam Nuri Günay‟ın görevlendirmesi ile evlerinde çok
ders çalıĢtırmıĢtım. Babası Cumhuriyet Lokantası‟nın sâhibidi. Evde kendinden büük iki
ablası vadı. Bana çok iyi davranıyorlardı…
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Meryem Zinzade‟nin babası doktordu, bizim mahallede “Alman
Doktoru” lakâbı ile tanınıyor, mahallemizde seviliyordu, âdetâ mahalle
doktorumuz gibiydi. Adnan YaĢbala ise, Afet YaĢbala öğretmenimin Beyi
Galip YaĢbala‟nın yeğeni idi.

Bayrak teslim töreninden önce [Okul Müdürü Kenan Burkut iftihara geçtiğim için
Mustafa Temiz olarak beni tebrik ediyor]

Ameliyat Oluyorum
Yıllarca evlerine giderek ders çalıĢtıdığım ve Ġkinci Annem gibi hâlâ
Saygı duyduğum Gül Durulan‟ın Annesi Nuriye Hanım Teyze beni bir gün
Hastane‟ye yatırmıĢtı. Annem ve babama da nedense haber verememiĢtim.
Onlar durumu sonradan öğrenmiĢlerdi. Öyle ki, hastâneye bir Cumâ günü
yattığımı, Pazar gününün Cumhûriyet Bayramı olduğunu hatırlıyorum.
Demek ki, Pazartesi ameliyat olmuĢum… 1962, 1963 yıllarından biri
olabilir.
Ameliyatı bayarak yapmıĢlardı. Annem ziyâretime geldiğinde, ben
henüz Narkoz‟dan uyanamamıĢtım. Beni hastâneye yatırıp ameliyat ettiren
Nûriye Hanım Teyze‟nin sonradan anlattığına göre, annem o vaziyette beni
görünce, “Oğlumu öldürdünüz!” demiĢ ve ağlamaya baĢlamıĢ…
Sonradan Nûriye Hanım Teyze annemin ağladığı o andaki durumu:
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“Çok güç durumda kaldığım o sırada sen gözünü açtın, „anne ben
iyiyim‟ dedin‟ o zaman ferahladım.” Ģeklinde anlatmıĢtı.

Resimde ameliyat olduğum Samsun Devlet Hastânesi (Bugünkü Ruh Ve Sinir
Hastalıkları Hastânesi) görülüyor…

Nûriye Hanım Teyze‟yle, Nuri Günay Hocam‟ın aracılığıyla, kızı
Gül Durulan‟ı ders çalıĢtırmak için tanıĢmıĢtım. Ama böyle iyilikleri
yüzünden, Nûriye Hanım Teyze, sanki benim ikinci annem gibiydi.
Samsun‟a âni durumların dıĢında her gidiĢimde, Nûriye Hanım Teyze‟yi
arardım. Fakat Samsun‟a çok sık gidememekten dolayı, uzun yıllar araya
girmiĢ, ziyâretimde istediğim sıklığı sağlayamamıĢtım.
Çok sevip saydığım Rahmetli Nuri Günay Hocam hem Müdür
Muavini ve hem de aynı zamanda Okulun Kütüphâne Müdürü idi. O, beni
aynı maksat için, daha çokları ile de tanıĢtırmıĢ bulunuyordu… Ben de o
görevleri baĢarı ile yerine getirdiğime inanıyorum…
Nûriye Hanım Teyze, gerçekten Kahraman bir hanımefendi‟ydi. Bir
gün bana Ģunları anlatmıĢtı:
“Çâresiz bir komĢum vardı. Doğu‟da asker olan oğlunu yakın bir
yere getirmek için Ankara‟ya gittim, bir yolunu buldum, Genelkurmay
baĢkanıyla Genel Kurmay‟da bizzat görüĢtüm.” demiĢti. O zaman
Genelkurmay BaĢkanı ona Ģöyle demiĢ:
“Ġsteğiniz derhal yerine getirilecektir. Sizi tebrik ederim. Bütün
Türk Kadınları sizin gibi olsa! Genel Kurmay‟ın Târihi‟nde bu kapıdan bir
bayan olarak ilk defâ giren sizsiniz!”
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Nûriye Hanım‟ın o sıralarda bir yaĢlarında Muhterem adlı bir kızı
daha vardı. ġimdi büyümüĢ bir hanımefendidir99.
Nuri Bey Hocam beni, Ġbrahim Süer ile de tanıĢtırmıĢtı. Bu nedenle,
sınıf arkadaĢım olan oğlu Mehmet‟i ve kız kardeĢi Gülsümü de evlerinde,
ders çalıĢtırırdım... Mehmet‟in Ahmet adlı bir ağabeyi, Erol adlı eniĢteĢi,
Maksûde adlı ablası vardı. Mehmet‟in gerek babası Ġbrahim Süer Bey
(Amca), gerekse Muhterem Annesi Huriye Hanım Teyze, beni çok
severlerdi. Huriye Süer Hanım Teyze‟nin çok yemeğini yemiĢimdir. Allâhü
Teâlâ hepsinden râzı olsun100. Mehmet‟in Ablası Maksûde ve eniĢtesi Erol
Bey de çok nâzik ve kibar insanlardı.
Ayrıca baĢka hocalar da beni evlerine götürürler, çocuklarına ders
çalıĢtırırdım… Örneğin, çocukların isimlerini unuttum ama bir oğlu bir kızı
olan, Meliha Atasagon Hocam da onlardan biriydi…
Meliha Atasagon Hocam da bana, ayrıca çoğu hususlarda, çok
yardımcı olmuĢtur… Meselâ hasta olduğum, bir gün bana Doktor, Cantrex
adlı 8 iğne yazmıĢtı. O zamanın parasıyla bunlar, ya 112 TL ya da 117 TL
civârında para tutmuĢtu… O iğneleri vurdurmak için Atasagon Hocam, o
zaman Ģehir içinde bulunan, Kolej‟in karĢısındaki bir kuruluĢa göndermiĢ,
iğnelerin vurulmasında yardımcı olmuĢ, bu sâyede bir ücret
ödememiĢtim…

Resimde (ayakta olanlar soldan sağa) Nuri Günay ve Müzik Öğretmeni
(Öndekiler soldan sağa) Ali ġahin ve Ben Mustafa TEMĠZ görülüyor…
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Temiz, M., Kahraman Bir Müslüman - Türk Annesi Daha Uçup Gitti ÖLÜM-I, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/Kahraman%20Bir%20Müslüman%20%20Türk%20Annesi%20Daha%20Uçup%20Gitti%20-%20ÖLÜM-I.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/Kahraman%20Bir%20Müslüman%20%20Türk%20Annesi%20Daha%20Uçup%20Gitti%20-%20ÖLÜM-I.docx,
En
Son
EriĢim Târihi: 01.12.2013.
100
http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=62423&start=5
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Bugün, en çok hayıflandığım bir konu var ki, o da gerek Hocalarımı
ve gerekse, Nuriye Hanım Teyze gibi, diğer Kıymetli Tanıdıklarımı,
yeterince ziyâret ederek, gönüllerini alamayıĢım olmuĢtur / olmaktadır.
Bunun en büyük nedeni ise, Ģu her zaman bahsetmekte olduğum, Sağ Ve
Sola ÇöreklenmiĢ, Ġnönü Zihniyeti101 var ya; iĢte o zihniyettir! Bu Zihniyet

101

Resimde Ġnönü Zihniyeti‟nin Zulmü

Bugün öğrenmiĢ bulunuyoruz ki o Ġnönü Zihniyeti, Dersim‟de de Kürt kardeĢlerimize,
resimde de görüldüğü gibi ne büyük zulümler yapmıĢtır. ġimdi soruyorum, insanlarımıza
bu zülmü yapanları hiç dile getiremeyecek miyiz? Getirildiğinde, getirilmesini kapatmak
isteyenleri Milletimize tanıtmayacak mıyız?
Bunları Hâlâ Anlayamıyor muyuz?
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.pdf
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Mensupları, tâ Üniversite‟nin ilk yıllarından beri, sırf arasıra namaz
kıldığımı keĢfetmelerinden dolayı, benimle hep uğraĢıp durmuĢlardır102.
ĠĢte bu nedenle enerjimin çoğunu, hep bunların Ģerlerinden
korunmaya, harcamak zorunda kalmıĢımdır… Çoğu zamanlarımın hep
bunalımlarla dolu olması nedeniyle, yukarıda bahsetmiĢ bulunduğum,
Hasretlerimin Giderilmesi‟ne fırsat bulamamam ve aynı nedenle, bu konu
için, Samsun‟a sık-sık gidebilmeye iliĢkin, vakit ayıramamam, hep bu
yüzdendi.
Üniversiteyi bitirip Sakarya‟da Akademik Görev‟deyken, düğün
yaptığımda, Samsun‟a gidiĢimin ilkinde, yeğenim Kenan‟ın evinde misâfir
olduğum sırada, Nuriye Hanım Teyze, geçmiĢte ders çalıĢtırdığım, kızı Gül
ile gelmiĢti. Onu hanımla tanıĢtırmıĢtım… Hanımın o sırada, Nuriye Hanım
Teyze‟ye, bir eĢarp hediye ettiğini hatırlıyorum. Bu iliĢkiler Ģimdi, ancak
tatlı birer hâtıradan baĢka bir Ģey değil, artık…
Orta Öğretim‟deyken bütün Hocalarım ve beni tanıyan herkes
benim, memlekete hizmet için, Büyük Ve Önemli görevlerde bulunacağımı
söylüyorlardı. Hattâ bizim, Çakırali lâkaplı, Ali Çakır adlı komĢumuz bir
Amca Bey vardı. O benim için, “Ġkinci Atatürk olacak” dermiĢ… Onun
oğlu çoban arkadaĢım Mustafa Çakır, AKP‟nin ilk devresinde Milletvekili
olmuĢtu.
Ali Çakır Amca‟nın bu görüĢleri, elbette ki, özel bir görüĢ olup Ġyi
Niyeti‟nin bir göstergesidir. Ġnsana yaraĢan da, herkes hakkında iyi niyetli
olmaktır. Bugün bu Ġyi Niyetli GörüĢlülük, Bilim tarafından ispat edilmiĢ
olan, Pozitif Dalga kapsâmında incelenmektedir. Ġyi Niyet‟in aksi ise,
Negatif Dalga kapsâmına girer. Bilim Ģu sonuca varmıĢtır: Pozitif Dalgalar
yapıcı ve Negatif Dalgalar ise, yok edici (yıpratıcı) özelliğe sâhiptir103.
Ġnönü Zihniyeti‟nin Zulmü
102

Temiz, M., Ġnönü Zulmü‟nden Üzerime Sıçrayan Örnekler, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ%20ZULMÜ‟NDEN%20ÜZERĠME%20SIÇRAYAN%2
0ÖRNEKLER.pdf YA DA
http://mtemiz.com.bilim/ĠNÖNÜ%20ZULMÜ‟NDEN%20ÜZERĠME%20SIÇRAYAN%2
0ÖRNEKLER.docx, En Son EriĢim Târihi: 02.07.2014 /
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm / http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
103
Temiz, M., Olumlu Olumsuz Dalgalar Ve Mutluluk, Alındığı Ġnternet
Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/Olumlu%20Olumsuz%20Dalgalar%20Ve%20Mutlul
uk.pdf,
En Son EriĢim Târihi: 03.06.2012.
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Çok daha fazla arkadaĢla tanıĢıyordum ama iliĢki ve karĢılaĢmamız
olmadığı için, uzun yıllar, isimlerini bana unutturdu. Belki Ģu anda yolda
karĢılaĢsak, birbirimizi tanıyamayız bile… Ama bir de tanıĢtıran olursa,
sarmaĢ dolaĢ olmaktan da kendimizi alamayız, tabiatıyla...
2010‟lu yıllarda Ankara‟da O.D.T.Ü.‟de, bir doktora jüri üyeliği
münâsebetiyle bulunduğum sırada, Fatih Canatan ile belki görüĢebilirim
diye bir ümide kapılmıĢtım. Çünkü Fatih O.D.T.Ü.‟de Öğretim Üyesi
olmuĢtu. Ama Fatih Bey, o gün Fakülte‟de bulunmadığı için, bu mümkün
olmamıĢtı.
Ben Ġlkokul‟da iken, Âfet YaĢbala hocamız, Türkçesi zayıf olan,
Trabzonlu Ali ġâhin adında bir arkaĢı, benim yanıma özellikle oturtmuĢtu.
Ali ile Ortaokul ve Lise‟de de berâberdik… Zengindiler. Bir gün evlerine
gitmiĢ, Ali ile Atatürk‟ün eseri Büyük Nutuk‟tan ödev yapmıĢtık… Ondan
sonra hep Büyük Nutuk kitabını almayı çok arzû etmiĢ ve fakat
alamamıĢtım. Her hâlde o sırada pahalıydı. Ġçime dert olmuĢtu.
Bütün hocalarım, beni tanıyan herkes, benim Memleket‟e hizmet
için büyük ve önemli görevlerde bulunacağımı söylüyorlardı. Lise
yıllarımda çevremden gelen, bu Pozitif Dalgalara alıĢmıĢ olduğum için, hep
baĢarılı olmuĢtum. Bu baĢarılarım, aynı zamanda, çevremdeki insanların
çoğunlukla hep iyi niyetli olduklarını da gösteriyor... Pozitif Dalgalar,
günümüzdeki araĢtırmalara göre, sâhibinin ve çevresindeki her Ģeyin
geliĢmesi yönünde etki etmektedir. Negatif Olanları ise tam tersi etkidedir.

Resimde Tübitak Yaz Okulu‟nda Ġstanbul Erenköy Kız Lisesi sınıf içi
(Sağda 2.sıradaki gözlüklü ben Mustafa Temiz) görülüyor…
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Bu durum, aynı zamanda, çevremdeki insanların, çoğunlukla hep,
Ġyi Niyetli olduklarını da gösteriyor. Görüldüğü gibi, bu tür Pozitif
Dalgalar, günümüzdeki bilimsel araĢtırmalara göre, sâhibinin ve
çevresindeki her Ģeyin geliĢmesi yönünde etki etmektedir. Negatif Dalgalar
ise, tam tersine, Yıpratıcı Ve Olumsuz olarak, etki ederler. Ama Lise‟den
sonra, yıllarca hep Negatif Ve Kötü Niyetliler ile uğraĢıp durdum. Bugüne
kadar, “Atatürkçülük”, “Ġlericilik” gibi kavramları sâhiplenenler ve
özellikle de Ġnönü Zihniyeti ya da zihniyetlileri tarafından, temelde Mustafa
“namaz kılıyor” suçlamasıyla, aleyhimde ne entrikalar çevrilmiĢtir, bir
bilseniz! Bana yapılan bu Zulümler, daha sonraki yıllarda gelecek olan,
BaĢörtüsü Zülmü‟nün, sanki bir ilk habercisi gibiydi…
Günümüzde Yeni Türkiye‟de bu Kötü Muamele‟nin Ġç Yüzü
anlaĢılmıĢtır, artık… Adı da ilk zamanlarda, „FiĢleme104„ ya da
“FiĢlenmiĢlik” etiketini taĢıyordu. Bu gün bunun nedeninin Ġslâm
DüĢmanlığı olduğu, özellikle evrensel olarak uygulanmasına
baĢlanmasıyla, artık bilimsel olarak da kanıtlaĢmıĢ bulunmaktadır.
Yeni Türkiye‟de ikinci kanıtlanan bir husus da, bütün bu organizelerin
bizzat ABD merkezli olduğu da, artık Ģüphe götürmez bir gerçek olarak
ortaya çıkmıĢ bulunuyor... ABD Güç Merkezli olan bu “TavĢana kaç,
tazıya tut” metodu, 21. Yüzyıl‟ın bu ilk çeyreğine kadar, her defâsında bir
Ģekilde binbir kurnazlıkla gözlerden uzak tutulabilmiĢti. Ama bu gün
ABD‟nin içimizdeki bir uzantısı olarak görev yapan, bu Ġnönü Zihniyetliler,
yıllarca uyguladıkları SapıtmıĢlığın ve / veya AlıĢkanlığın verdiği
sarhoĢlukla, Bilimsel Gerçekleri de göremeyecek bir hâle gelmiĢtir. Daha
doğrusu günümüzde „Doğruluğun Ve Haklılığın‟, kesinkes „Güç‟ olduğuna
inanılacak bir durum ortaya çıkmıĢ bulunuyor... Ama her konudaki her
gerçeği noksansız olarak bildiren yalnızca, Allah (CC) tarafından bildirilen
Üstün Ġslâm Ve Altın Kültürümüz ve Yüce Ġslâmî Ve Altın Kültürel
Ölçülerimiz ve / veya Ġslâmî ve Millî Değerlerimiz‟dir. Bu Ölçülerimiz‟e
göre yalnızca güçlü olanların, „Haklı ve / veyâ „Doğru‟ olanlar oduğunu da
görmüĢ bulunuyoruz.
Bu Olumsuz Durumlar, bugüne kadar sürmüĢ, Ģimdi ancak bunun
etkisi, izi ve kalıntıları devam ediyor... En zor ve çekilmez olanı da bu Ġz
Ve Kalıntılar‟ın ortadan kaldırılamasıymıĢ, meğer… Bunları hep yaĢamıĢ
bulunuyorum.
Bu nedenle geçmiĢte yapılan bu Zulümlere sabredip dayanmakla,
Hak Ve Haklılık‟ta ısrar etmiĢ olduğumdan dolayı, ayrıca Bu Güçlü tarafta
104

Temiz, M., Ben „28 ġubat‟ FiĢlemelerinden BaĢka „Bütün FiĢlemelerin‟
Mağduruyum, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/Ben%20‟28%20ġubat‟%20FiĢlemelerinden%20BaĢka%20‟Büt
ün%20FiĢlemelerin‟%20Mağduruyum.doc, En Son EriĢim Târihi: 03.06.2012.
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olmam dolayısıyla, Ģimdi ek bir mutluluk daha duymaktayım.
Elhamdülillah!
Önceleri çevremdeki insanlar, arkadaĢlarım, o zamanlar, belki
„mâkulü‟ ifâde ediyorlardı… Fakat bugün, meselâ Atatürkçülük gibi, her
Ģey Tersine105 DönmüĢ106, tersinden çalıĢıyor... ABD‟nin sapıtmasına
paralel olarak, Bu Zihniyet de, onları bir Ģey zannedip örnek almakla, o
kadar değiĢmiĢtir ki! Ama Atalarımız, “Her Ģeyde bir hayır vardır.”
demiĢler:
Kadere inanmıĢ biri olarak ben de öyle diyorum. Bize Ģer gibi
görünen de belki sonunda, Hayırlara kapı aralayacaktır. Onu
bilemediğimiz için, hemen zorlanıyoruz. Sabrın107 önemi de burada
baĢlıyor108. Sabır acı olan bir ilâçtır, iĢte... Sabredersek o zaman kazanıyor,
sabretmez isek kaybediyoruz.
Mehmet Zahit Koktu Hazretleri‟nin bir sözünü duymuĢtum. “YaĢam
esnâsında bir insan, ya Terbiye yâni Eğitim ile ya da çeĢitli Baskı, Sıkıntı
Ve Haksızlıklar‟a uğrayarak eğitilir. Ne mutlu bu ikincilerine!” demiĢlerdi.
Demek ki bana düĢen Hayır da, belki bu Sıkıntılar olduğu için, her
zaman Metânet Ve Ümîdimi kaybetmediğim için, Allah‟a (CC) Ģükürler
olsun!
105

Temiz, M., Sâhi, Bunların Her Biri De mi Atatürkçülük? Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/SÂHĠ,%20BUNLARIN%20HER%20BĠRĠ%20DE%20MĠ%20A
TATÜRKÇÜLÜK.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/SÂHĠ,%20BUNLARIN%20HER%20BĠRĠ%20DE%20MĠ%20A
TATÜRKÇÜLÜK.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015/
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm / http://mtemiz.com/
106
Temiz, M., Böyle Atatürkçü mü Olur? Bu Ne Biçim Atatürkçülük, Böyle?
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BÖYLE%20ATATÜRKÇÜ%20MÜ%20OLUR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BÖYLE%20ATATÜRKÇÜ%20MÜ%20OLUR.docx, En Son
EriĢim Târihi: 05.12.2014.
/ http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm,
http://gayalo.net
107
Temiz, M., Sabır, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/SABIR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/SABIR.docx, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
108
Temiz, M., Rahat Hayat Ġçin Duâ„nın Ġncelikleri, Duâ ve Bâzı Tıp
Ġnsanlarının Bilimsel GörüĢleri, Sabır ve Allâhü Teâlâ‟ya KarĢı Büyük Ġsyan‟nın ĠĢâreti
(Ġstidrac), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/Rahat%20Hayat%20için%20Duâ„nın%20Ġncelikleri.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/Rahat%20Hayat%20için%20Duâ„nın%20Ġncelikleri.doc,
En
Son EriĢim Târihi:
17.11.2013.
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Günümüzde benim gibi Mü‟min Müslümanlara gösterilen bu tür
kötü davranıĢların Ġç Yüzü anlaĢılmıĢtır artık… Adına da “FiĢleme109“
demiyorlar mıydı? Ama bugün bunun Ġslâm DüĢmanlı‟ğından baĢka bir Ģey
olmadığı gün gibi açığa çıkmıĢ bulunuyor...
Atalarımız, “Her Ģeyde bir hayır vardır.” DemiĢler ya:

Resimde (Ayakta soldan birinci) Lise akadaĢım Lütfü Ural. (Gözlüklü) Nuri Günay
Hoca‟nın yanında Mustafa TEMĠZ görülüyor… Öndekilerden ortada çökmüĢ olan
Hüseyin Yeğenoğlu Maden Mühendisi olmuĢ, Doğu‟da PKK‟lılar tarafından ilk
Ģehit edilenlerden… Allah (CC) rahmet etsin!

Bakara Sûresi, Âyet 216: “HoĢunuza gitmediği halde savaĢ size
farz kılındı. Sizin için daha hayırlı olduğu halde bir Ģeyi sevmemeniz
mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu halde bir Ģeyi sevmeniz de
mümkündür. Allah bilir, siz bilmezsiniz.” Bu Kur‟an âyetinde de Allâhü
109

Temiz, M., Ben „28 ġubat‟ Fişlemelerinden Başka „Bütün FiĢlemelerin‟
Mağduruyum, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/Ben%20‟28%20ġubat‟%20FiĢlemelerinden%20BaĢka%20‟Büt
ün%20FiĢlemelerin‟%20Mağduruyum.doc YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/Ben%20‟28%20ġubat‟%20FiĢlemelerinden%20BaĢka%20‟Bü
tün%20FiĢlemelerin‟%20Mağduruyum.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/Ben%20‟28%20ġubat‟%20FiĢlemelerinden%20BaĢka%20‟Bü
tün%20FiĢlemelerin‟%20Mağduruyum.doc, En Son EriĢim Târihi: 03.06.2012.
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Teâlâ Ģunu diyor: “Sizin Ģer gördüğünüzde hayır, hayır gördüğünüzde Ģer
vardır, siz bilemezsiniz.”. Bu âyeti, “Olur ki, hoĢunuza gitmeyen bir Ģeyde
sizin için hayır, yine olur ki hoĢunuza giden bir Ģeyde de sizin için Ģer
vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz.” olarak yorumlayanlar da vardır... Buna
örnek olarak Taliban‟a esir düĢen Yvonne Ridley verilebilir110. Meselâ
Taliban‟a esir düĢmek, Yvonne Readley için, elbette büyük bir ġerdi ama bu
ġer onun için Müslüman olmak gibi, En Büyük bir Hayrı getirmiĢtir111.
Selçuk Dedeağaç Bey
Sınıf arkadaĢlarımdan Gönül Dedeağac‟ın babası Selçuk Dedeağaç,
Röntgen Doktoru‟ydu. Beni severdi. Bir gün babamın akciğer filmini
çekmiĢ fakat para almamıĢtı. Selçuk Bey‟i de sık-sık ziyâret ederdim. Vefat
ettiğini öğrendiğimde, çok üzülmüĢtüm, Allâhü Teâlâ çok-çok rahmet etsin!

Resimde, ayakta olanlardan soldan birinci Meryem Zinzade, ikinci Gönül
Dedeağaç görülüyor… Hocanın arkasındaki (ortada) gözlüklü Mustafa TEMĠZ
yâni benim… Benin yanımda, çalıĢkan öğrencilerden olan Bekir Ergök, onun
yanında Mehmet Daltaban, onun yanında da Necmettin Uluhan var… Önde
çökmüĢ olan kız öğrenci Zeliha Erbil‟dir112. Aklımdaydı ama yaĢlılık nedeniyle
Ģimdi diğer arkadaĢların isimlerini hatırlayamadım…
110

Yvonne Ridley‟i Tanıyor musunuz?
http://mtemiz.com/bilim/YVONNE%20RĠDLEY‟Ġ%20TANIYOR%20MUSUNUZ.pdf
111
Temiz, M., Talibana Esir DüĢen Yvonne Ridley Neden Müslüman Oldu?,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/Talibana%20Esir%20DüĢen%20Yvonne%20Ridley.doc YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/Talibana%20Esir%20DüĢen%20Yvonne%20Ridley%20Neden
%20Müslüman%20Oldu.pdf, En Son EriĢim Târihi: 20.01.2013.
112
Zeliha KardeĢimiz,
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Gönül, Eczacılığı tercih etmiĢti, Samsun‟da tanınmıĢ eczacılardan
olmuĢtur. Gönül 60‟lı yaĢlarında bir de Tıb‟bı bitirmesin mi? ġimdi
Gönül‟e, “Bravo Gönül” demek gerekmiyor mu? Samsun‟a gittiğimde
arasıra Gönül‟ün Eczânesine de uğrardım.

Samsun OMÜ'de okuyan eczâcı Gönül Dedeağaç Berker 67 yaĢında doktor da
oldu113... Resimde Gönül Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet
Töreni'nde görülüyor...

Üç fakülte ve bir yüksekokul bitiren Gönül Hanım114, çok Dürüst,
Samîmi ve insanların özel tercihlerine çok saygılıdır. Meselâ benim biraz
dindar olduğumu bildiği için, karĢılaĢtığımızda elini uzatmaz… Bunu
rahatsız olmadan severek yapar. Bu davranıĢını, “insanların özel
görüĢlerine Çok Saygılı olduğu” Ģeklinde yorumlamaktayım. Bunu bildiğim
için ben de karĢılaĢtığımda elimi ona, gönül huzûruyla uzatmayabiliyorum.
Hâlbuki Bâzı ArkadaĢlar, böyle Özel DuruĢ Ve GörüĢleri çok Tenkit
etmektedirler. Bu durum, hiç bir fayda sağlamamakla berâber, aradaki
Sevgi Ve Saygıyı da sarsmaktadır. ġüphesiz böyle davranıĢlar, Evrensel
http://mtemiz.com/bilim/ZELĠHA%20KARDEġĠMĠZ.pdf
https://www.samsunhaber.com/samsun-haber/samsun-da-67-yasinda-gonulberker-doktor-oldu-h21610.html YA DA https://www.star.com.tr/yasam/67-yasindadoktor-oldu-haber-1233184/
114
https://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/biri-24-digeri-67-yasinda-doktor2007751/
113
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Ġnsan Hakları‟nı henüz tamâmen özümleyememenin ya da bir Ġdeoloji‟nin
sonucudur. Hele bugün, bu Ġdeolojik Durum‟un bir ucu, Ġslâmî bir
KarĢıtlığa da dayanıyorsa, o zaman vay hâlinize!115 Hemen o anda Ġkinci
Sınıf bir insan olup çıkarsınız116… Sosyal Puanınız da, onların gözünde,
hemen meselâ yüzden % 60 düĢüverir!

Resimde (sağdan sola ayakta) Bekir Ergök ve Mustafa Temiz, (aklımda kaldığı
kadarıyla) oturanlardan ortada Fügen Arel görülüyor… Fügen‟in sağınaki ikinci
Emine Anıl, solundaki, benim ilkokuldan da sınıf arkadaĢım olan, Jale Özuysalca,
onun yanındaki Meryem Zinzade... Arkadaki soldan birinci olan Birol Gülman
olabilir.

115

Temiz, M., Mü‟min Bir Müslümansan, O Zaman Vay Hâline! Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/MÜ‟MĠN%20BĠR%20MÜSLÜMANSAN,%20O%20ZAMAN%
20VAY%20HÂLĠNE.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/MÜ‟MĠN%20BĠR%20MÜSLÜMANSAN,%20O%20ZAMAN%
20VAY%20HÂLĠNE.docx, En Son EriĢim Târihi: 01.10.2015.
116
Temiz, M., Avucumdaki Kor AteĢ, Arasat, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://mtemiz.com/bilim/AVUCUMDAK%C4%B0%20KOR%20ATE%C5%9EARASAT.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/AVUCUMDAK%C4%B0%20KOR%20ATE%C5%9EARASAT.docx, En Son EriĢim Târihi: 01.10.2015., En Son EriĢim Târihi: 01.10.2015.
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Resimde TÜBĠTAK Ġstanbul Yaz Okulu‟nda iken yapılan bir Gezi sırasında
Kandilli Rasathânesi‟nin giriĢi görülüyor. Önde oturanlardan sağdan ikinci
oturan gözlüklü Mustafa TEMĠZ

Gönül kendisine uğradığımda, Tarikatçı mısın diye ara sıra
sorduğunda, hayır değilim derdim. Çünkü aslında Tarikatçı değildim ama
Oktay Sinanoğlu gibi Tasavvufçu‟yumdur; Lise‟de Edebiyat Dersi‟nde
iĢlediğimiz Tasavvuf dersinin117 bizde bıraktığı Zevk derecesinde...

117

Temiz, M., Tasavvuf ve Püf Noktaları, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/TASAVVUF%20VE%20PÜF%20NOKTALARI.docYA DA
http://mtemiz.com/bilim/TASAVVUF%20VE%20PÜF%20NOKTALARI.pdf, En Son
EriĢim Târihi: 20.01.2013.
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Kandilli Rasathânesi

Dolayısıyla, Ġstanbul‟da Tasavvufçu olarak tanıdığım, kimselerden
bu yüzden haz duyuyordum. Daha doğrusu, çevremdeki Tiksindici Politik
DavranıĢ Ve Dayatmalar, Ġkiyüzlükler, ÇeĢitli Sâmimiyetsiz Ġdeolojiler,
Dünyâ ve Âhiret‟te gerçeğe en yakın olduklarına inandığım, Gerçek
Tasavvufçuları tanımama sebep olmuĢ, sakalımın zorla kesilmesi de, bunun
Mühürü‟nün Basıldığı gün olmuĢtu118.

118

Temiz, M., Atatürkçü Ha!..TeĢhiste Sakalım Turnosol Kâğıdı OlmuĢtu
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1990‟lı yıllarda Samsun‟a gittiğimde, tanınmıĢ doktorlardan biri
olmuĢ olan, aĢağıda resmini gördüğünüz Lütfü (Ural) Bey‟e de uğrardım.
AĢağıdaki notlar o sıradalardaki kayıtlardan…
Lütfü Ural Bey, vatansever ve dürüst bir arkadaĢ, eskiden neyse,
Ģimdi de o ĠnĢallah… Tersine dönen Dünyâ‟nın bugünkü yamuklarına
bakarak, YamulmamıĢ ve yönünü değiĢtirmeyen bir arkadaĢ…
Ben ve benim gibi mazlumlar da, bâzı Yamuklar gibi, kendimizi
„tersine çevirmedik‟, Ġstikâmetimizi bozmadık, hamdolsun! Dolayısıyla,
Terslere Uyumumuz olmadı. Ama tersler tarafından Devre DıĢı bırakıldık,
o baĢka…

Dr. Lütfü Ural
Lütfü (Ural) Bey ile ilgili yazmıĢ oduğum yukarıdaki notlar o
sıralarda tutulan notlardan… Çünkü bu eser üniversiteden sonra perdey
pey119 güncellenmektedir. Bir hayat eseri olduğu için, geçmiĢe dönük
güncellemelerin bugün değiĢtirilemeyeceğine inanıyorum ama yeni notlar
eklenebilir…
O yıllarda Lütfü Bey‟le Face Book arkadaĢı da olmuĢtuk… Ama o
sıralarda bir müddet sonra, Lütfü Bey‟in Face Book arkadaĢlığından beni
sildiğini görmüĢtüm. O zaman bunu pek de önemsememiĢtim… O
sıralarda, Ġnönü hakkında Târihî araĢtırmalarını internette yorumluyorsun
diyerek, lisedeki sınıf arkadaĢlarımdan 3-4 kiĢi de beni arkadaĢlıktan
Artık Her Atatürkçüyüm Diyene Ġnanamıyorum, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, En
Son EriĢim Târihi: 17.01.2013.
119
perdey pey: Bölüm bölüm olarak, azar azar, yavaĢ yavaĢ, parça parça...
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silmiĢlerdi. Bunlardan birisi Hacettepe mezunu bir Doktor Bayan ArkadaĢ
idi. Bir diğeri de, yine bizim çocukluğumuzda, mahallemizde “Alaman
doktoru” olarak tanınmakta olan, doktorun kızıydı. Bundan baĢka ayrıca
kardeĢ olan iki bayan daha vardı ki, bunlar annem gibi sevdiğim Nuriye
hanım teyzenin-tezeciğimin kızlarıydı.
O sıralarda Lütfü Bey‟in Face Book arkadaĢlığından beni silmesini,
karakteri gereği o Face Book‟taki tartıĢmalardan hoĢlanmadığı için hepten
çekilmiĢtir, diye yorumlamıĢtım…
2020 yılında Ġlkokul öğretmenim Afet YaĢbala‟nın internette bir
resmini bulmaya çalıĢıyordum. Bu nedenle belki bana yadımcı olabilir
ümidiyle, ilkokul arkadaĢım Gülen Köroğlu‟nu internette ararken, aaah bir
de ne göreyim! Benim, “Karakteri gereği o Face Book‟taki tartıĢmalardan
hoĢlanmadığı için hepten çekilmiĢtir” diye düĢündüğüm Lütfü Bey‟in,
baktım ki, ben hâriç ne kadar tanığım arkadaĢ varsa hepsi ile Face Book
arkadaĢı olduğunu görmeyeyim mi! Her zaman diyorum ya, “dünyâ
dönüyor, insanlar değiĢiyor” diye… Öyle de, Ģimdi buraya kadar, peyder
pey yazılmıĢ olanları, değiĢtiremem ki… O zaman bu eser bir hayat
hikâyesi olmaktan çıkmaz mı? Her neyse biz yine dönelim ana konumuz
olan hayat hikâyemize:
Durumumun iyi olduğu bir gün Askerî hastânenin yanındaki Soley
Kırtasiye‟de Tek Adam‟ı görmüĢtüm. Kırtasiyeci de, herhâlde bana yardım
etmiĢ olacak ki, onu almıĢtım. O kitap, hâlâ 3 cilt hâlinde, kitaplığımda
durmaktadır. Onları her gördüğümde, o günleri hatırlamaktayım. Bizim
Çocuklar da ondan çok ödevler yapmıĢlardır. Ġçeriğinin ne olduğu,
bilinmeyen bir Ģey değildi. Ama bu gibi iĢler de yine bir Atlama, Ġlerleme
Vâsıtası olmaktan çıkmıyor, zamana bağlı olarak da olsa…
Mecidiye Caddesi‟ne girerken Atatürk Kütüphânesi vardı. Orada bir
Ansiklopedi‟de Atatürk‟ü anlatan bir yazı görmüĢ, onu aynen almıĢ
resimlerle de süslemiĢtim. O da hâlâ durmaktadır kitaplığımda… O ödev de
Bizim Çocuklar‟ın Ödevleri‟ne çok yardımcı olmuĢtur.
Ansiklopedi‟den o yazıyı çekerken, nerden bilecektim ki, bir gün o
sırada Dünyâ‟da olmayan Çocuklarımız, yıllarca sonra Dünyâ‟ya
gelecekler, o Ödev‟den tekrar Ödev yapacaklar… Bunlar bugün bana
Mânidar Ve Çok Enteresan geliyor, Evren‟de tesâdüfen meydana gelen
hiçbir Ģey olmadığı için… Bu durum Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel
Ölçülerimiz‟de, “Allah‟ın Hikmeti” kavramı içine girmektedir.
O yıllarda Lise son sınıfta, kanaat notları verildikten sonra, ayrıca
Lise Devlet Bitirme Sınavı yapılırdı. Ortaokul ve Lise‟de, her sınıfta
Ġftihara geçerdim. Bu münâsebetle, okul idâresinin velîm olan babama
yazmıĢ olduğu, kutlama yazılarını, hâlâ saklamaktayım, daha doğrusu
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saklamıĢım… Ki bunları Ģu yazıyı hazırlarken, dikkatli dikkatli
incelediğimde, bir de ne göreyim! Meğer beni, baĢarılarım nedeniyle, Millî
Eğitim Bakanlığı bile kutlamıĢmıĢ… Görüyorsunuz, o zamanların Çileli
günlerinde, bunun farkına bile varamamıĢım! Ya da Önemini yeni
anlıyorum. O da olabilir.

Kandilli Rasathânesi Bahçesi
Önde çömelenlerden (sağdan birinci) gözlüklü olan Mustafa Temiz

Fakirlik Ve Geçim Sıkıntıları içinde, Hayatta Kalma çabalarından
dolayı, vakit ayıramadağımız, Huzur Ve Sevinci, ancak doya-doya Ģimdi
hissediyorum… Böylece bir bakıma o zamânın sevinçlerini, çağ atlamıĢ
olarak, Ģimdi bilinçli olarak yaĢamıĢ oluyorum…
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Lise Birinciliği
Lise son sınıf Kanaat Notlarım‟ın hepsi 10‟du. Devlet Bitirme
Sınavı‟nda Müzik ile Türçe‟nin 9 geliĢi, beni biraz üzmüĢtü. Gene de, her
sene olduğu gibi, Ġftihara geçmiĢtim. Ama Lise Birincisi olduğumu kimse
bana söylememiĢti. O Ģekilde Mezun olmuĢtum. Gerçi Ġftihara geçmiĢ, Sınıf
Birincisi olmuĢ, Sınıf Birinciliği adına “Anabasis” adlı kitabı Ödül olarak
da almıĢtım.
Böylece Lise‟den Sınıf Birincisi olarak mezun olmuĢtum. Okullar
tâtile girmiĢti. Bir müddet sonra bir tâtil günü bir ArkadaĢ, gazeteden bu
Lise Birinciliği‟ne iliĢkin haberi kesmiĢ, Emek Sineması‟nın
merdivenlerinde rastladığı bir sırada bana vermiĢti. Lise Birincisi olduğumu
da, ancak o zaman öğrenmiĢtim. “Ne olmak istediğim konularında”
gazeteciye, benim adıma, meğer Müdür Muavini Hocam Meliha Atasagun
Hocam konuĢmuĢmuĢ…
ġöyle ki o zamanın Akşam Gazetesi Türkiye‟deki Lise
Birincileri‟ni, birinci gelen öğrencilerin hayatta ne olmak istediklerini
yazmıĢ... Ġlk zamanlarda, benim bunlardan haberim yoktu. Gerçi Sınıf
Birincisi olmuĢ, Ġftihara geçmiĢtim, Ödülümü® de almıĢtım. Ama aynı
zamanda Lise Birincisi olduğumu gerçekten bilmiyordum.

Ġzmir Bornova Kız Lisesi Tübitak Yaz Okulu

®

ödül: Anabasis adlı bir kitaptı.
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Hayatta kalma çabalarıyla vakit ayıramadağımız Sevinci ancak
Ģimdi hisseder hâldeyim ve o zamânın sevinçlerini, böylece Ģimdi bilinçli
olarak yaĢamıĢ oluyorum. Bunlar da Ġlmî açıdan “Allah‟ın (CC) Hikmeti”
kavramı içindedir.

Ġzmir Bornova Kız Lisesi Tübitak Yaz Okulu
Resimde (Ayakta Önde Soldan ilk) Mustafa Temiz görülüyor…

Meliha Atasagun Hocam
Meliha Atasagun Hocam beni çok sever, benimle yakından
ilgilenirdi. Bir keresinde ciddî bir Ģekilde hasta olmuĢ, Askeriye
Hastanesi‟nin bir doktoru beni muayene edip “kültür yaptırmıĢ”, para da
almamıĢtı.
Hâlâ hatırlıyorum. O zaman 8 iğneye tam 112 lira para ödemiĢtim.
Meliha Hanım, o iğnelerin vurulması için, beni bir kuruma göndermiĢ,
iğneleri ücretsiz olarak orada vurdurmuĢtum.
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Tübitak Bursum Olmasaydı…
Üniversite Test Sınavı, bizim Lise‟den mezun olduğumuz sırada, ilk
defâ uygulanmaya baĢlamıĢtı. Bu yüzden, Test Tekniği hakkında bir
becerimiz olmadığı için, bu test sınavında pek baĢarılı olamamıĢtım. Test
sınavına Trabzon‟da girmiĢtim. Bu Ģehri de ilk defâ o zaman görmüĢtüm.

Ġzmir Bornova Kız Lisesi
Resimde (Sağdan 2. sırada oturan) gözlüklü Mustafa Temiz görülüyor…

Ben, yine baĢarılı olayım da, Tübitak Bursum devam etsin
istiyordum. Fakat olmadı. Gerçi Puanım, CerrahpaĢa Tıp Fakültesi‟ni
tutuyordu ama burs alamayacaktım. Bu yüzden, bununla hiç ilgilenmedim.
Tıbbı tutturduğumu da bir arkadaĢ söylemiĢti. Çünkü babam, „Ben seni
buraya kadar okuttum, bundan sonrasına Gücüm Yetmiyor, okuyabilirsen
oku!‟ demiĢti. Onun için bir burs bulmak zorundaydım.
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Ġftahara geçenler…
Resimde (Sağdan sola Ģapkalı) Mustafa) ve Bekir Ergök görülüyor… Ben kıyâfet
yönetmeliğine de harfiyen uyuyordum, görüyorsunuz...

Bayrak Teslim Töreni ‟nden önce [Lisel Müdürü Kenan Burkut iftihara geçtiğim
için Mustafa Temiz olarak beni tebrik ediyor]
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O zaman Teknik Üniversite, henüz test sınavına geçmemiĢ, gene
Yazılı Sınav ile öğrenci alıyordu. Hemen Teknik Üniversite‟nin sınavlarına
girmiĢtim. Zannediyorum ya 17. ya da 20. olmuĢtum. Böylece Tübitak
Bursu‟nu kurtarmıĢtım.
O zaman en Yüksek Bursu Tübitak veriyordu. Lisede 250 T.L. olan
Bursum üniversitede ayda, aklımda kaldığına göre, 400 ya da 500 T.L.
olmuĢtu.

Resimde Lise Birinciliğim ile ilgili AkĢam Gazetesi ‟nin haberi görülüyor…
Lise‟den Sınıf Birincisi olarak mezun olmuĢtum. Okullar tâtile girmiĢti. Bir
müddet sonra bir tâtil günü bir arkadaĢ, gazeteden bu Lise Birinciliği‟ne iliĢkin
haberi kesmiĢ, Emek Sineması‟nın merdivenlerinde rastladığı bir sırada bana
vermiĢti. Lise Birincisi olduğumu da, ancak o zaman öğrenmiĢtim. „Ne olmak
istediğim konularında‟ gazeteciye, benim adıma, meğer Müdür Muavini Hocam
Meliha Atasagun Hocam konuĢmuĢmuĢ…
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HAYÂTIMIN
“ĠKĠNCĠ SINIF” VATANDAġLIK DÖNEMĠ
AMA MÂNEVÎ HAYÂTIMIN
ASR-I SAÂDET DÖNEMĠ
Giriş
Hayâtımın Orta Öğretim Dönemi‟ne, “Hayâtımın Birinci Sınıf
VatandaĢlık Dönemi120” adını verdim/ vermiĢtim. Bu Ġkinci Sınıf
VatandaĢlık Dönemi ise benim için, çok zorlu, çok MeĢakkatli bir dönem
olarak baĢlamıĢtır. Bunlar bir tarafa bırakılırsa Hayâtımın bu “Ġkinci Sınıf”
Sınıf VatandaĢlık Dönemi dönemi benim için, Sonsuz Mutluluğa iliĢkin
olan, ġeref Ve Ebedî Mutluluk Ölçüleri‟ni içeren bir Birikime kavuĢtuğum
bir dönemdir.
Üniversite Öğrenciliği ile baĢlayan bu Ġkinci Sınıf VatandaĢlık
Dönemi, benim için çok Çileli olmuĢtur. Bu Dönemde hayâta atıldıktan
sonra Yöneticilerimiz tarafından uygulanan her türlü AĢağılanmayı da
görmüĢ bulunuyorum. Hatırlatmaya gerek var mı bilmiyorum, Bu
Dönem‟de Ġkinci Sınıf bir vatadaĢ olarak görülen ben ve benim gibi
mü‟min Müslümanlara „Gerici‟ deniyordu. Bu nedenle baĢında „Ġkinci
Sınıf‟ sözü olmasına rağmen, bu Ġkinci Sınıf VatandaĢlık Dönemi, Ġslâmî
Ve Kültürel câhilliğimin bir nebze olsun yok olması nedeniyle, bir bakıma
Mânevî açıdan Hayâtımın En Huzurlu Dönemi, “Hayâtımın Asr-ı Saâdet
Dönemi” olmuĢtur diyebilirim / diyebiliyorum.

120

Temiz, M., Hayâtımın Birinci Sınıf VatandaĢlık Dönemi ve Orta Yol,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HAYÂTIMIN%20BĠRĠNCĠ%20VATANDAġLIK%20DÖNEMĠ%
20VE%20ORTA%20YOL.pdf, En Son EriĢim Târihi: 07.02.2014.

„Huzurlu‟ kelimesini bilinçli olarak seçmiĢ bulunuyorum. BaĢkaları bunun
yerine muhtemelen „mutlu‟ kelimesini seçerdi. Ġnancıma göre ben, mutluluğun ancak
Cennet‟te elde edileceğine inanıyorum.
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“İkinci Sınıf” Vatandaşlığa İlk Adım
Orta Öğretim‟deki BaĢarılarımı, Üniversite ve sonraki hayâtımda,
maalesef aynen sürdüremedim. Hemen açıklamak gerekirse, bunun birinci
sebebi, Eski Türkiye‟de, Ġslâm KarĢıtlığı121, Ġslâm DüĢmanlığı yapan,
Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel Değerlerimizi Redd-i Mîras eden, içimizdeki bir
takım Emperyalist Seviciler‟in ve onların ĠĢtahlı TaĢeronları‟nın, Mânevî
tarafımı keĢfederek, ne yazık ki, benimle uğraĢmaları sonucunda, Güç Ve
Moral kaybediĢim olmuĢtur. Ġlk Üniversite yıllarımda baĢ gösteren bâzı
olaylarla birlikte bu Güç Ve Moral Kaybı, hayâtımın akıĢının bir Dönüm
Noktası‟nı meydana getirmektedir122.
Arzettiğim bu nedenlerden dolayı, Orta Öğretim‟de oldukça
mükemmel olan, Öğrencilik Hayâtım, Üniversitede öyle pek kolay ve rahat
olmamıĢtır. Öyle ki Hayâtımın bu Ġkinci Sınıf VatandaĢlık Dönemi‟nde,
Kaderim‟de yazılı olan, „Madalyonun Arka Yüzünü‟ de yaĢamaya
baĢlamıĢtım.
Hayat Ģartlarının çok daha zor olmasına rağmen Orta Öğretim‟deki
baĢarılarımın Sırrı, yalnızca Hocalarım‟ın TeĢvikleri‟yle, her zaman canlı
duran, Moral Gücüm‟dü. Üniversitedeki baĢarısızlığımın Asıl Nedeni‟ni
ise, ortaya çıkan ya da bilinçli olarak çıkarılan, bu Güç Ve Moral
Bozuklukları‟na bağlamaktayım.
Bunlar iĢin, bizler tarafından yapılan, Bilimsel Ve Mantıkî
açıklamalarıdır. Ayrıca konunun, asıl Kader Boyutu‟nun da, gözardı
edilmemesi gerekir. Burada aklıma geldi. Diyen ne güzel ifâde etmiĢ:
“Dâimî baĢarılar insana Madalyon‟un yalnız bir yüzünü gösterir.
Çekilen Çileler, Sıkıntı Ve Mağduriyetler ise, Madalyon‟un Arka Yüzü‟nü
de gösterir.”
Olumsuzlukların Yüzü, her zaman soğuktur. Ama onların Eğitici
Sırları (Hassaları) da vardır. Ama bu Sırlar herkes tarafından, kısa sürede,
idrak edilemeyebiliyorlar…

121

Temiz, M., Ġslâm KarĢıtlığı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.docx, En Son EriĢim Târihi:
25.08.2015.
122
Temiz, M., Ben „28 ġubat‟ FiĢlemelerinden BaĢka „Bütün FiĢlemelerin‟
Mağduruyum, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://gayalo.net/dosyalar/Ben%20‟28%20ġubat‟%20FiĢlemelerinden%20BaĢka%20‟Bü
tün%20FiĢlemelerin‟%20Mağduruyum.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/Ben%20‟28%20ġubat‟%20FiĢlemelerinden%20BaĢka%20‟Bü
tün%20FiĢlemelerin‟%20Mağduruyum.doc, En Son EriĢim Târihi: 25.05.2013.
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Büyük bir ġevk ile baĢladığım Üniversite birinci sınıfın ilk
günlerinde, kalacak yer sorunu baĢlamıĢtı. O zamanlar Ģimdilerde olduğu
gibi birçok konularda bugünkü Hârikülâde Ġmkânlar yoktu. Örneğin Lise
Birinciliği‟nin bile hiçbir karĢılığı yoktu… “OlmuĢsan olmuĢsun”, o
kadar… Nitekim Lise Birinciliğimi de mezun olduktan sonra gazetelerden
öğrenmiĢtim... Demek ki gazete de yazmamıĢ olsaymıĢ, Ģu anda bile Lise
birinciliği‟mden haberim bile olmayacaktı.
Otelde Yaşam
Teknik Üiversitesi Öğrencisi olmuĢtum ama ÇeĢitli Ġmkânsızlıklar
devam ediyordu... Dersler ilerliyor, birkaç arkadaĢ kalacak yer aradığımız
için, Dersleri doğru-dürüst tâkip edemiyorduk.
Ġlk önce Tophâne‟de Çamlı Palas otelinde kalmıĢtık… Sonra
oradan, kiraladığımız Möbleli bir eve taĢınmıĢtık. Fakat ev sâhibi biz
okuldayken, evi baĢka çirkin amaçlarla kullanmaya kalktığı için, oradan
kısa süre içinde, çıkmak zorunda kalmıĢtık.
Ahmet Ġleri, Bekir Albayrak, Hüseyin Yeğenoğlu ve benden
müteĢekkil 4 arkadaĢ, Karaköy‟de Tophâne‟deki Çamlı Palas adlı otelin bir
odasına tekrar yerleĢmiĢtik. KıĢı orada geçirmiĢtik ama orası hiç ders
çalıĢmaya uygun değildi. Sâdece gece kalabiliyorduk. Ayrıca otellere
mahsus bâzı Çirkin iĢlerle karĢılaĢmamak da mümkün değildi.
Ah! ġimdiki Öğrenciliğin Ġmkânları‟na can kurban… Bugünkü
öğrenciler bize göre, „Sanki Cennet‟te öğrencilik yapıyorlar‟… Arasıra
bâzılarını da ġükürsüzlükleri çarpıyor, ġehir EĢkıyâsı oluveriyorlar…
Bizler, odamızı bile ısıtamıyorduk. Onun için soğuk gecelerde,
yorganın üzerine koyacağımız, battâniyelerin bâzılarını pencerelere asarak,
odayı ısıtmaya çalıĢıyorduk. Otelin sâdece Umûmî Isınma Salonu vardı, o
kadar... Yemeği ise Otelin Lokantası‟nda yiyorduk… Sanki ders çalıĢmasını
unutmuĢtuk, baĢka bir hayâta baĢlamıĢ, orada da Hayatta Kalma
Mücâdelesi veriyorduk.
ArkadaĢlardan Hüseyin Yeğenoğlu, Maçka Maden Mühendisliği
öğrencisiydi. Mezun olunca, Doğu‟ya tâyin edilmiĢ, çok geçmeden, orada
iken PKK tarafından Ģehit edilmiĢti. Allah (CC) rahmet etsin!
Ahmet ve Bekir Albayrak da, Samsun Ondokuzmayıs Lisesi‟nden
mezun idiler. Ama önceleri tanıĢmıyorduk… Onlarla Mezûniyet Sonrası
Ġstanbul‟da öğrenci iken tanıĢıp bir araya gelmiĢtik. Bekir Mimarlık Ve
Güzel Sanâtlar‟da, Ahmet Ġ.T.Ü Makine Bölümü‟ndeydi.



Hüseyin Maden Mühendisi olmuĢ, Doğu‟ya tâyin edilmiĢ, orada iken PKK
tarafından Ģehit edilmiĢti. Allah (CC) rahmet etsin!
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Hayat Mücâdelesi sırasında Bekir Siyâset ile, benden daha fazla iç
içeydi. Ġlk zamanlarda CumhurbaĢkanımız‟ın Belediye BaĢkanlığı
sıralarında, onun çalıĢma arkadaĢları arasındaydı. ġu satırları yazdığım
2018 yılının ġubat ayında, Bekir kardeĢimiz de, Rahmetli olmuĢtu. Allah
(CC) Rahmet etsin!

ArkadaĢım Bekir Sıtkı Albayrak Ve onun Cenâze Merâsimi

İskenderpaş‟ya İlk Merhaba!
Mehmed Zâhid Kotku Hoca Efendi‟yi123 Çamlı Palas Oteli‟nde iken
tanımıĢtım.
Otele Ahmet Ġleri‟nin, kalpak giyen, Süleyman Zeki Bağlan adlı bir
arkadaĢı geliyordu. Onunla da tanıĢmıĢtık... O da Ondokuzmayıs
Lisesi‟nden mezun imiĢ ama ben tanımıyordum. Ama Bu ArkadaĢlar beni,
Lise‟de her Hafta Sonu Töreni‟nde, Tören Bayrağı‟nı tuttuğum için, o
zaman da tanıyorlarmıĢ…
Süleyman, bâzı hafta sonları otele geliyor, birlikte konuĢuyor, vakit
geçiriyorduk… Ahmet Ġleri ile Süleyman otelde benim yanımda sık-sık
Tasavvuf Konuları‟nı açıyorlar, ġeyh‟ten, ġeyhlik‟ten bahsediyorlar, ders
almak gibi konuları konuĢuyorlardı. En sonunda bir gün Baklayı
ağızlarından çıkarmıĢlar, istersem benim de ders alabileceğimden söz
etmiĢlerdi.

123

Temiz, M., Mehmed Zâhid Kotku (RhA) Hazretleri, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/MEHMET%20ZAHĠT%20KOTKU%20_RhA_00.pdf, YA DA
http://mtemiz.com/bilim/MEHMET%20ZAHĠT%20KOTKU%20_RhA_00.doc, En Son
EriĢim Târihi: 02.07.2013.
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Benim bu konularda doğrusu hiçbir bilgim yoktu. Duymadığım
konular olduğu için onları sâdece Zevk ile dinliyordum. Aslı Tasavvuf
olduğu ve Lise‟de Edebiyat Dersi‟nde Tasavvufu Nuran Tunca Hocamız‟ın
derslerinde iĢlediğimiz için, anlattıkları da aslında derslerde iĢlediğimiz
konuların bir açınımıydı. Bu yüzden bana Zevkli geliyordu. Ancak,
Tasavvuf‟un günümüzde hâlâ yaĢandığı hakkında hiçbir bilgim yoktu.
Hattâ baĢka bilgisizliklerim de vardı:
Lise‟de iken, Ġstanbul Fen Fakültesi‟nde yapılan Tübitak Burs
Sınavı için, ilk Ġstanbul‟a geldiğimde, o zaman ġehirlerarası Seyâhat
Otobüsleri, Sirkeci‟ye Yeni Câmi‟nin arkasıdan geçerek giriyorlardı.
DıĢarıdan bakımsız olarak, ilk defâ, gördüğüm Yeni Câmi‟nin ve
benzerlerinin de, Atatürk Devrimleri‟nden sonra, kullanımdan tamâmen
kaldırılmıĢ, dıĢarısının görünümünde de olduğu gibi, içlerinin de Örümcek
Yuvalarına TerkedilmiĢ hâlde bırakıldıklarını, böylece, bütün câmilerin
kapılarına kilit vurulmuĢ olduğunu düĢünüyordum. Bu câmilerin dıĢarıdan
görünen Bakımsız GörünüĢleri, bana içlerinin de Bakımsız Oldukları
izlenimini (intibâını) veriyordu.

Yeni Câmi‟nin Arkası
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Bu câmilerden bir tâne de, otelin yakınındaki, Tophâne Câmisi
vardı. Ne zamanki arkadaĢlarla bu câmiye, ilk kez namaz kılmaya gittik, iĢte
o zaman görmüĢtüm ki câmilerin içleri hakkındaki düĢüncelerim, çok
yanlıĢmıĢ… Meğer Câmilerin Ġçleri, yemyeĢil halılarıyla, Cennet
gibiymiĢ… O zaman, bu durumu yeni görüyor, yeni farkediyordum. Ben ne
düĢünüyor, ne ile karĢılaĢıyordum? Bu durum beni çok ĢaĢırtmıĢtı, o
sıralarda...
ArkadaĢlardan öğrendiğime göre Tasavvuf‟un hâlâ YaĢanıyor
Olması bu sebepten, bana çok gârip gelmemiĢti. Ama günümüzde
Tasavvuf‟un yaĢandığı hakkında, ilk defâ bilgimin oluĢu, câmilerin içlerinin
çok güzel olması, beni çok ĢaĢırtmıĢ bulunuyordu. Dolayısıyla Tasavvuf‟ta
ders almanın ne olduğunu da bilmiyordum fakat konu Tasavvuf olunca onu
öğrenmek aslında güzel bir Ģey olacaktı.
Ne de olsa, konulara uzak bir kültürden değildim. Nitekim bu
olumlu yaklaĢımı bende gören arkadaĢlar, iĢi hemen ilerletmiĢler, ardından
bir câmiye Sohbet Dinlemeye gitmiĢtik.
Câmi Fâtih‟te mahalle arasında küçük bir câmiydi. Ġlk dikkatimi
çeken Ģey, Sohbet‟ten sonra insanların câmi içinde sıraya girerek, yaĢlı bir
Hoca Efendi‟nin elini öpmeleriydi.
Bu bana ilk anda çok Garip Ve Ağır gelmiĢti. Ġlkin insan sanki
aĢağılanmıĢ gibi bir hisse kapılıyor, sonra da Hoca Efendi‟nin Elini öpmeye
yanaĢamıyor... En azından bende uyanan duygular bu Ģekildeydi.
Ama bugünkü Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz ile
biliyorum ki, “Hayatta yalnızca Anne, Baba Ve Hocan‟ın eli öpülür.”
Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimize önceden sâhip olsaydım, belki
Hoca Efendinin Elini Öpmek de bana bu kadar zor gelmemiĢ olacaktı.
Günümüzde Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün bu Kuralı da artık iĢlemiyor ya…
Ölçüler kalkmıĢ, öpüĢen öpüĢene… Bu gün o da ayrı bir konu olmuĢtur.
ġimdi anlıyorum, o zaman o sırada, gerçek bir Ġslâmî ve Kültürel
Eğitim‟den uzak olan, Nefsim Ve Gururum o kadar kabarıkmıĢ ki! Bu
Kendini BeğenmiĢlik‟ten ileri geliyordu124, Ģüphesiz… Temelinde de, Ģimdi
Ġslâmî ve Kültürel bilgilerden de biliyoruz ki, Ģeytandan akseden Gurur Ve
Kibir yatıyordu.
Ġslâm Târihi‟nde Müslüman Olmayı reddeden bâzı müĢriklerin ya
da çoğu gayri müslimlerin içinde bulundukları ruh hâllerinin de bu Nefis ĠĢi
olduğunu, Ģimdi daha iyi hissediyor ve anlıyorum. Bu gün gurur ve kibrin,
her alandaki Gerçekler‟in Ve Dürüstlükler‟in Kavranılması‟nı
perdelediğini de, gâyet iyi görebiliyoruz.
124

Temiz, M, „Egomuz-Benliğimiz‟, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/EGOMUZ.pdf YA DA http://mtemiz.com/bilim/EGOMUZ.doc,
En Son EriĢim Târihi, 13.05.2014.
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Hele 2000‟li yıllardan sonra, Memleketimiz‟in baĢında bulunan,
Müslüman idârecilere karĢı Kin, Kibir Ve Haset içinde gösterilen Nefret,
Ģimdi bilimsel olarak da inanıyorum ki, tamâmen bu Ġslâmî Ve Kültürel
bilgilerden yoksun olmaktan125, yâni Ģeytandan akseden Gurur Ve Kibir
nedeniyledir. Dolayısıyla o sırada, Gerçek Eğitim‟den uzak olan, Nefsim
Ve Gururum, o kadar kabarıkmıĢ ki! Bu esâsında, kendini beğenmiĢlikten
ileri geliyordu126, Ģüphesiz…
Öyle ki bugün açıkça görüyoruz ya, böyleleri namaza hiç değer
vermiyorlar. Ama namazdaki hareketlerin önemini bilen böyle Çoğu
Ġnançsızlar, sırf beynin Ön Loplarına kan gitmesini kolaylaĢtırıp beynin
daha Uyanık kalmasını sağlamak için, hiç aksatmadan namazdaki Secde
Hareketi gibi hareketler yapmaktan da kendilerini alamıyorlar... Demek ki
Gurur, Allah‟ın (CC) önünde Secde Etmeyi önleyebiliyor. Ama Gerçeklik,
namazdaki hareketliliklerin gerekliliğinden vazgeçemiyor.
ġimdi yine anlayabiliyorum ki namaz gibi, Eğilip Toprağa Secde
Etmek de, yine gurur ve kibirlerine yenilmiĢ olanlara, büyük bir Zül
gelmektedir. Ġslâm ve Kütürümüz‟den mahrum olanların bu tür Olumsuz
Ruh Hâlleri‟nden nasipkâr oldukları da, artık kendiliğinden
anlaĢılmaktadır, değil mi?
Bilmiyorum, ibâdetlerin, özellikle de meselâ Namaz‟ın Bilimsel
Faydaları‟ndan bahsetmeye hiç gerek var mı? ĠĢte o camiye ilk gittiğimde
karĢılaĢtığım bendeki bu Ruh Hâli de, Benliğin Ve Gurûrun Zirvede
olduğunun bir ölçüsüdür. Bunları ancak Ģimdi, anlayabiliyor,
yorumlayabiliyorum:
ġimdi anlamıĢ oluyorum ki, ister Müslüman olup Allah‟a (CC)
Secde Etmek ile ya da ister, yukarıda söylediğim gibi, bir Büyüğün Elini
Öpmek ile insan, kendi nefsinin esiri olmaktan kurtulacağı bir yola
girdiğinin bir resmini veriyor... Dolayısıyla Tasavvuf‟ta örneğin,
“Tasavvuf‟la uğraĢan bir kimse (mürid–Türkçe‟de mürit), Nefsini
Firavun‟un nefsinden 100 kat daha aĢağı görmedikçe, Tasavvuf
Eğitimi‟nden hiçbir Ģey alamaz gibi,” sözlere çok rastlarsınız.
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Temiz, M. Kin, Kibir Ve Haset Zemîninde (Derùnunda) Yeni Türkiye‟ye
Doğru: Türkiye Cumhùriyeti BaĢbakanı‟nın Aleyhinde Yürütülerek Vatan Ve Milletimiz
Aleyhine DönüĢen Kin Ve Kibrin Günümüzdeki Açınımları, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KĠN%20VE%20KĠBĠR%20ZEMÎNĠNDE%20(DERÙNUNDA)
%20YENĠ%20TÜRKĠYE‟YE%20DOĞRU.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KĠN%20VE%20KĠBĠR%20ZEMÎNĠNDE%20(DERÙNUNDA)
%20YENĠ%20TÜRKĠYE‟YE%20DOĞRU.doc, En Son EriĢim Târihi, 23.04.2014.
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Temiz, M, „Egomuz-Benliğimiz‟, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/EGOMUZ.pdf YA DA http://mtemiz.com/bilim/EGOMUZ.doc,
En Son EriĢim Târihi, 13.05.2014.
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Ġnsanların câmi içinde sıraya girerek yaĢlı Hoca Efendi‟nin elini
öptükleri sırada demek ki, benim Nefsim Ve Gururum da çok yükseklerde
seyrediyor olmalı idi ki, bu Durum bana o zaman çok Zor gelmiĢti.
Gittiğimiz bu câmi, Ġskender PaĢa Câmisi‟ydi. Hoca Efendi‟si de Mehmed
Zahid Kotku (RAh) Hazretleri‟ydi.
Bugün bana çok mânâlı gelen bu isimler, kim bilir yanımda ne
kadar teleffuz edilmiĢ olsa bile, bende o zamanlar hiçbir ÇağrıĢım
yapmıyordu. Ama Mehmed Zahid Kotku ya da “Ġskender PaĢa” ismi, bir iki
sene sonra bende daha Mânalı-Anlamlı olmaya baĢlamıĢtı.

Namazın Kıymeti‟nin bilimsel yorumu... ġimdi bu Aklın Zaferi‟ne bir örnek değil
mi?
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Gençlik Özgürlüğü
Ancak o sıralarda Lise Disiplini‟nden kurtularak, yeni bir atmosfer
içine girmenin Gençlik Heyecânı içinde bulunuyor, benzer olaylara
katılmak, benim için değiĢik bir Özgürlük oluyordu. Meselâ, Bugün
Gazetesi sâhibi rahmetli sayın ve muhterem, Mehmed ġevket Eygi
tarafından Sultanahmet‟te tertip edilen Sabah Namazları‟na katılmak da
bana değiĢik bir Haz Ve Heyecan veriyordu. Bu Heyecan o zaman, genç bir
gazeteci olan, ġevket Eygi‟yi, arkadaĢlarla birlikte bürosunda, Ziyâret
etmemize kadar uzanmıĢtı.
Sonraları, Ġslâmî Ve Kültürel alanda Vatan Ve Milletimiz‟e büyük
katkılar sağladığına inandığım, Usta Gazeteci, Değerli Ve Estetik Ruhlu
Sevket Ağabe‟yi, ĠskenderpaĢa‟da da sık-sık görmekteydim. Ġdealist bir
mü‟min olan Sevket Ağabey, 12 Temmuz 2019‟da Hak‟kın Rahmeti‟ne
kavuĢmuĢtu. Cenâze merâsimine CumhurbaĢkanımız da katılmıĢlardır127.
Allah (CC) Rahmet etsin!

Mehmed ġevket Eygi
Resimde CumhurbaĢkanımız, ġevket Eygi‟nin Tabutu‟nu taĢırken görülüyor128…

Peygamberimiz (SAV) Efendimiz Hazretleri, “KiĢi arkadaĢının dini
üzerinedir” demiĢ…
Bu Hadis‟in önemini Ģimdi daha iyi anlamıĢ durumdayım.
ArkadaĢlarım Mâneviyatsız, Materyalist fikirlilerden olmuĢ olsaydı demek
ki, ben de Ģimdi enseleri kalın, Asîl Ve Ârif Halkımıza bir Irgat olarak
127

https://www.sabah.com.tr/gundem/2019/07/13/mehmed-sevket-eyginincenazesi-baskan-erdoganin-da-katildigi-torenle-topraga-verildi
128
https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/mehmet-sevket-eygi-kimdir-mehmet-sevketeygi-nereli-5228111/ YA DA https://www.biyografya.com/biyografi/7571
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yukarıdan bakan, Uluslararası Tarikat Ve Kulüpler‟in, sırf kendilerini
beğenmiĢ, üyelerinden olacaktım… Ya da her Ģeye değiĢik modelde, at
gözlükleriyle Ģüpheli-Ģüpheli bakan, Sapık Grup Ve Ġdeolojiler‟in
mensuplarından veyâ Halkı ve Mü‟minleri küçümseyenlerden biri
olabilirdim129.”
Bu noktada insanın aklına, Zumer Sûresi‟nin 9. Âyeti geliyor: “Hiç
bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”
Bu âyetin açıklaması, “Ġnsan bilmediğinin düĢmanıdır.” sözünü de
hatırlatabilir. Bilenler Gerçekler‟e daha yakındır. Ya da ĠĢin Ġç Yüzü‟nü
bilmeyenler, Gerçekler‟den daha uzakta kalmıĢlar demektir. Câhillik ve
Bilgisizlik Tipleri‟ne ya da BakıĢ Açıları‟na130 göre bilen de bilmeyen de;
kendi açısından haklıdır. Ama ele alınan bir konuda hemen-hemen insan
sayısı kadar çeĢitli olan BakıĢ Açıları‟ndan, yalnızca biri doğrudur. O da
kısaca söylemek gerekirse, Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz‟deki
hükümlere-ölçülere dayanan, BakıĢ Açısı‟dır / açılarıdır. Bu nedenle,
Müslüman mü‟minlerle, Müslüman mü‟min olmayanların, yâni
Münâfıklar‟ın, Hâinler‟in, Hristiyan Ve Yahûdiler‟in BakıĢ Açıları‟nın,
birbirinden çok farklı olacakları çok açıktır.
Gençlik yıllarımda bu kadar detaylı düĢünmem, elbette mümkün
değildi. AraĢtırma ve incelemelerim sonunda bu fikirler, Ģimdi yeni-yeni
aklımda değerlenip Ģekilleniyor... Demek oluyor ki bir insan Hayat AkıĢı
içinde, ancak elinden geldiğince, Ġslâmî Ġstikâmet çercevesi içinde kalabilir.
Böyle bir insan, karĢılaĢtığı olayları Ġslâmî Bilgiler ile karĢılaĢtırabilirse,
kuvvetli bir ihtimalle, ancak o zaman, yanılmaktan korunabilir.
Ama bir Müslüman kendi Üstün Ġslâm Ve Altın Kültürünü hiç
bilmiyorsa ya da ÇeĢitli Özentiler‟le ondan uzaklaĢmıĢsa, gerçeklere
kavuĢma açısından, Yanılma Olasılığı daha fazla olmaktadır. Tabiatıyla
kendi Kültürünü beğenmeyen, bunun yerine baĢka kültürleri gökyüzüne
çıkaran Müslümanların Gerçeklerin Tam Tersi‟ni düĢünecekleri de açık bir
gerçektir. Günümüzde hemem her gün, Devlete kafa tutup, ġehir
EĢkıyâlı‟ğına soyunan ve insanların huzurlarını kaçıranlar, Kültürlerini
bilmiĢ olsalar, Ġdârecilere KarĢı AĢırı Olumsuz DuruĢ‟un iyi bir davranıĢ
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Temiz, M., Halkımızı AĢağı, Câhil Görenler Ve Türkiye‟yi Tekrar Kukla
Olarak Görmek Ġsteyenler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HALKIMIZI%20AġAĞI,%20CÂHĠL%20GÖRENLER%20VE
%20DIġ%20BASKILAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/HALKIMIZI%20AġAĞI,%20CÂHĠL%20GÖRENLER%20VE
%20DIġ%20BASKILAR.doc, En Son EriĢim Târihi: 11.05.2014.
130
Temiz, M., BakıĢ Açısı, Îman ve Dalgalar, En Son EriĢim Târihi: 21.12.2013,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi:
http://mtemiz.com/bilim/BAKIġ%20AÇISI,%20ÎMAN%20VE%20DALGALAR.doc YA
DA http://mtemiz.com/bilim/BAKIġ%20AÇISI,%20ÎMAN%20VE%20DALGALAR.pdf
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olmadığını, günah olduğunu da bilirlerdi131. “Tencere yuvarlanır, kapağını
bulur.” demiĢler ya… Bu ne demek?
Bu, “Her insan Cibilliyeti‟ne-Tabiatına lâyık olan yeri bulur.”
demektir. Demek oluyor ki benim Cibilliyetim-Tabiatım, Kültürümüz‟e
uygun bir yaĢama uygun düĢüyormuĢ ki, Tasavvufu sevmiĢim. Artık
haftalar geçtikçe, hafta sonları çoğu kere arkadaĢlarla Ġskender PaĢa‟ya
gitmeyi bir âdet hâline getirmiĢ gibiydik…
Ġlk zamalarda bir defâsında câmide ikindi sohbeti bittikten sonra
arkadaĢlar, bir dâvete gideceğiz, demiĢlerdi. Ama hâllerinden bir tedirginlik
içinde oldukları da belliydi. Sonraları öğrendiğime göre, ben onlara göre
„derssiz‟ olduğumdan dolayı, bu sohbete gitmem mümkün değilmiĢ… Bu
yüzden arkadaĢlar, durumu kıdemli olanlara, onlar da Hoca Efendi‟ye,
Mehmed Efendi ‟ye aktarmıĢlar. Mehmed Efendi de, benim için, gelsin
demiĢmiĢ…
O zaman cemaat dağıldıktan sonra arkadaĢlar, beni de alarak,
Dâvete gitmek üzere câmiden ayrılmıĢtık…
Biz, Ahmet Ġleri, Süleyman Zeki Bağlan, Sadık Gürcan ve Teknik
Üniversite‟yi yeni bitirmiĢ Nûri Yücel132 adlı, ağabeylerden ibârettik… Hep
berâber, câmiye 200-300 metre kadar uzakta bulunan bir eve gitmiĢik.

Ortada Elektrik Mühendisi ((sakallı) Sadık Gürcan Bey görülüyor…

131

Temiz, M. Kültürümüzde (Dinimiz‟de) Ġdârecilere Îtaat Kavramı, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KÜLTÜRÜMÜZDE%20ĠDÂRECĠLERE%20ÎTAAT%20KAVR
AMI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KÜLTÜRÜMÜZDE%20ĠDÂRECĠLERE%20ÎTAAT%20KAVR
AMI.doc, En Son EriĢim Târihi, 13.05.2014.
132
Nûri Yücel Bey‟in internette bir resmini bulamadım.
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Ortada Elektrik Mühendisi ((sakallı) Sadık Gürcan Bey görülüyor…

Gittiğimiz yer, dıĢarıya açılan bir merdivenle inilen, bir binânın alt
katıydı. Binâ 3-4 kattan ibâretti. Ġçeri girdiğimizde herkes bir tarafa
iliĢmiĢti. Hoca Efendi bizden önce gelmiĢti. Ben de arkadaĢların
yanındaydım, aval-aval etrâfa bakıp duruyordum.
Buranın bir tarafı mutfaktı. Diğer kısmı ise, minderlerin de
bulunduğu, mütevâzı yer sergileriyle örtülüydü. Mehmed Efendi, kıble
tarafında bir mindere oturmuĢ, yönünü cemaate çevirmiĢ, ortamın
loĢluğunda Ay gibi parlıyordu133. Herkes bir sessizlik içindeydi.
Nihâyet akĢam olmuĢtu. Namaz kılındıktan sonra, yer sofraları
kurulmuĢtu. Yemek yemeye baĢlamıĢtık…
Cemaatte büyük bir Sevgi Ve Samîmiyet vardı. Öyle ki, yanımda
bulunan uzunca sakallı, 30-40 yaĢlarında birisi, Yemek Dolu KaĢığı‟nı
ağzıma uzatmasın mı? “Ey vah! Bu ne? Bununla da mı karĢılaĢacaktım?”
Ben nasıl BaĢkasının Kullandığı KaĢığı ağzıma sokacaktım? Ama
nasıl olduysa, onu yaptım!
Ama ĢaĢkındım! Çünkü KaĢığı reddetsem, KaĢık Sâhibi bu sefer
belki üzülecekti. Renk vermeden o zatın kaĢığındaki yemeği ağzıma aldım
ve yedim. Onu mahcup etmemek daha iyiydi, çünkü... Ama ben, ne
hâldeydim? Bir bilseniz!
„Vay! Vay! Vayy!‟ dedim, Kendi Kendime, içimden… “Mustafa,
bunlar da mı olacaktı hayâtında, baĢına bunlar da mı gelecekti, Ey
Mustafa?”
133

Temiz, M., Bir Yazı da Gönül Dünyâsı‟ndan: Altın Pırlantası-Mehmed
Zahid Kotku (RhA), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://gayalo.net/dosyalar/ALTIN%20PIRLANTASI.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ALTIN%20PIRLANTASI.doc YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALTIN%20PIRLANTASI.doc YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALTIN%20PIRLANTASI.pdf, En Son EriĢim Târihi:
25.05.2013.
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Üstün Ġslâm Ve Altın Kültürümüz‟ü ve Yüce Ġslâmî Ve Altın
Kültürel Ölçülerimiz‟i ve / veya Ġslâmî ve Millî Değerlerimiz‟i öğrendikçe
gördüm ki, bir insanın hanımına kaĢığıyla yemek uzatması sevapmıĢ…
Hattâ Peygamberimiz (SAV) bardaktan suyu, ağzını hanımının içtiği yere
getirerek içermiĢ… O‟nun bu Ġltifatlı Sünnetleri, sevap olmaktan baĢka, en
baĢta âile yuvasının ve insanlar arası ĠliĢkiler‟in Kuvvetlendirilmesi içindi,
Ģüphesiz...
Böyle iĢler, insanın baĢına her zaman gelebilir. Benim bu olaydaki
durumum, bir oldu-bitti sonucudur. Örnek olarak alınmamalıdır!
Günümüzde sıhhatinden emin olmadığımız kimselerin elbette ki, „sevap
diye‟, kaĢıklarını ağzımıza sokmamız uygun olmadığı gibi, eĢyâlarının da
kullanılması sakıncalıdır.
KaĢığını bana uzatanla sonraları dost olmuĢtuk… Adı Sıtkı‟ydı. Biz
ona Sıtkı Âbi (Ağabey) derdik… Uzun sakalları vardı. ĠskenderpaĢa‟da
Müezzin‟in vefâtından sonra Müezzinlik de yapmıĢtı. Çok ihlâslı ve çalıĢkan
bir insandı. Biz öğrenci iken o da Ġngilizce‟yi öğreniyordu. Oğlunu ilkokula
vermeden Hafız etmiĢti. Bâzı sabahlar, o 7-8 yaĢındaki çocuğa Hoca Efendi,
Sabah Evrâdı‟ndaki Esmâül-Hüsnâ‟yı Ezbere okuttururdu.
Yemekten sonra Yatsı Namazı kılınmıĢ, ardından ıĢıklar
söndürülmüĢ, uzun süren bir Zikir yapılmıĢtı. Zikrin bir anında Hoca
Efendi, “Herkes içinden bir Niyet tutsun!” demiĢti. Ben de bir takım
niyetler tutmuĢumdur muhakkak, Ģimdi hepsini hatırlayamıyorum.
Ancak Ģu anda, “…zikrike ve Ģükrüke ve hüsü ibâdetik...” ile biten
bir duâyı okuduğumu hatırlayabiliyorum.
O zamanlar, 3-5 kiĢinin bir araya gelerek Zikir Yapması suçtu,
yakalanlara 163. madde ile Cezâi ĠĢlem yapılıyordu. Bu yasak 1930‟lu1940‟lı yıllarda Ġnönü‟nün ġeflik Dönemi‟nde Ġslâmî Ve Kültürel
Faaliyetleri
yasaklaması‟ndan
gelen
Ġslâm
KarĢıtlığı‟nın-Ġslâm
DüĢmanlığı‟nın Katı Ve Ġnsafsız kalıntılarındandı. Bu nedenle Ġslâmî


Serdaroğlu, H., Ġlahiyat Fakültelerinde YetiĢen Belam lar!, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi, http://reddulmuhtar.com/index.php/160-ilahiyat-fakultelerinde-yetisenbelamlar.html, En Son EriĢim Târihi: 03.01.2013.
(“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 tevakki edilmesi (sakınılması) ve baĢlanmıĢ bu gibi tefrikaların en
son on gün zarfında nihayetlendirilmesi.” (T.C. BaĢvekâlet - Matbuat Umum 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.)
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Yasaklar‟ın Müslümanlardaki Tedirginliklerini ilk kez, o sıralarda görüp
hissetmeye baĢlamıĢtım134.
Daha
önceleri
Müslümanların,
böyle
izlenerek,
cezalandırıldıklarından hiç haberim yoktu. Bâzılarına o devirlerde
Müslümanların çektikleri Bu Sıkıntıları anlatmanın zorluğunun sebebini,
Ģimdi daha iyi anlayabiliyorum. Böyle Bir Hayat‟tan haberim olmamıĢ
olsaydı, Eski Türkiye‟deki Müslümanlara lâyık görülen, bu Muameleler‟e
belki ben de zor inanabilirdim. Sonradan araĢtırdım, inceledim, gördüm ki,
Ġslâm Dini, 1930‟lu yıllarda Ġnönü tarafından yasaklanmıĢtır135.
ġimdi yine asıl konumuza dönecek olursak, anlatıldığına göre yine
böyle bir Zikir ânında bir Hoca Efendi (Ģeyh), “Herkes içinden bir niyet
tutsun!” dediği zaman bâzıları, “Ne tutalım? Ne tutalım?” derken, bir ara
Hoca Efendinin Alnı‟nda, “Tevfîk” kelimesinin yazılı olduğunu
görmüĢlermiĢ… “Tevfîk” Allah‟ın (CC) yardımı demektir. Sonra bu
durumu Ģöyle yorumlamıĢlar:
Bir kimse Allah‟tan (CC) dâima O‟nun Yardımı‟nı talep etmelidir.
Gerçekten Bu Yolun Yolcuları bilirler ki, “Fakat o âlemlerin Rab‟bi olan
Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz!-Tekvir Sûresi, âyet 29.” âyetince bir
kimse, “Allah‟ın (CC) yardımı olmadan” hiçbir Ģey yapamaz136.

134

Temiz, M. Akıl Ve Gerçeklerden Kopunca…, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/AKIL%20VE%20GERÇEKLERDEN%20KOPUNCA….pdf YA
DA
http://mtemiz.com/bilim/AKIL%20VE%20GERÇEKLERDEN%20KOPUNCA….doc, En
Son EriĢim Târihi, 01.05.2014.
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Temiz, M., Bunları Hâlâ Anlayamıyor muyuz?, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.pdf,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.docx, En
Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
136
Temiz, M., Zerrelerden Galaksilere, Nefislerden Ruhlara Kadar Her ġeyde
Allah‟ın (CC) Dilemesi, Ġyi Niyet (Pozitif DüĢünce) Ve Ümit, Kültürümüzde Ġnsanların
Ġsteklerinin GerçekleĢmesinde Özgür Ġrâde‟nin Derecesi, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟IN%20(CC)%20DĠLEMESĠ,%20ĠYĠ%20NĠYET%20(P
OZĠTĠF%20DÜġÜNCE)%20VE%20ÜMĠT%20(PDF).pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟IN%20(CC)%20DĠLEMESĠ,%20ĠYĠ%20NĠYET%20(P
OZĠTĠF%20DÜġÜNCE)%20VE%20ÜMĠT%20(PDF).pdf, En Son EriĢim Târihi:
05.12.2013.
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Hoca Efendi‟yle Tanışma
Artık, Ahmed Ziaüddin GümüĢânevî137 Silsilesi‟nin Son
Halkaları‟ndan olan, Hoca Efendi ile yakından tanıĢmanın zamânı gelmiĢti.
Bir gün bu Niyet‟le arkadaĢlarla otelden ayrılmıĢ, ĠskenderpaĢa‟ya
gelmiĢtik… Benden baĢka Murat adında bir genç daha vardı. Bu arkadaĢ
soradan ĠnĢaat Mühendisi olmuĢtu.
Süleyman, Ahmet, ben ve Murat, câminin bahçesinde bulunan,
Hoca Efendi‟nin evine girmiĢ, Sedir‟de oturan, Hoca Efendi‟nin önünde
hep berâber saygıyla oturmuĢtuk… Hoca Efendi isimlerimizi sormuĢ ve
bize, özet olarak söylemek gerekirse, sistemli olarak günlük okunacak
duâlardan sonra:
“Allah‟ın Zikriy‟le MeĢgul Olmak, kimsenin iĢine, gücüne
karıĢmamak, dedi-kodu yapmamak, günahlardan da sooon derece kaçmak,
kazâ namazlarımız varsa, onları da edâ etmek…” gibi, güzel sözler
söylemiĢti. Son sözü de, “Bizleri de duâdan unutmazsınız” olmuĢtu. Meğer
ders aslında, özetle bu kadardı. Bir müddet sonra izin alıp çıkmıĢtık…

Ahmed Ziyâüddin GümüĢânevî (RhA) Hazretleri
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Öğrenci iken ĠskendepaĢa Yurdu‟nda kalıyordum. Mehmed Zahid (RhA)
Hazetletleri‟ni ziyâret için emekli bir âlim gelmiĢ, biz öğrencilerin kaldığımız odaya da
uğramıĢtı. Yanında Ahmed Ziyâüddin GümüĢânevî (RhA) Hazetletleri‟nin cübbesi vardı. O
cübbeyi giyerek ikiĢer rekaat namaz kılmıĢtık.
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Annem ve Babam Yanımda
ArkadaĢlarla ilkbaharı Sirkeci‟de bir otelde geçirmiĢtik. Hüseyin
arkadaĢ bizden ayrıldığı için, üç kiĢi kalmıĢtık. Görüyorsunuz ya…
Öğrenciydik ama nerede o düzenli öğrencilikler?
Artık bizim için Düzenli Ders Dinlemeler, Düzenli ÇalıĢmalar,
sanki bitmiĢ gibiydi. Bu PeriĢanlık esnâsında ben, sihhatimi de kaybetmiĢ,
bu da ilâve ayrı bir dert olmuĢtu.
Ġkinci sınıfta, Ahmet Ġleri, Bekir Albayrak ve benden müteĢekkil, üç
arkadaĢ Vatan Caddesi‟nde, bir evin 6. katında bir Dâire kirâlamıĢtık.
Dâireyi paylaĢıp Annemi-Babamı da yanımıza getirmiĢtim. Onlara bir oda
ayırmıĢtık.
Böylece biraz rahatlamıĢtık. Annem çamaĢırlarımızı (elleriyle)
yıkıyor, yemeklerimizi piĢiriyor, babam pazar iĢlerini görüyordu. Evin
bütün iĢleri onların üzerindeydi. Bir sene kadar böyle gitmiĢti. Annem Ve
Babam hâliyle yorulmuĢlardı.
“İskenderpaşa” Yılları
Bu evde otururken bir defâsında, bir ikindi namazından sonra, Hoca
Efendi‟nin de bulunduğu bir sırada, Erenköy‟de TopbaĢlar‟ın Dâveti‟ne
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gitmiĢtik. TopbaĢlar Erenköy‟ün eĢrâfından olup oranın zenginlerindendi.
AkĢam yemeğinden sonra Hoca Efendi az sohbet etmiĢ, Yatsı Namazı
kılındıktan sonra çaylar içilmiĢti.
O toplantıda Hoca Efendi daha çok susmayı tercih etmiĢ, o sırada,
eski büyüklerden birinin sözünü nakletmiĢti. Zannederim ġâh-ı NakĢîbend
Hazretleri Ģöyle demiĢ, “Bizim sükûtumuzdan bir Ģey alamayan,
konuĢmalarımızdan hiçbir Ģey alamaz139.” Bu söz Tasavvuf‟ta Az
KonuĢmanın Ve Sükût‟un Önemi‟ni vurgulamaktadır.
Hani, derler ya, „Söz gümüĢ ise, sükût altındır.‟ ya da “Susan câhil,
câhillerin filozofudur.” diye… Hz. Ömer (RA) da “Az konuĢanı Allah
heybetli gösterir” demiyor mu?
O gün evden, ĠskenderpaĢa‟da ikindi namazını kılmak için,
çıkmıĢtım. Fakat namazdan sonra bu dâvet dolayısıyla geciktiğim için,
Annem evde çok meraklanmıĢ, gece saat 11 civârında geri dönmeme kadar
balkondan içeri girmemiĢ, vaktini, bana bir Ģey olmasın diye, Allah‟a (CC)
yalvararak geçirmiĢti. Geldiğimde annemin Meraklı Ve EndiĢeli Hâli‟ni
görünce, hatâmı anlamıĢtım:
O zamanlar, Cep Telefonu yoktu ama gitmeden önce annemi geç
geleceğimden bir Ģekilde haberdar etmeliydim ya da gitmemeliydim. Bu da
benim için, hoĢ olmayan, bir Çocukluk Hatâsı olmuĢtu.
Üçüncü yılda ben arkadaĢlardan ayrılıp Fâtih-Malta‟da Kınalızâde
Sokak‟ta, teras katında, bir yer kirâlamıĢtım. Ev sâhibimiz, Ġshak Pehlivan
adında Rizeli bir Müteahhit idi. Biraz daha Huzurlu olmuĢtum ama yılların
getirmiĢ olduğu olumsuzluklar yüzünden artık, Notları Parlak-Parlak olan
bir öğrenci olma fırsatını kaybetmiĢtim.
Samsun‟daki kardeĢim Senem de yanımıza gelmiĢti. ĠskenderpaĢa
Câmisi‟nin karĢısında bir Kur‟an kursu vardı. Bir ara Senem‟i oraya
götürmüĢtüm. Fakat yaĢı biraz büyük olduğu için oraya Ġntibak edememiĢti.
Daha sonra, canı sıkılmasın, meĢgul olsun diye, ona Hazır Giyim ĠĢi
bulmuĢtum. Dikilecek malzemeyi Beyazıt‟tan, Bohça içinde baĢımın
üstünde, eve getiriyordum.

139

Temiz, M., Bir Yazı da Gönül Dünyâsı‟ndan – ıı: ġâh-ı NakĢîbend (RHA)
Hazretleri‟nden Bir Kaç Kerâmet, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ġÂHI%20NAKġÎBEND%20(RHA)%20HAZRETLERĠ‟NDEN%20BĠR%20KAÇ%20KERÂ
MET.pdf YA DA http://mtemiz.com/bilim/ġÂHI%20NAKġÎBEND%20(RHA)%20HAZRETLERĠ‟NDEN%20BĠR%20KAÇ%20KERÂ
MET.docx, En Son EriĢim Târihi: 05.12.2013.
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Evde Dikilenleri, yine baĢımın üstünde Bohça içinde taĢıyarak,
Beyazıt‟a götürür, teslim ederdim. Bohçaları getirip götürürken, uzun
sakallarım olduğu hâlde, Ter-Su Ġçinde Kala-Kala o kalabalıkların içinde,
Fâtih‟ten Beyazıt‟a gidip gelirken, o yükün altında ne kadar bocaladığımı
Ģimdi hatırlıyorum da, bunların altından nasıl kalkmıĢım, Ģimdi Hayret
ediyorum! ġimdiki Hâlim olsa, o bohçaları pek kımıdatabileceğimi
zannetmiyorum. ġu Gençlik Enerjisi beni Ģimdi hayretlere düĢürüyor!
Kınalizâde‟de otururken yanımızda bulunan, Ali Ağabeyim‟in kızı
Perize‟yi, Eczâcı ArkadaĢım Ömer Yavuz‟un hanımından, Arapça Dersi
almaya gönderiyordum. Perize baĢörtülü olduğu için, Ġslâm DüĢmanlığı
nedeniyle 141, Ġnönü Zihniyeti‟nin çok daha etkili olduğu o Eski
Türkiye‟deki Samsun‟da okula gidememiĢ, okuyamamıĢtı.
©

“Rahmetullâhi Aleyh - Allah‟ın rahmeti üzerine olsun!” demektir.
1897 (Hicrî 1315 ve Rûmî 1313) - 13 Kasım 1980),
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/MEHMET%20ZAHĠT%20KOTKU%20_RhA_00.pdf
141
Temiz, M., Zihniyet Mücâdelesinde Kadro Mağlûbiyeti, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ZĠHNĠYET%20MÜCÂDELESĠNDE%20KADRO%20MAĞLÛ
BĠYETĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ZĠHNĠYET%20MÜCÂDELESĠNDE%20KADRO%20MAĞLÛ
BĠYETĠ.doc, En Son EriĢim Târihi, 07.05.2014 / http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm.
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Ömer Ve Hanımı Mahmut Efendi cemaatinden idiler. Mahmut
Efendi de meĢâyihtendi. Hoca Efendi‟yi de sık-sık ziyâret edenlerdendi.
Hattâ 13 Kasım 1980 yılında Hoca Efendi vefât ettiğinde, Hoca Efendi‟yi o
yıkamıĢ, cenâze namazını da o kıldırmıĢtı.
Ömer Ve Hanımı evlerinde Arapça dersi verirler, kendilerince Ġslâm
için Hizmet Etmeye çalıĢıyorlardı. Her bayana ÇarĢaf Giydirme‟yi Ve
Erkekler‟e Sakal Bıraktırma‟yı Birinci Plâna almıĢlardı. Perize‟nin
Arapça‟ya baĢladığı sırada Hoca Efendi, Hac‟da bulunuyordu.
Hac‟dan geldiğinde Perize‟yle Hoca Efendi‟yi ziyârete gitmiĢtik.
Hoca efendi Perize‟yi iĢâret ederek, “Kim bu?” diye sormuĢtu. Ben de
yeğenim olduğunu, Arapça kursuna gittiğini söylemiĢtim. Bunun üzerine
Hoca Efendi:
“Arapça okuyan kızların, sonunu getiremediklerinden, Eksik Ve
Yarım Yamalak bir Arapça ile Kur‟an‟ı Tercüme‟ye kalkarak, hocalık
yapmaya kalktıklarını” söylemiĢ, sonunda, „kaĢ yapmak için göz
çıkardıkları‟ anlamına gelecek Ģekilde, zararlı olduklarını belirtmiĢti.
Ben de Hac‟da oldukları için bu hususta kendilerine danıĢamadığımı
bildirmiĢ, “Ġsterseniz, Arapça‟ya göndermiyeyim.” demiĢtim. “Gitsin!
Gitsin!” demiĢlerdi. Ardından da Ģöyle eklemiĢlerdi: “ġu karĢıda Kur‟an
Kursu var.” Mesele anlaĢılmıĢtı:
“Ġsterseniz Arapça‟ya göndermiyeyim.” dediğim zaman da, „Gitsin!
Gitsin!‟ diyerek Olumluluk‟tan, yâni Olumlu cümle kurarak Pozitif Dalga
yaymaktan ayrılmadıklarını, ancak yıllar sonra Ģimdiki bilimsel yorumuma
göre değerlendirebiliyorum142. Çünkü o zamanlar, Pozitif Dalgalar‟ın
Olumlu Etkileri, daha henüz bilimsel olarak, ispat edilmemiĢti.
Peygamber (SAV) Efendimiz Bütün YaĢamı Boyunca hiç bir
Olumsuz Cümle kurmadığı için, böyle Olumlu Cümle Kurmak, iyi yetiĢmiĢ
Ġlim Adamları arasında bir Sünnet hâline gelmiĢtir.
Batılılar Peygamber (SAV) Efendimiz‟in, “Lâilâheilallah-Allah‟tan
baĢka tapacak yoktur, yâni yalnız „Allah vardır.‟ Ģeklinde, Tevhit (Arapçası
Tevhid) Kelimesi‟nde geçen, yalnız bir adet Olumsuz Cümlesi olduğundan
bahsederler. Bu nedenle bütün Ġslâm Büyükleri, Peygamberimiz (SAV)‟in
Bu Sünneti‟nin gereği olarak, hiç Olumsuz Cümle kurmadıkları için,
bugünkü Bilim Verileri‟ne göre, dâimâ Pozitif Hükümler‟den ayrılmazlar
ama asıl maksatlarını tekrar baĢka bir Olumlu Cümle ile ifâde ederler.

142

Temiz, M., Olumlu, Olumsuz Dalgalar Ve Mutluluk, , Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR.doc, En Son EriĢim
Târihi: 05.12.2013.
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Perize (Ortada siyah elbiseli… Diğerleri kızı ve torunları

Burada da Hoca Efendi aynen öyle yapmıĢtı. “Gitsin! Gitsin!”
olumlu cümlesi ve sonra, “ġu karĢıda Kur‟an Kursu var.” Olumlu Cümlesi
ile Sünnet‟e uymanın güzel bir örneğini göstermiĢ oluyorlardı, aslında…
Bu sıralarda aynı zamanda Hoca Efendi‟den duyduklarımı
Adapazarı‟nda bulunan Vesile Ablamı da ziyâret ederek, teypten onlara da
dinletmeyi ihmal etmiyordum.
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Mahmut Efendi

Çokları Peygamber (SAV) Efendimiz‟in YaĢadığı Devir‟de, Pozitif
Ġlmin yâni Bilim‟in geliĢmediğini esas alarak, Peygamber (SAV)‟in
bugünkü bilimsel konuları bilemeyeceğini iddiâ edebilirler, hattâ ediyorlar
da... ġüphesiz, bu ve buna benzer iddiâların sâhipleri, böyle görüĢleri ile
peygamberliğin ne demek olduğu husûsunda, yalnızca Kendi Câhilliklerini
göstermiĢler demektir. Peygamberliğin ne olduğunu bilmeyen Bu Câhllere
bir Ģey söylemek, boĢuna nefes tüketmek olur. Bu Câhiller elbette ki,”Ġyi
bilin ki, bana Kur‟an ve onunla berâber bir misli verildi” Hadisi‟nden de
bihaberdirler.
Yine Kınalızâde Sokakta otururken, yeğenlerimden birisi Ġlkokulu
yeni bitirmiĢti. Teklifim üzerine onu, Mahmut Efendi cemaatinin
Sağmalcılar Kur‟an Kursu‟na vermiĢlerdi. Daha doğrusu âilesinden gerekli
izni alınca, çocuğu Kurs‟a ben yerleĢtirmiĢtim.
Çocuk, ilk zamanlarda, kendini tamâmen okumaya vermiĢti. Sâkin
bir çocuktu. Onu Hoca Efendi ile de tanıĢtırmıĢtım. Kurs‟un hocaları çok
memnun kaldıklarından ona, husûsi olarak ders çalıĢması için, ayrı bir oda
bile ayırmıĢlardı. Fakat bu durum uzun sürmemiĢti.
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Vesile Ablam oğullarından biri ile görülüyor…

Bir gün çocuğun okuldan Kaçtığını duymuĢtum. Çocuğun Babası
morali bozuk olarak Ġstanbul‟a gelmiĢti. Ġstanbul‟da çalıĢan çocuğun bir
ArkadaĢı onun kafasını çelmiĢ, kendisinin Para Kazandığını, Kur‟an
okumakla Karın Doymayacağını söyleyerek, Çocuğun Hevesi‟ni
kaçırmıĢ… Tabiî ki sonuç, böylece, Okuldan Kaçma‟yla tamamlanmıĢ…
Çocuğun babasıyla Ġstanbul‟da çocuğu aramaya baĢlamıĢtık…
Alibeyköyü‟ndeki bütün Kahvehâneleri geziyorduk… Üstümüz baĢımız,
sigara dumanından kokmaya baĢlamıĢtı.
Çocuğun babasının yâni EniĢtem‟in Söz Ve DavranıĢı‟ndan
Kendimi Suçlu görüyordum. Çünkü çocuğun Kurs‟a verilmesine ben sebep
olduğum için, bu durum sanki onun kaçmasına iliĢkin bir Sebebe
dönüĢmüĢtü. Çocuğun Babası Nazârı‟nda bir suçlu durumundaydım,
sanki… ġu Dünyâ denen Yeryüzü‟nde insanın baĢına neler gelmiyor,
görüyorsunuz…
Çocuğu nasıl bulduğumuzu unuttum. Ama artık onun için okuma iĢi
bitmiĢti.
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Durum Mânen kendilerine Mâlum olsa gerek ki, bir gün Hoca
Efendi bana o Çocuğu sormuĢtu. Ben de onun Kurstan Kaçtığını söylediğim
zaman, o Mubârek Zat, o kadar üzülmüĢü ki…
Çocuğun, Kur‟an‟ı Terk EdiĢi‟nin cezâsını, hayâtın çilelerini
çekerek Ģiddetli bir Ģekilde gördüğünü MüĢâhade etmiĢimdir. Onun Çektiği
her bir Çileyi duyduğumda, Hoca Efendi‟nin üzüntüsü, gözümün önüne
geliyordu / gelmektedir. Çocuk da aslında temiz, duygulu bir çocuk olacak
ki, Ģu yaĢa geldim, daha henüz karĢıma çıkmamıĢtır. Meselâ Ģu anda
dıĢarıda rastlasam tanyamam!
Kolay mı? Kur‟an‟ı Terk Etme‟nin, bu nedenle, üstelik bir Allâh
(CC) Dostu‟nun Üzülmesin‟e Sebep Olman‟ın KarĢılığı, elbette, ġiddetli
olurdu!
Sakallı Yıllarım
“Her gönülde bir arslan yatar ya…”
Ġkinci sınıfta sakal bırakmıĢtım ama AĢırılığım yoktu, sâkindim.
Birinci sınıfın ilk aylarında baĢlayan Yoğun Öğrenci YürüyüĢleri,
Boykotlar sürüp gidiyordu. Hattâ birinci sınıftayken, henüz neyin ne
olduğunu bilemediğimiz için, Öğreci Hareketleri çerçevesinde sâdece bir
Ankara YürüyüĢü‟ne katılmaya teĢebbüs etmiĢ, sonra da vazgeçmiĢtim.
Ders Boykotları hiç durmuyordu, sınıflara giremiyorduk, Dersler
hep boĢ geçiyordu. Bunlar hep bizim Kayıp Zamanlarımız olmuĢtu.
Notlarımın düĢük oluĢunun bir Sebebi de bu boykotların verdiği Moral
Bozukluğu‟ydu.
Sakal bırakıĢım, belki de, Can Sıkıntısı‟nı hafifletecek bir MeĢgale
olabilirdi. Bilemiyorum, o KarıĢık Devre‟de sâdece doğru-dürüst traĢ
olmadığımı hatırlıyorum. Çoğu kere dersler yapılamıyor, öğrenciler
dövüĢüyor, hattâ Hocalar dahî korku içinde yaĢıyorlardı. Nitekim Birinci
Sınıfta‟yken Boykotçu Öğrenciler, Makine Mühendisliği‟nde, Ģu anda
ismini hatırlayamadığım ama soyadı Müftüoğlu olan Dünyâca TanınmıĢ
kıymetli bir Hocayı bıçaklıyarak öldürmüĢlerdi.
O zamana kadar, Sağcı Ve Solcu Öğrenciler arasında bir soğukluk
yoktu. Sâdece fikir ayrılığı vardı. 1968 yılında Birinci Sınıf‟ın ikinci
yarısından îtibâren, Sağ Ve Sol GörüĢlü Öğrenciler arasındaki Fikir
Ayrılığı‟na DüĢmanlık da eklenmiĢti. Öğrenci olayları gittikçe
Ģiddetleniyordu. Öyle ki, bu sırada Rektör Bedri Karafakioğlu‟nu da
öldürmüĢlerdi.
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Bütün Üniversite Öğrencileri âdetâ, Sağcı Ve Solcu olmak üzere, iki
Blok‟a ayrılmıĢtı. Ġki taraf da karĢı taraftan olan öğrencileri buldukları
yerlerde döverlerdi. Her tarafta bir Terör Havası esmeye baĢlamıĢtı.
TanınmıĢ gayretli Sağcı Öğrencileri sınıflara, hattâ Üniversite‟ye
sokmamaya baĢlamıĢlardı. Öğrenciler dövüĢüyorlar, çoğunlukla hemen
hergün, bir tarafın Feryâdı yükseliyordu.
Bir ara Milletvekilliği de yapmıĢ olan Konya eski Belediye BaĢkanı,
Halil Ürün o zamanlarda, ĠnĢaat Mühendisliği son sınıfındaydı. AĢırı bir
Sağcı‟ydı, dövüyordu, dövülüyordu fakat hiç yılmıyordu.
O sıralarda bu gibi hâdiselere hiç katılmamıĢtım. Sâdece ilk yıl,
neyin ne olduğunu bilemediğimiz için, Harun Karadeniz‟in Düzenlediği bir
Ankara yürüyüĢü olmuĢ, Anadolu Yakası‟na kadar o YürüyüĢ‟e katılmıĢtım,
o kadar…
Ġkinci Sınıf‟ta sâdece sakalım dikkati çekiyor, bir dereceye kadar
solculara Sağcı olduğum intibâını veriyordu. Bâzı Hocalarım, belki
Solcular da, beni meğer Maocu zannediyorlarmıĢ143… Çünkü o sıralarda
yaygın bir Mao ya da Maoculuk Akımı da vardı…
Nitekim öğrencilerin Sarı Selma adını taktıkları bir Matematik
Hocamız vardı. Dersi tam Cumâ namazı Saati‟ne geliyordu. Ġbâdetle
TanıĢık olduğum için144, bir de Öğrencilik Özgürlüğü var ya, Cumâ
Namazı‟nı kılamamak beni Huzursuz yapmıĢ olacak ki, iyice
hatırlıyamıyorum ama her hâlde Yoklama yaptığı için olacak, bir Cumâ
günü Sarı Selma Hocamız‟ın odasına gitmiĢ, Cumâ Namazı‟na gitmek için,
o saatte bana müsâade etmesini istemiĢtim.
Sözüm biter bitmez Hoca hayretle, “Aaa! Ben seni Mao‟cu
zannediyordum!” diye haykırmıĢtı. Hemen orada aramızda dinî bir
konuĢma geçmiĢti. Hoca:
“Ben, Dindar Çevre‟de Dindar görünmeye; Dindar Olmayan
Çevre‟de Dindar Görünmeme‟ye çalıĢırım. Nasıl olsa Cennet‟e gitmek için,
hani ne diyorsunuz, ölüm sırasında, onu okuyorsunuz ya (ġahâdeti
getiriyorsunuz ya demek istiyor), Onu Söylersin olur biter…”
Ģeklinde sözler söylemiĢti. Saygımdan dolayı, belki de, doğacak fikir
ayrılığından ileri gelen Olumsuz Hava‟nın, Alacağım Ġzin‟e engel olması
143

Temiz, M., Meğer Maocu ĠmiĢim, Ruh Deneyi ve Takunyalı, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm, En Son EriĢim Târihi:
05.12.2013.
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Temiz, M., Lisede (Ġken) Bir Dayak Festivali, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://mtemiz.com/bilim/LĠSEDE%20BĠR%20DAYAK%20FESTĠVALĠ.pdf YA
DA http://mtemiz.com/bilim/LĠSEDE%20BĠR%20DAYAK%20FESTĠVALĠ.docx, En Son
EriĢim Târihi: 05.12.2013.
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ihtimâli düĢüncesiyle, ben bir Ģey söylememiĢtim. Benim maksadım Ġzin
Almak idi. Ama Hocan‟ın bu görüĢüne birazcık Hayret etmedim desem de
yalan olurdu.
Çünkü Koskoca Üniversite‟de Matematik Doçetliği‟ne kadar
yükselmiĢ bir kimse, Ölüm Acısı‟nı, Ölüm SerhoĢluğu‟nu hiç hesâba
katmadan, o anda dahî ezbere bilemediği ġahâdet Sözü‟nü, Ölüm
SerhoĢluğu Ve Acısı içinde nasıl aklına getirip söyleyeceğini hiç hesâba
katmıyordu. O anda aklımdan bunlar geçmiĢti.
Ġzin almak için ne kadar alttan aldımsa bile, o gün Hoca Cumâ
Namazı için gene de bana müsâade etmemiĢti.
Devreler Teorisi Kürsü Profesörü Tarık Özker Hoca, bize Devreler
Teorisi Dersi‟ne gelirdi. Tarık Özker Hoca inançsızdı. Bunu da gizlemezdi.
Dersler, Amfi‟de yapılıyordu. Her derse geliĢinde, bilhassâ sakallı olarak
karĢısında beni görünce, epey bir süreyi Ġslâm‟a Çatmak‟la geçirirdi.
Tarık Özker Hoca ruh yok derdi. Bunu da Amfi‟de ders sırasında
bize anlattığı Ģu deneye dayandırıyordu:
“Bilim, Deney, Gözlem Ve Sonuçların Yorumu‟dur. Bilim Adamları,
rûhun olup olmadığı hakkında Ģu deneyi yapmıĢlar… Ölmesi yakın olan bir
hastayı, her tarafı kapalı büyük bir Cam Muhafaza içine koymuĢlar, Bilim
Adamları dıĢarıdan Hastâyı gözlemeye baĢlamıĢlar. Eğer ruh varsa orada
duramayacağına göre, camı kırıp çıkması gerekir.”
“Sonunda Bilim Adamları, camekânın dıĢından gözlemleyerek
(bakarak), adamın Öldüğünü görmüĢler ama bir türlü cam kırılmamıĢ...
“Sonuç:
“Demek ki ruh yok…”
Tarık Özker Hocamız, anlattığı bu Materyalist Deneyi esas alarak
rûhun olmadığını söylerdi.
O sıralarda Prof. Dr. Necmettin Erbakan, bağımsız Milletvekili
olarak, TBMM Meclisi‟ne girmiĢti. Yeni kurulan Millî Nizam Partisi‟nin
Kumkapı‟da yapılacak olan Ġlk Kongresi‟ne Tarık Özker Hoca da dâvet
edilmiĢti. Aslında parti ile de iliĢkili olduğum için partiden Dâvetiye‟yi
gönderen de bendim.
Tarık Özker Hoca, bir gün büyük bir Heyecanla derse girmiĢ,
hemen, “ArkadaĢlar! ArkadaĢlar!” diyerek söze baĢlamıĢtı. ArkadaĢlar
sözüyle, daha çok çoğunluğu oluĢturan Solcu, Devrimci Boykotçu AnarĢist
Öğrencileri kast ediyordu.
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Prof. Dr. Necmettin Erbakan

Prof. Dr. Necmettin Erbakan
https://www.erbakan.edu.tr/s/erbakan

Tarık Hoca Amfi‟ye girer girmez:
“Ne oldu, biliyor musunuz?”
Necmettin Erbakan var ya, Necmettin Erbakan! Milletvekili olarak
Meclis‟e girdi.”
“(Ayakkabılarını
gösterek)
Takunyalı
Takunyalı!”diyerek
konuĢmasına bir giriĢ yapmıĢ ve Ģöyle devam etmiĢti:
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“Necmettin Erbakan‟ı Bizim Okul yetiĢtirdi. Çok iyi bir Bilim
Adamı... (Gene ayakkabılarını gösterek) ama Takunyalı Takunyalı!
Kurduğu Millî Nizam Partisi Kongresi için bana Dâvetiye göndermiĢ!”
Tarık Hoca bunu konuĢmasına giriĢ yaparak, Müslümanları
aĢağılayan, her zamanki vaazlarından bir tânesini daha yapmıĢtı, bizlere o
gün...
Tarık Özker Hoca, dindarlarla âdetâ alay eder, onların Câhil
olduklarını söyler, ister istemez, kendisinin de bâzı kereler onlara
katlanmak zorunda kaldığını îmâ edip:
Sık-sık, “Ne yapacaksın, katlanacaksın!” derdi. Bâzen de “Bizim
Kayın Vâlide‟nin bugün gene Mevlit Dâvetiyesi var!” Ģeklinde hayıfsınırdı.
Millî Nizam Partisi ile baĢlayan iliĢkilerim daha sonraları sistemli
bir Ģekilde devam etmedi. Bu parti kapatılmıĢ, 1972‟de Milli Selâmet
Partisi kurulmuĢtu. Ben o sırada Mezûniyet AĢaması‟ndaydım. Henüz bir
iĢte çalıĢmıyordum. 1973 yılında seçim vardı. Kanser uzmanı Prof. Dr.
Mazhar Özmen Balıkesir Senatör Adayı, Rıfat Tandoğan Balıkesir
Milletvekili Adayı idi145. Mazhar Bey ve Rıfat Bey, o seçimde
kazanamamıĢlardı. Rıfat Bey, sonradan Vakıflar Genel Müdürü olmuĢtu.

Dr. Mazhar Özmen146
145

Aramama rağmen internette Rıfat Tandoğan‟ın bir resmini bulamadım.

146

https://www.google.com.tr/search?q=prof.+dr.+mazhar+%C3%B6zman+kimdir&tbm=is
ch&source=iu&ictx=1&fir=bJULwshDzVh8M%253A%252CY60tebgczBg70M%252C_&vet=1&usg=AI4_kRuY9NdSYy165OkBSH_gdhe3pjJBA&sa=X&ved=2ahUKEwjBr8jFxI_kAhXmx6YKHXM
ZDoAQ9QEwCHoECAkQCQ#imgrc=rA9CEuTiVmldlM:&spf=1566238452561&vet=1
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Mazhar Özmen Bey, bir gün ĠskenderpaĢa‟ya gelerek koĢturacak,
kendisine yardımcı olacak gençler aramıĢ… Durumum uygun olduğu için,
bir sabah Hasan Özer147 adlı bir arkadaĢla Ġstanbul‟dan Bandırma
vaporuna binip Balıkesir‟e varmıĢtık. Balıkesir‟de parti binâsında iĢ
bölümü yapılmıĢtı.

Devreler Teorisi Kürsü Profesörü Tarık Özker
https://issuu.com/kemal_turkeli/docs/prof.dr.tarik_ozker_emoist

Bu çalıĢmadaki ĠĢbölümüne göre her gün, bir araba ile yola çıkar,
köylere dağılırdık. Araba bir yol güzergâhı üzerinde bulunan köylere,
bizleri sıra ile bırakırdı. Her arkadaĢ, kaldığı köyde, köylülerle bir araya
gelir, kendi çapında, yaptığı konuĢmalarla, köylüleri aydınlatmaya çalıĢırdı.
Sonra aynı araba, yol güzergâhındaki arkadaĢları toplardı.
Rahmetli Erbakan bu ilk parti çalıĢmalarına katılanları, “Bedir‟e
Katılanlar” olarak vasıflandırmıĢtı. Demek ki, biz de Erbakan‟ın Siyâsî
Hayâtı‟ndaki Dönem‟in „Bedir Ashâbı‟ndandık.
Bu çalıĢmalarımız, zannediyorum, Ekim ayındaydı. Böylece 15
günlük bir çalıĢmamız olmuĢtu. Orada arkadaĢlardan Yüksel ÇavuĢoğlu,
Abdullah Eren ile tanıĢmıĢtım148. Yüksel Bey ile sonra Sakarya Devlet
Mîmarlık ve Mühendislik Akademisi‟nde de berâber olmuĢtuk. Yüksel
ÇavuĢoğlu, Sakarya‟da Profesör olmuĢ, öğretim üyesi olarak çalıĢmıĢtı.
147
148

Aramama rağmen internette Hasan Özer‟in bir resmini bulamadım.
Aramama rağmen internette Abdullah Eren‟in bir resmini bulamadım.
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Yaptığımız Akademik Doktoraların Kararları, İ.T.Ü. Fen Bilimleri
Enstitüsü‟nde aynı karar içinde geçmiĢti.

Prof. Dr. Yüksel ÇavuĢoğlu

Sakarya‟da Görevli iken Siyâsi iĢlere pek fazla vakit ayıramamıĢtım.
Bununla berâber yine de bir gün, Erbakan‟ın kurmuĢ olduğu Teknik
Elemanlar Birliği‟nin ilk toplantısına katılmak için, Sakarya‟yı temsil etmek
üzere Ankara‟ya, Akademi‟de Ġngilizce Okutmanı olan Ġdris Esen Ağabey
ile ben gitmiĢtim. Seçkin insanların bulunduğu, o özel toplantıda Erbakan,
Siyâsî Amacını içten bir Ģekilde bizlere anlatmıĢtı.

Ġdris Esen Ağabey
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Balıkesir DönüĢü sonrasında Abdullah Eren ile bir daha
görüĢemedim. O, Esat CoĢan Efendi‟nin çıkarmıĢ olduğu. “Kadın ve Aile
Dergisi” yöneticisi olmuĢtu.
Sakarya temsilcisi olarak Erbakan‟ın toplantısına katılmam
dolayısıyla, Hayâtım‟da Ġlk Ve Son Kez, Polis Karakolu tarafından
Sorgu‟ya alınmıĢtım. Bir de çocukluğumda, içeri alınan komĢumuzu ziyâret
dolayısıyla, karakola uğramıĢlığım vardır, o kadar…
Erbakan, Hükümet Ortağı olduğunda, Temel Karamollaoğlu‟nu
Genel Müdür yapmıĢtı. Bir gün ĠskenderpaĢa‟da, Sabah Zikri‟nden
çıktıktan sonra, Temel Bey‟le birlikte atladık otobüse, doğru Ankara‟ya…
Ben Samsun‟a gidecektim. Ankara‟da ertesi günü öğleye kadar
Temel Bey‟in makâmında vakit öldürdükten sonra, o akĢam Samsun‟a
hareket etmiĢtim. 2020‟li yıllardaki Temel Karamollaoğlu‟nu o zamanki
ĠskenderpaĢa cemaatindeki Temel Karamollaoğlu ile uyuĢturabiliyor
musunuz, bilmem?

Temel Karamollaoğlu

ġimdi bu noktada, bâzılarının akıllarına, Temel Bey‟in o zaman
Ankara‟ya neden uçakla gitmediği gelebilir. Onun için burada bu
konularda, biraz Açıklama yapmak gerekiyor, her hâlde:
O zamanlar Uçak Yolculuğu yaygın değildi. Uçaklar, hep boĢ
kalkıyorlar, boĢ gidip, boĢ geliyorlardı. Uçaklarda bir-iki Mit elemanı ya da
biri-iki general gibi, devletin birkaç üst düzey bürokratından baĢka kimse
olmazdı. Çünkü Halk, uçağa binebilecek, Ġmkân‟a Ve Konfor‟a sâhip
değildi. Eski Türkiye‟de Halkı düĢünen mi vardı, sanki!
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Bu yüzden, THY ve Sosyal Sigortalar gibi, çoğu Devlet Kurumları,
bütçelerini, her sene, hep Zarar ile kapatıyorlardı. Devlet Kurumları‟nın
bütçelerini hep Zarar‟la, özel sektörün ise hep Kâr‟la kapattıklarına
alıĢmıĢtık. O zamanlar öyle bir DönüĢüm içindeydik ki, bütçesini Kâr‟la
Kapatan Kurumlar, sanki anormalmiĢ gibi geliyordu, bizlere… Yine öyle
alıĢmıĢtık ki, Devleti idâre edenler deyince, Danslar, Balolar Düzenleyip
Hayattan Kâm Almak; Halk deyince ise tam aksine, Devlet‟ten Kopuk
olarak, fakr-ü zarûret içinde yaĢamak, akla gelmekteydi.
Namaz İbâdeti
İ.T.Ü‟de Namaz Kılmak için çok zorlanıyorduk…
Ġlk zamanlar Solcu ArkadaĢlar ile olan Samîmiliğimiz sâyesinde
fakültenin ortasındaki bir Mescit‟te Öğle Ve Ġkindi namazlarımızı, korkarak
ve çekinerek de olsa, kılabiliyorduk. Bu Mescit‟te tanıĢtığım arkadaĢlardan
biri de, Niyazi Eruslu idi. ġu anda aklımda olan yalnızca, Niyazi‟nin 2015
yıllarında, Yalova Üniversitesi Rektörlüğü‟nü yürütmekte olduğudur…
Fakat sonraları okulda öyle bir an gelmiĢti ki, bırak Mescit‟e
gitmeyi, koridorlardan bile korkarak geçer olmuĢtuk. Eski Türkiye bizlere
neler yaĢatmadı ki!
Bâzen Abdesti Tuvâlet‟in içinde alıyor, Namaz için Taksim‟deki
câmiye gidiyordum. Çünkü öğrenmiĢtim ki Peygamberimiz (SAV)
Efendimiz, cephede savaĢırken bile, Namazı hiç Ġhmal etmemiĢ…
ĠĢler gittikçe kötüleĢiyordu. Benim, sakaldan baĢka dikkati çeken bir
tarafım yoktu. Okula girip çıkabiliyordum. Ama AĢırı Solcu Komandolar,
Fakülte‟nin ortasındaki mescite gidip-gelirken, beni görmüĢler, hakkımdaki
kararlarını çoktan vermiĢler…
Çünkü Namaz Kıldığım artık anlaĢılmıĢtı. Ġlk zamanlar samîmi
olduğum Solcu Militarist ArkadaĢlar‟ın bile, bundan sonra yavaĢ yavaĢ,
yan-yan bakıp araya mesâfe koyduklarını, DüĢmanlık Ürettiklerini, açıktan
açığa hissetmeye baĢlamıĢtım. Çevremin daraldığını ve yalnızlaĢtığımı artık
açıkça görüyordum.
O zamana kadar, En Ġyi Ve Samîmi Olduğum ve hep yan yana
oturduğum, arkadaĢım Mazhar Kurtulan149 bile korkusundan, benimle artık
yan yana oturamuyordu. Kimseyle bir alıp vereceğim olmadığı hâlde, artık
Yalnız Kaldığımı hissetmeye baĢlamıĢtım.

149

Aramama rağmen internette Mazhar Kurtulan‟ın bir resmini bulamadım
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Altın Pırlantası
Birgün okuldan çıktıktan sonra tıraĢ olmak için Fâtih‟te her zaman
tıraĢ olduğum Berbere gitmiĢtim.
Berber Fâtih Câmisi‟nin biraz ilerisinde bulunuyordu, 50-60
yaĢlarında idi, sakallıydı. Dükkânın kapısından içeri girdiğimde, Berber
Efendi beni karĢılamıĢtı. Ġçerde karĢı tarafta baĢka birisi daha oturuyordu,
Foterli Ve Sakalsızdı.
TıraĢ olmak için koltuğa oturmuĢtum. Berber Efendi bir taraftan
tıraĢ hazırlığını yaparken, bir yandan da beni oturan o Bey‟le tanıĢtırmıĢtı.
Teknik Üniversitesi‟nde Talebe Olduğumu söylemiĢ; ardından da onu
bana, “Benim ġeyhim, Hocam” sözü ile tanıtmıĢtı. Tabiatıyla, bu arada
adını da söylemiĢti ama Ģimdi unutmuĢ durumdayım.
Berber Efendi UĢâkî tarikatındandı. Ben o zamana kadar baĢka bir
ġeyh falan görmemiĢtim. Ancak Ġstanbul‟a geldiğim ilk yıllarda bir akĢam,
arkadaĢlarla bir Zikir Meclisi‟ne gitmiĢtik.
Orada hocasının güvenip yetki verdiği Sûriyeli sakallı bir Üniversite
Öğrencisi, Zikri idâre ediyordu. Onlar her hâlde Rufâî idiler. Bir yandan
Ġlâhî söylüyorlar, bir yandan da ahenkli bir Ģekilde dönüyorlardı.
Ortada Duran Genç Üniversiteli, zikri yönetiyordu. Zikir etkileciydi.
Sonradan öğrendim ki, o genç sık-sık Mehmed Efendi‟yi de Ziyâret
ediyormuĢ… O gencin sonradan Halepçe Katliâmı‟nda Kral Hüseyin
tarafından öldürüldüğünü duymuĢtum da çok üzülmüĢüm... Allah (CC)
rahmet etsin!
O zamanlar, Ġnönü Zihniyeti‟nin uygulamasından kalan, 163. madde
nedeniyle böyle toplantılar Türkiye‟de de yasaktı. Ama toplantılar hep
gizliden yürütülüyordu. Gün olmuyordu ki hemen hergün Müslümanların,
163. madde gereğince, Mahküm olduklarına iliĢkin bir haber dinlemiĢ
olmayalım. Meselâ Takke ile dolaĢmak da yasaktı.
Bir gün Bayezit meydanındaki câmiden çıktıktan sonra Takke‟yi
baĢımda unutmuĢtum. Sakalım da simsiyah ve çok uzun… Beyaz Saray‟da
Osman BaĢpehlivan Abi‟nin (Ağabeyin) Kitapçı Dükânı‟na girmiĢtim.
Dükâna girip selâmlaĢtıktan sonra, kitaplara göz gezdirmiĢ, bir müddet
sonra da, Fatih‟te bulunan, eve gitmek üzere yola çıkmıĢtım.
Fen Fakültesi‟ne kadar gelmiĢtim. Bir de baktım, Osman
BaĢpehlivan‟ın kardeĢi Hasan koĢa-koĢa arkamdan yetiĢmiĢti. “Beni Abim
gönderdi. BaĢındaki takkeyi çıkar.” demiĢti. Elimi baĢıma götürdüğümde
gerçekten, takke bembeyaz vaziyette, aynen baĢımda duruyordu. Hemen
Takke‟yi çıkarıp cebime koymuĢtum.
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Meğer Osman Abi, dükkânda iken bana cesâret edip söyleyememiĢ
ama sonra da, „ne olur, ne olmz, baĢına bir iĢ gelir‟ diye, kardeĢini hemen
arkamdan koĢturmuĢ… Çünkü ĠĢin ġakası Yoktu. Bereket versin ki Allah
(CC), o ana kadar, bir Yetkili‟ye beni göstermemiĢti. Beni sıkıntıya
sokabilirlerdi. Yine dönelim, asıl konumuza…
O zamâna kadar Trabzon‟dan gelerek Hoca Efendi‟yi ziyâret eden
kimseleri de görüyordum. O ziyâret edenlerin bâzılarının da ġeyh oldukları
söyleniyordu. Ama benim gibi, ilk defâ, Ģeyh olarak Hoca Efendi‟yi
tanıyanların akıllarına, ġeyh kelimesini duyduklarında, Hoca Efendi misâli
Ay gibi parlayan bir zât geliyordu. Bu yüzden benim gibiler için,
baĢkalarına ġeyh gibi bakmak sanki mümkün değildi.
Berber Efendi, Ģeyhini bana tanıttığı zaman karĢımda, Hoca
Efendi‟ye benzer Ay gibi parlayan, birini görememiĢtim. Tanımayan bir
kimseye Berberi ve Hocası‟nı göstererek, “Bunların hangisi ġeyh, hangisi
Talebe?” diye sorsalar, soru sorulan kimse, muhakkak ġeyh olarak Berberi
gösterirdi.
Çünkü Mantıkî olarak, hiçbir kimsenin, sakallının yanında, sakalsız
ve de Foter giyen, bir kimseyi ġEyh olarak tahmin edemeyeceği açıktır.
Buradan hareketle Ģunu söylemek istiyorum:
Sırf berberin hocasını düĢünerek bireyselleĢtirmek istemiyorum ama
günümüzde Tasavvuf da ucuz hâle gelmiĢtir. Bu sözü, Mehmed Efendi‟nin
söylediği, “Doğuda öyle ġeyh geçinenler var ki, insanları kendilerine Secde
ettiriyorlar.” Ģeklindeki sözünü de esas alarak bilimselleĢtirip, ancak yıllar
sonra Ģuurlu olarak, Ģimdi söyleyebiliyorum.
Berber Hocası‟na beni tanıtırken benim için, “ĠskenderpaĢa
Cemaati‟nden” demiĢti ya… “ĠskenderpaĢa” lâfını duyan Zat, bunun
üzerine kendine bir çekidüzen verip, Hoca Efendi‟yi kast ederek, “O, bir
Altın Pırlantası‟dır, Altın Pırlantası…150.” demiĢti.
Gerçekten bu zat, Hoca Efendi‟yi anlatmak için, çok güzel bir
Tasvir yapmıĢtı. Hakîkaten Hoca Efendi, görenler karĢısında altının ıĢıkları
gibi ziyâlar saçıyor, Ay gibi parlıyordu.

150

Temiz, M., Bir Yazı Da Gönül Dünyâsı‟ndan: Altın Pırlantası-Mehmed
Zahid Kotku (RhA) Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ALTIN%20PIRLANTASI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALTIN%20PIRLANTASI.docx, En Son EriĢim Târihi:
05.12.2013.
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Mehmed Zahid Kotku (RhA)

Sakallarıma Elvedâ151
Bir gün Devreler Teorisi dersine girmeden, Tarık Özker Hoca‟nın
aynı katta bulunan, Dr. Asistanı‟na, dersle ilgili, bir soru sormak için
girmiĢ, sorumu sorup odasından çıkmıĢtım.
Oldukça geniĢ olan koridorun karĢısında dersin olduğu 100-150
kiĢilik Amfi‟nin bir kaç kapısı vardı. Kapılardan birine doğru gidiyordum
ki, hemen orada bekleyen tanımadığım iki Militarist Solcu önüme
geçmiĢler, Amfi‟ye girmemi engellemek istiyorlardı. Bunlar açıkçası beni
Amfi‟ye sokmuyorlardı.
Amfi‟ye girmek için direndiğimi görünce beni yakalamıĢlardı.
Kurtulmak için KarĢı Koyma‟ya çabalarken, o ara bir tânesi bana, öyle bir
Kafa VurmuĢtu ki, o anda betonun üzerine, „pestil‟ gibi uzanmıĢtım. Hemen
biri bir kolumdan, diğeri öteki kolumdan yakalamasıyla, ikisi birden beni
merdivenlerde sürükler vaziyette Üçüncü Kat‟tan indirip dıĢarı
151

Temiz, M., Atatürkçü Ha!.. TeĢhiste Sakalım Turnosol Kâğıdı OlmuĢtu. Artık
Her Atatürkçüyüm Diyene Ġnanamıyorum!.., Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ATATÜRKÇÜ%20HA!..%20TeĢhiste%20Sakalım%20Turnosol
%20Kâğıdı%20OlmuĢtu%20Artık%20Her%20Atatürkçüyüm%20Diyene%20Ġnanamıyor
um!...pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ATATÜRKÇÜ%20HA!..%20TeĢhiste%20Sakalım%20Turnosol
%20Kâğıdı%20OlmuĢtu%20Artık%20Her%20Atatürkçüyüm%20Diyene%20Ġnanamıyor
um!...doc, En Son EriĢim Târihi: 05.12.2013.
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çıkarmıĢlar, hemen yakında bulunan, Üs olarak kullandıkları, Öğrenci
Yurdu‟ndaki Kantin‟e götürmüĢlerdi.
Ağzımdan kanlar akıyordu. Beni o vaziyette Öğrenci Yurdu‟nun
Berber Odası‟na sokmuĢlardı... Derhal traĢ olmamı, istersem traĢ parasını
kendilerinin vereceklerini söylemiĢlerdi.
Berber odasında ağzımın kanını yıkarken, bir de ne göreyim bunlar,
herkesin içinde kendi aralarında, Atatürk‟e küfretmiyorlar mı?
Beni sürükleyerek getirirlerken, “Atatürk‟ün Piçleri! Atatürk‟ün
Piçleri!” Ģeklindeki kızgın konuĢmalarına, berber odasında biraz daha
anlam vermeye baĢlamıĢ, sonunda ĢaĢırmıĢtım. Çünkü o zamana kadar
genel yerlerdeki, bütün hareketlerinde, propagandalarında, yürüyüĢlerinde,
faâliyetlerinde ve düzenledikleri forumlarında, bunların konuĢmalarının
Ana Amacı‟nı tamâmen, “Atatürk‟çülük ve Atatürk Devrimleri…” teĢkil
ediyordu. ġimdi onlarda gördüğüm bu ÇeliĢki Ve Duyduğum Küfürler,
neyin nesiydi? Artık o anda kesin olarak anladığım Ģu olmuĢtu:
Demek ki bunlar hedeflerine varmak için, bugün içinde
buluduğumuz 2020‟li yıllarda Ġnönü Zihniyeti‟ndeki Atatürkçülerde de
gördüğümüz gibi, çok açık olarak PKK ve Ermeni Seviciliği‟ne de
dönüĢmüĢ olan Atatürkçülük, sâdece bir Vâsıta ya da ġemsiye ve / veyâ
Koruyucu bir Kalkan olarak kullanıyordu. Bu yüzden burada kendi
aralarında, açıktan açığa, konuĢmaktan da çekinmiyorlardı. Ben o sırada,
daha çok kendi derdimle meĢgul olduğum için, ilkin bunların
Ġkiyüzlülüklerini gözden kaçırmıĢtım:
Bu açıktan olan Atatürk DüĢmanlığı‟na muhtemeldir ki o sırada,
orada bulunan kendi üstlerinden biri, îtiraz etmeye teĢebbüs etmiĢ olacak ki
bu yüzden beni sürüklerlerken, “Atatürkün Piçleri, Atatürkün Piçleri…”
Ģeklinde yaptıkları küfürlerinin ardından, Atatürk‟e muhalefetlerinin
sebebini açıklamayı da ihmal etmemiĢlerdi / etmiyorlardı. ġöyle ki:
NeymiĢ efendim, “Eğer Atatürk isteseymiĢ, Komünizm‟i
getirebilirmiĢ ama bunu yapmamıĢ, Cumhûriyeti kurmuĢmuĢ…”
Açıklamaları bu Ģekildeydi. ĠĢte o anda onları iyice anlamıĢtım:
Demek ki, beni sürükledikleri sırada, onlara göre, „Atatürk‟ün
Piçleri! Atatürk‟ün Piçleri!‟ demelerinin sebebi Cumhûriyet Rejimi‟nin
kurulmasıymıĢ… Bu nedenle de bu Kötü Sıfatla hepimize hakâret
ediyorlardı.
Onlara göre Atatürk‟ün suçu, gücü yettiği hâlde, Türkiye‟ye
Komünizm‟i getirmemekmiĢ, vesâire… Yanımda bunları gevelemeye
baĢlamıĢlardı…
Bunları duymak, bana kendimi biraz unutturmuĢtu. Çünkü çok
büyük bir Sır keĢfetmiĢ gibiydim. Kendi derdimi biraz unutur gibi
olmuĢtum. Gerçi epey hırpalanmıĢtım. Ama bunların Ġç Yüzünü, yediğim
dayak pahâsına da olsa, tamâmen öğrenmiĢ bulunuyordum.
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Ġçimden,”Gerçekten bunların her biri, birer Vatan, Millet Ve
Cumhûriyet düĢmanıymıĢ!” derken, bir taraftan da „gizli bir Sır„ keĢfettiğim
için de üzüntüm biraz azalmıĢtı.152.
Bu noktada Ģunu da açıklamadan geçemeyeceğim. Bugün Atatürkçü
geçinenlerin büyük bir çoğunluğu da aynı yapıda bulunyor... Ġncelerseniz,
Atatürkçü olduklarını söyledikleri hâlde, bununla hiç ilgi ve alâkalarının
olmadığını, takiye yaptıklarını, „Atatürk‟ü Koruma Kânunu‟nun gölgesine
sığındıklarını görürsünüz. Hele-hele hiç görmüyor musunuz, bu günlerde
bu sahte Atatürkçülerin PKK ve Ermeni Seviciliklerini?
Emekli olmadan evvel sınıfta öğrencilerime Sık-Sık Söylediğim gibi
burada da aynen tekrar söylüyorum: ġu anda örneğin Atatürk, dirilip
mezârından kalksa da duruma Ģöyle bir Göz Atsa bakınız neler olabilir?
Ġnanıyorum ki Atatürk o anda, Atatürkçü geçinen fakat bambaĢka fikirlere
sâhip bulunan, bugünkü Ġnönüvârî Atatürkçüleri sopayla kovalar; o
Atatürkçü geçinenler ise, “Sen bizim kafamızdaki ĢablonlaĢmıĢ Atatürk
değilsin diyerek ona karĢı gelirlerdi.” Ġnanınız bunda yanılacağımı hiç
sanmıyorum. Kaldığımız yere tekrar dönecek olursak:
Ağzımın Kanını muslukta yıkarken hemen Kararımı vermiĢtim:
TraĢ olmaktan baĢka çâre yoktu. BoĢu boĢuna daha fazla hırpalanmak da
istemiyordum. TraĢ parasını “biz veririz” demiĢlerdi ya… Onu Mesnet
tutarak:
“TraĢımın parasını ben veririm” demiĢ ve oturmuĢ traĢımı
olmuĢtum. Ġlk sakalım böylece târihe karıĢmıĢtı.
Moral Bozukluğu
Moralim çok bozulmuĢtu. O günkü derslere bu yüzden
girememiĢtim. Asım Kasapoğlu adında bir arkadaĢ153, bana yardımcı
olmuĢtu. Bugün Yıldız Teknik Üniversitesi‟nden Emekli bir profesör olan
Asım Kasapoğlu ile birlikte Fâtih‟e gelmiĢtik.
DiĢim sallanıyordu. O arada durumuma, daha önce tanıdığımız ve
bize bir Ağabey gibi yakınlık gösteren, Erman Tuncer Bey Muttalî olmuĢtu.
Erman Bey bugün iyi bir DiĢ Profesörü olarak Emekli bulunuyor... Erman
Bey geçmiĢte bir ara Ġstanbul Sağlık Müdürlüğü de yapmıĢtır.

152

Temiz, M., Atatürkçü Ha! TeĢhiste Sakalım Turnosol Kâğıdı OlmuĢtu, Artık
Her Atatürkçüyüm Diyene Ġnanamıyorum!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ATATÜRKÇÜ%20HA!..%20TeĢhiste%20Sakalım%20Turnosol
%20Kâğıdı%20OlmuĢtu%20Artık%20Her%20Atatürkçüyüm%20Diyene%20Ġnanamıyor
um!...pdf, En Son EriĢim Târihi:
20.09.2014. http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
153
Ġnternettre Asım‟a iliĢkin net bir resim bulamadım.
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Asım ve Erman Fâtih‟te, beni vakit geçmeden hemen bir DiĢ
Doktoru‟na göstermiĢlerdi. Meğer DiĢ Doktoru da Erbakan‟ın kardeĢi
Rahmetli Kemâlettin Erbakan imiĢ…

Prof, Dr. Erman Tuncer154

Kemâlettin Bey, diĢimi Ģöyle bir yoklamıĢ, önemli bir Ģeyin
olmadığını, zamanla sallanmasının ortadan kalkacağını söylemiĢ, oradan
çıkmıĢtık.

Necmettin Erbakan'ın kardeĢi Kemâlettin Erbakan

154

https://www.ibb.istanbul/Uploads/2016/12/erman_bulent_tuncer.pdf
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O sırada ArkadaĢlar beni Hoca Efendiye de götürmüĢler, Polise
haber verilip verilmeyeceği gibi hususlarda, Hoca Efendi‟nin görüĢünü de
öğrenmek istemiĢlerdi.
Yıllar sonra Değerli Bilim Adamı Oktay Sinanoğlu‟nun
kitaplarından öğreniyorum ki, günümüzde PKK‟yı desteklediği gibi, bu
olayları o zaman da CIA plânlıyor ve solcuları CIA organize ediyormuĢ…
Bunları ilk duyan ilk anda, “Hayret doğrusu!” diyecektir, değil mi? Neden?
Çünkü Türkiye‟de o sıradaki öğrenci olaylarında görünürde
Solcular‟ın bir numaralı hedefi Amerikalılardı. Gördükleri zaman, “Go
home! Go home!” diyerek tutup Dolmabahçe Civârı‟nda onları denize
atıyorlardı. Hattâ solcular, o sıralarda, ABD‟nin Ġstanbul‟daki
büyükelçisini de öldürmüĢlerdi.
Nitekim Oktay Sinanoğlu da ABD‟nin bu Ġkiyüzlülüğünü ilk
duyduğu zaman, gerçekten ĢaĢırmıĢmıĢ... Türk Polisi‟nin o sıradaki
baĢarısızlığı da belki bu Ġkiyüzlülük‟ten ileri geliyordu. Bu yüzden durumu
Polis‟e Bildirmememiz de Ġsâbetli olmuĢtu.
Çok Zayıf Düşmüştüm
Peygamber (SAV) Efendimiz, “Ġptilâlalar denizin dalgaları gibi
ardı ardına gelir” demiĢ…
Sakalımın zorbalıkla kesilmesi beni çok sarsmıĢtı. Huzur arıyordum.
Kınalızâde Sokak ile ĠskenderpaĢa Câmisi arası, yaklaĢık 300-350 metre
kadardı. Huzursuzluğumu yenmek için Sabah Ve Yatsı Namazları ‟nda
ĠskenderpaĢa Câmisi‟ne gitmeye çalıĢıyor, okula gitmediğim günlerde,
diğer Vakit Namazları‟nda da oraya devam etmek istiyordum.
Sohbetlerde Hoca Efendi, Az Yemek, Az Uyumak, Az KonuĢmak‟tan
çok bahsediyordu. Bu yüzden bugün bunları, o zamanlar aĢırı derecede
uyguladığımı düĢünüyorum. Bu sebeple, Moral Bozukluğu yanında, çok
Zayıf olduğum için de, sık-sık da, Anjin ve / veyâ Faranjit oluyordum.
O sıralarda bakkallarda Pastörize süt satılmaya baĢlamıĢtı. Bir
vesîleyle bunlardan içmeye baĢlamıĢtım. Süt içmeye baĢladığımda daha az
sıklıkla Anjin olduğumun Farkına varmıĢtım. ĠĢte o zaman Anji‟nin, daha
genel olarak hastalığın, gıdayla dolayısıyla vücûdun direnciyle, yakından
ilgili olduğunu anlamıĢtım155.
Bir sabah ĠskenderpaĢa Câmisi‟nin avlusuna girdiğimde bir de
baktım ki, Hoca Efendi de evden çıkmıĢ, Ay gibi parlayarak geliyor… Tam
155

Anjin Ve Faranjit,
http://mtemiz.com/bilim/ANJĠN%20VE%20FARANJĠT.pdf

253

Câmi‟nin GiriĢ Kapısı Önü‟nde Hoca Efendi ile karĢı karĢıya gelmiĢtim. O
sırada Anjin olduğum için, soğuk hava ağzıma girmesin diye, sol elimle
ağzımı, burnumu kapatıyordum. Çünkü teneffüs ettiğim soğuk hava,
boğazımdaki Ağrıyı daha da artırıyordu.
Elim ağzımda olduğu için Hoca Efendi ne olduğumu sormuĢtu. Ben
de Anjin olduğumu söylemiĢtim. O zaman Hoca Efendi Elini Sırtıma
koyarak, “Sırtı‟nı Sıcak Tut! Sırtı‟nı Sıcak Tut!” demiĢti.
Hoca Efendi‟nin Bu Nasîhatı meğer neymiĢ! Ġlk zamanlar pek idrak
edememiĢtim. Ama 1980‟li, 1990‟lı yıllardan sonra 2000‟li yıllarda aklım
yeni baĢıma gelmiĢti.
Bugün bu Tavsiye‟yi hâlâ uyguluyorum / uygulamaktayım... Öyle
ki, hemen Çoğu Günler, sırtımda ayrıca kalın bir Havlu da taĢıyorum.
Böylece Sırtımı Sıcak Tutmak‟la vücut direncim artıyor ve bu tür
hastalıklar baĢlamadan ya da baĢladıysa, fazla ilerlemeden, Sıhhatim yerine
geliyordu. Bu tavsiyeyi bugün, daha harâretli olarak, uyguladığım gibi
herkese de Tavsiye ediyorum.
İskenderpaşa Yurdu
Doğru Dürüst ders çalıĢamadığım hâlde, 3. sınıfa kadar, ders
durumumu Lise kuvveti ile idâre edebilmiĢtim. Ama ondan sonra derslerden
aldığım notlar düĢtüğü için, TÜBĠTAK Bursum kesilmiĢti. Bundan sonra
Geçim Derdi daha da artmıĢtı.
Ġlk yıllarda bir müddet Almanya‟da çalıĢan Sâlim Ağabey‟im
Yardımcı olmuĢtu. Sağ olsun! Ona olan borcumu Mezun olduktan sonra,
aklımda kaldığına göre, bir yıllık veyâ iki yıllık çalıĢmamın tamâmıyla
ödeyebilmiĢtim. Bu, ağabeyim için o zaman iyi bir Sermâye olmuĢtu.
O sıralarda ĠskenderpaĢa Câmisi‟nin Bahçesi‟ne Yurt yapılması için
Hoca Efendi duâlarla Temele Harcı atmıĢ, yurt yapılmıĢ, öğrenciler için
kalacak odalar ayarlanmıĢtı.
Câmi zeminindeki odalara dıĢarıdan iki kapı ile giriliyordu. Cadde
tarafındaki ilk kapı, içerde 2 odaya açılıyordu. Ġkinci kapıdan ince uzun bir
koridora giriliyor, koridorun Hoca Efendi‟nin evine dayandığı noktada,
beton bir merdivenle Bodrum Katı‟na iniliyordu. Koridordaki pencereler,
Câmi‟nin bahçesine açılıyordu. Koridora aklımda kaldığına göre 3 veyâ 4
oda açılıyordu.
Koridor Ucundaki beton merdivenlerle inilen Bodrum Katı‟nda, bu
odaların alt kısmına gelen yerde boydan boya Tuvâlet Ve Banyolar vardı.
Buranın ucunda ve Hoca Efendi‟nin evinin alt kısmına gelen yerde ise,
Mutfağı da olan, Yemek Salonu bulunuyordu.
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Mübârek Günler‟de, Ramazan‟ın Her Günü, dıĢarıdan getirtilen
Ahçılar burada yemek yaparlar, AkĢam Namazı‟ndan sonra, Cemaate
yemek verilirdi. Ayrıca kim hayır yapmak isterse, o sâdece parasını verir,
geçmiĢinin Rûhu için Çemaate yemek verebilirdi. Ben de babam vefât
ettiğinde, burada babam için bir yemek vermiĢtim.
ĠĢte sözünü ettiğim bu Yurt yapılınca Hoca Efendi, bu Yurd ‟a
gelmemizi istemiĢlerdi. Böylece yurdun ilk sâkinleri, Ahmet Ġleri, Süleyman
Zeki Bağlan ve bendim. Bizden sonra birer ikiĢer derken, bir müddet sonra,
yurtta 20-30 öğrenci kalmaya baĢlamıĢtık.
Biz üç arkadaĢ, yola yakın olan, ilk kapının açıldığı Ġlk Ġki Oda‟ya
yerleĢmiĢtik. Odanın birinde bulunan iki katlı bir ranzanın altında
Süleyman, üstünde ben yatıyordum.
Ahmet Ġleri Yurt yöneticisi olmuĢtu. Hoca Efendi bizden birini
çağırmak istediği zaman, evinde elinin altında bir Düğme‟ye bastığında,
bulunduğumuz odada Zil çalardı.
Bizden sonra Mehmet Arar, gelmiĢti. Mehmet, o sıralarda Vatan
Mühendislik‟te okuyordu; Pehlivanlık‟ta derece alacak kadar ilerdeydi. Bir
ara Hoca Efendi ile birlikte iken, onun yurda gelip gelmemesi husûsunda,
adı geçmiĢ, Hoca Efendi “ĠnĢallah gelir” demiĢti.
“ĠnĢallah gelir” sözünün mânidar olduğunu Ģimdi anlıyorum.
Mehmet Arar, bizden sonra gelmiĢti ama tam bir DerviĢ olmuĢtu. Güzel
Ezan okuyordu. Mehmet ile Ahmet Ġleri yurdun idâresini ve Hoca Efendi ile
iliĢkileri yürütüyorlardı.
Ġlk zamanlar Câmi‟nin Bahçesi‟ni ve Hoca Efendi‟nin bahçeye
bakan penceresinin önünü, oradan bahçe kapısına kadar uzanan betonu,
toz bırakmayacak Ģekilde, yıkar silerdim. Benden sonra bu iĢi daha çok
Mehmet Arar sâhiplenmiĢti.
ĠskenderpaĢa‟ya ilk geldiğimiz sıralarda göze çarpan Üniversiteli
sayısı sayılabilecek kadar azdı. Bunlar arasında son sınıfta Yıldız
Elektrik‟te Sadık Gürcan Bey ve Ġ.T.Ü. ĠnĢaat‟ta Nûri Yücel vardı.
Daha sonralar ĠskenderpaĢa‟ya gelip giden Üniversiteli
Öğrenciler‟de sanki bir patlama olmuĢ, Pazar günkü Sohbet‟te, Câmi
gençlerle dolup-dolup taĢıyordu. O sıralarda Yıldız Öğrencileri
çoğunluktaydı. Bunları organize eden Mehmet Ġncili idi. Ondan sonra
Mehmet Güney öğrencilerin baĢına geçmiĢti. Mehmet Emre156 ve daha
birçok arkadaĢ vardı.
Yurt‟ta yemek verileceği günlerde Cemaat, AkĢam Namazı‟ndan
sonra, Yurd‟un alt katındaki, Hoca Efendi‟nin Evi‟nin altına gelen
kısımdaki, Yemek Salonu‟na iner, sıra-sıra dizilmiĢ MuĢambalar üzerindeki
yemek sofralarına otururlardı. Hoca Efendi hep aynı yere otururdu.
156

Aramama rağmen internette Mehmet Emre Bey‟in bir resmini bulamadım…
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AkĢam Namazı‟ndan sonra verilen bu yemeklerin Dağıtım Ve
Hizmeti, biz öğrenciler tarafından yapılırdı. ArkadaĢlar Hoca Efendi‟nin
bulunduğu Sofra‟nın Hizmeti‟ni, her hâlde sakallı olduğumdan dolayı,
genel olarak bana verirlerdi. Hizmetlerimizi çok titizlikle yapmaya Gayret
ederdik… Öyle ki, bu AĢırı Hassâsiyetimiz bâzen bizi çok zor durumlara
sokmuyor da değildi.

Mehmet Ġncili157

Mehmet Güney158

157

http://www.memleket.com.tr/mehmet-incili-yeniden-baskan-secildi1612860h.htm YA DA https://twitter.com/incilimehmed
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https://www.google.com.tr/search?q=Mehmet+G%C3%BCney&tbm=isch&source=iu&ict
x=1&fir=bZETAt6AhH8lbM%253A%252CnVIDzBfRFQOdTM%252C_&vet=1&usg=A
I4_-kQoci-
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Bir defâsında, Yemek Faslı biterken, Hoca Efendi belki yine yemek
arzû edebilir diye, bir Tabak Yemek daha alarak önüne yakın bir yere
koymuĢtum. Yeme Faslı bitmek üzere olduğu için bu, o anda oradakilerin
dikkatini çekmiĢti. Sanki Hoca Efendi‟ye bir iltimas geçiyorum havası,
doğar gibi olmuĢtu. Ayrıca Hoca Efendi‟nin de bundan Rahatsız Olduğunu
hisseder gibi olmuĢtum. Dolayısıyla, dehĢetli bir Edepsizlik Yaptığımı
anlamıĢtım. Ama bunun artık bir Geri DönüĢü de yoktu, olan bir kere
olmuĢtu.
Ne demiĢler, “Sultanların Yanı‟nda boyunlar kıldan incedir.” ĠĢte
büyüklere Yakınlık Nispeti‟nde, bunun rizkleri de büyük olur. Bu
Edepsizliğin Cezâsı, kısa zamanda Elektrik Çarması gibi beni yakalamıĢtı.
Yemekten sonra dıĢarı çıktığımda, daha Yatsı Namazı baĢlamadan, bana
Ģiddetli bir Göz Ağrısı musallat olmuĢtu. Hatâmı anlamıĢtım PiĢman
olmuĢtum. Ama hatırladığım kadarı ile birkaç gün bu ıstırâbı çekmiĢtim.
Biraz daha uyanık olup gidip, Hoca Efendi‟den Özür dileyerek, elini
öpüp duâsını alsaydım, bu kadar Istırap çekmeyebilirdim. Ama açıkçası o
zamanlar, bu gibi konularda, çok Becerikli Ve Cüretli değildim.
Büyüklere Hizmet çok methediliyordu. Ben de hep nasıl Verimli
Hizmet edeceğimi düĢünürdüm. Benim de bir parça Hizmetim olmalıydı,
çünkü...
Okul ve Ev dıĢında çoğu kere Vakit Namazları‟na ĠskenderpaĢa‟ya
giderdim. Câmi‟nin kapısında ayrıca asılı kalın, ağır bir Deri (Kapı) daha
bulunurdu. Namaz kılındıktan sonra, hemen Hoca Efendi‟nin Terlikleri‟ni
Raf‟tan alır, Bahçe‟ye çıkacağı Kapı ÇıkıĢı‟na koyar, sonra onun
kalkmasını beklerdim. Tam kalktığı anda, Câmi‟nin kapısını boydan boya
örten, Kalın Deri Örtü‟yü kaldırırdım. Böylece Hoca Efendi‟nin kolayca
dıĢarı çıkmasına Yardımcı olurdum. Benim de hizmetim ancak bu kadardı.
Ameller niyete göredir demiĢler ya…
Duâlarımda Unutamadıklarım
Benim oturduğum civardan da Câmiye gelenler vardı. Bunlardan
bilhassâ Ahmet Çiftçi Ağabey‟i unutamam. Bildiğim kadarıyla Ahmet
Ağabey Demir ĠĢi yapıyordu. Bizim evin yüz metre kadar aĢağısında,
Sarıgüzel Câmisi‟nin yanında, babasıyla berâber otururdu. Her hâlde
hanımı yoktu.

EcrcGSQYEDDePqU21X0R59w&sa=X&ved=2ahUKEwjeoOL6vaHnAhUM86YKHUH
wDGAQ9QEwAHoECAcQBA#imgrc=bZETAt6AhH8lbM:&spf=1580049207674
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Bir gün Sabah Namazı‟ndan sonra ĠskenderpaĢ‟dan çıkmıĢtık…
Ahmet Ağabey‟le evlerimize doğru geliyorduk. Evlerimize gitmek için tam
ayrılacağımız sırada Ahmet Ağabey yaklaĢarak beni kucaklamıĢtı. “Ben
sana Para vereceğim. Sen Talebe‟sin…” demesin mi? Ben, “Ne
Münâsebet! Olmaz!” dedimse de baĢarılı olamamıĢtım.
Meğer Ahmet Ağabey, Tohumunu ekecek Münbit bir Toprak
arıyormuĢ ama bilemiyorum, istediği Toprağı bulabilmiĢ miydi? Ama bu
hareketiyle o Ģunu baĢarabilmiĢti:
Ahmet Ağabey‟in Bu DavranıĢı beni o kadar etkilemiĢ olacak ki,
bugün hâlâ, Duâları‟mın Arası‟nda adı geçmektedir. Onunla birlikte Orta
Öğretim‟de Kimyâ Hocam olan, Doktor Atâ Giritli ile Fethi Gemuhluoğlu
da var, tabiatıyla… Son zamanlarda bu Duâ Kervanı‟na, yakınlarımdan
baĢka, Erbakan, Necati Bey Amca, Nuran Tunca, Nuri Günay, Meliha
Atasagun, Âfet YaĢbala, Galip YaĢbala hocalarım ve Nuriye (Durulan)
Hanım Teyze de eklenmiĢ durumda bulunuyor... Hattâ bir de, Lise‟de iken
sınıf arkadaĢım olan, Zeliha Ebil de bulunuyor159… Son zamanlarda Duâ
ettiklerim arasında, Denizli‟deki dostlarımdan Saffet Filiz, Ali Filiz,
Sakarya‟dan Yusuf Öztürk, bir zamanlar kendisinden Arapça öğremek için
Ders Aldığım Eski Sakarya Müftüsü Ġbrahim Çelik Hoca da var. Ayrıca
eski arkadaĢlarımdan Yusuf Öztük, Hadi Dinçer, Ġbrahim Özgür, Ömer
Ġnan ile birlikte ayrıca Kadir Mısıroğlu, Kemalettin Erbakan, Mehmet
ġevket Eygi de Listeye eklenmiĢ durumda...
Güvenli Ölçü Kaynağım
Yarıyıl tâtillerinde Memlekete giderken, Hoca Efendi‟den genellikle
bir gün öncesinden Müsaade isterdim. Elini öper, “Efendim, ben yarın
müsaade ederseniz, Memleket‟e gitmek istiyorum.” derdim. Hoca Efendi,
Duâ eder, “Peki!” derdi. “Peki!” dedi mi, izni almıĢ oluyordum.
Memleket dönüĢü Hoca Efendi‟ye Memleket Hediyesi getirirdim.
Çünkü Hediye‟nin Sünnet olduğunu öğremiĢtim. Bir defâsında,
hatırlıyorum, Hediye olarak bir kavanoz Bal getirmiĢtim; takdim ederken,
“Efendim, size Bal getirdim.” demiĢtim. Bunun üzerine Hoca Efendi, “Bal
gibi Tatlı Ol!” Ģeklinde karĢılık vermiĢti.

159

Zeliha KardeĢimiz
http://mtemiz.com/bilim/ZELĠHA%20KARDEġĠMĠZ.pdf
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Ġlkokul Hocam Afet YaĢbala‟nın Beyi Galip YaĢbala öğrencileriyle
birkikte görülmektedir.

Solda (gözlüklü) Annem gibi sevip saydığım Nuriye Durulan Hanım Teyze
görülüyor(160
160

Temiz, M., Kahraman Bir Müslüman-Türk Annesi Daha Uçup Gitti,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/Kahraman%20Bir%20Müslüman%20%20Türk%20Annesi%20Daha%20Uçup%20Gitti%20-%20ÖLÜM-I.pdf
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Birgün Sultan Ahmed Han, hocası Hüdâyî Hazretleri‟ni ziyâret için
Üsküdar‟a gelir. ÇarĢıdan geçerken, Hocası‟nın alıĢveriĢ ettiğini görür.
Derhal atından iner, Hocası‟nın elini öper ve atına binmesi için Ricâ eder.
Hüdâyî Hazretleri bir müddet At Sırtı‟nda önde, PadiĢah da Yaya olarak
ardınca yürürler. Kısa bir süre sonra Mahmûd Hüdâyî Hazretleri, dünyâyı
titreten bir PadiĢah‟ın arkasında Yaya yürümesine râzı olmaz, “Sultanım!”
der, “Sırf Hocam Muhammed Üftâde Hazretleri‟nin Duâsı Ve Emri yerine
gelsin diye, bindim. Çünkü o; „PâdiĢâhlar arkanda yürüsün!‟ diye Duâ
etmiĢti.” buyurarak atından iner. At‟a tekrar Sultan Ahmed Hânı bindirir161.
Büyüklerin Söz Ve Duâları çoğu kere Câhiller Nazarı‟nda pek
dikkati çekmez... Hoca Efendi, “Bal gibi Tatlı Ol!” demiĢti ya... Aradan
yıllar geçti. Bu yüzden aklıma geldikçe düĢünüyorum, “Acabâ bende de bir
Tatlılık oldu mu?” diye…
İskenderpaşa Bir Ekoldü
Zamanla öğrendim ki ĠskenderpaĢa Câmisi, bir Fikir Ve Kültür
Merkezi, Hoca Efendisi de âdetâ bunların bir Kaynağı Ve GüneĢiymiĢ...
Gördüğüme göre, Türkiye‟nin sevilen insanlarının % 90‟ı bu Kültür‟ün
IĢığı ile aydınlanmıĢ… Örneğin Turgut Özal‟ı, Necmettin Erbakan‟ı,
Korkut Özal‟ı, Yusuf Bazkurt Özalı, ilk defâ Hoca Efendi‟nin sohbetlerinde
görmüĢtüm.

CumhurbaĢkanı Turgut Özal

YA DA http://mtemiz.com/bilim/Kahraman%20Bir%20Müslüman%20%20Türk%20Annesi%20Daha%20Uçup%20Gitti%20-%20ÖLÜM-I.docx, En Son
EriĢim Târihi: 19.05.2015
161
https://www.milatgazetesi.com/haber/padisahlarin-ardinca-yurudugu-gonul184380/
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(Sağdan sola doğru) Korkut Özal, CumhurbaĢkanı Turgut Özal, Yusuf Bozkurt
Özal görülüyor…

Teknik Üniversite‟de Talebe iken Mehmet Efendi ile tanıĢtığım
sıralarda Fâtih‟te oturuyordum. Korkut Özal‟ın Annesi Hafize Özal‟ın da
Hoca Efendi‟yi sık-sık Ziyâret ettiğini öğrenmiĢtik. Dolayısıyla
ĠskenderpaĢa‟ya yakın bir yerde oturan Hafize Hanım‟ı da bayramlarda
öğrenci olarak Ziyâret ederdik…
Bir Ziyâretimiz‟de, öğretmen olan Hafize Hanım, “Ben hem Eski
Yazı‟dan öğretmenlik yaptım, hem de Yeni Yazı‟dan… Latin Alfabesi‟nin
kabul edilmesinden sonra, Eğitim-Öğreti‟min Yeni Yazı‟yla yapılmasıyla
Yeni Yazı hep gözlerimizi bozmuĢ, Gözlük kullanmaya baĢladık” demiĢti.
Bayramlarda Korkut Özal‟ın Evi‟ne de gider bayramlaĢırdık… Bir
ziyâretimizde, o sırada ABD‟den yeni gelmiĢ olan, Yusuf Özal‟ı ilk kez
orada tanımıĢtık…
O sırada Cep Telefonu böyle yaygın değildi, adı yeni-yeni
duyuluyordu. Yusuf Özal ABD‟den gelirken, bir de Cep Telefonu getirmiĢ
herkese gösteriyordu… Ben de Cep Telefonu‟nu ilk kez o zaman
görmüĢtüm… Cep Telefonu o günlerden sonra yaygınlaĢmaya baĢlamıĢtı.
Tabiî ki bendeniz, ĠskenderpaĢa Kültür Yuvası‟nın kaçırılamaz
olduğunu Ģimdi daha çok Ġdrak ediyor, daha fazla istifâde edememenin
Üzüntüsü‟nü, Ģimdi daha derinden hissediyorum.
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Bunalımlı Günlerim
Sakalım‟ın solcular tarafından kesilmesinden sonra, bende bir
Psikolojik Bunalım baĢlamıĢtı. Yukarıda da söz etmiĢtim ya, “Ġptilâlar
özellikle Mü‟minlere Denizin Dalgaları gibi art arda gelirler.” diye…
Çünkü Allah (CC) Mü‟min Kullarını çok sevdiği için, Hatâları nedeniyle
Günahkâr olarak ölmelerini istemediğinden dolayı, Hayat‟ta onlara çok
Sıkıntı ve ardından da Sabır verir. Sabretmek çok sevap olduğu için, Allah
(CC) daha Hayat‟ta iken mü‟minleri Affeder. Yâni Sıkıntı Ve Ġptilâlar
sabreden mü‟minler için günahların affına Sebep olur. Allah (CC)
sevmediği insanlara bu iyiliği yapmaz. Gömüyor musunuz bâzı sapıkların
Hayat‟ta tırnakları bile kanamıyor... Uğradığım bu Psikolojik
Bunalımım‟dan Ġlk kez, Öğretim Üyesi‟yken öğrencilerime bahsetmiĢtim.
ġimdi de burada bahsediyorum.
ĠskenderpaĢa Yurdu‟na yerleĢtiğim için, Annem-Babam tekrar
Samsun‟a dönmüĢlerdi. Geçim Sıkıntım devam ediyordu. Sakallarımın
Komünist Ve Komandolar tarafından kesilmesi de beni Hayli sarsmıĢ ve
değiĢtirmiĢti. “Kul bunalmayınca Hızır yetiĢmez.” derler ya…
Bu sıralarda arkadaĢım Süleyman Zeki Bağlan‟ın bahsetmesiyle
Mürâcaatım sonunda Türk Petrol Vakfı‟ndan Burs almaya baĢlamıĢtım.
Tabiatıyla bu Tübitak Bursu gibi Dolgun değildi ama hiç yoktan da çok
iyiydi.

Rahmetli Fethi Gemuhluoğlu
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Türk Petrol Vakfı‟nın baĢında Allah (CC) Rahmet etsin Fethi
Gemuhluoğlu vardı. Gemuhluoğlu, Cesur Ve Ġnançlı‟ydı. Dürüst Ve
ÇalıĢkan Öğrenciler‟e Destek oluyordu. Fakat ilk karĢılaĢmada bana Burs
vermemiĢti. Beni ne kabul ediyor, ne de Vakıf‟tan ayağımı kesiyordu. Kitap
Parası gibi Ufak Yardımlar‟la benim uzaklaĢmamı da engelliyordu.
Üç ay gibi bir zaman geçmiĢti. Bir gün bir münâsebetle Ziyâreti‟ne
gittiğimde gözümün içine bakarak, “Sen Rüyâlarıma girdin, sana Burs
vereceğim!” demiĢti. ĠĢte aldığım Son Burs, bu Türk Petrol Vakfı‟nın
Bursu‟ydu. Bu sâyede geçim durumum biraz düzelmiĢ ve Nefes almıĢtım.
Solcu Ve Rusyacı Komandolar‟ın Zulümleri‟ne uğrayarak
Sakallarım‟ın Kesilmesi‟nden sonra bende süren Psikolojik Bunalım beni
periĢan ediyordu... Ah! Rab‟bim! Bunalım çok kötü bir Ģeydi: Okuldan
mezun olana, hattâ daha sonrasına kadar süren, bu Psikolojik Bunalım‟a
dayanmak mümkün olmuyordu... Bu tür bunalımlar çok kötü, çok kötü…
Rab‟bim, kimseye vermesin! Bunalım ânında Korku baĢta geliyor:
En basitinden meselâ Bunalım Ânı‟nda Ev‟e girerken, ev‟den
çıkarken, Yol‟da Giderken, bunlara benzer her yerde, sanki birisinin Tâkibi
altında olduğunun hissinden kurtulamıyorsun. Bu durum, sürekli bir Korku
Ve EndiĢe veriyor insana... Belki baĢka çeĢitleri de vardır, bilmiyorum.
Ancak bunları yaĢayanlar biliyor...

Süleyman Zeki Bağlan
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Meselâ bir gün Fethi Gemuhluoğlu‟na uğramıĢtım. Türk Petrol
Vakfı Taksim‟de Beyoğlu Caddesi‟nde, bir binânın 5. veyâ 6. katındaydı.
Merdivenlerden baĢka Asansör de vardı. Ġlkin Asansöre binmiĢtim, hemen
arkamdan Asansöre, SarıĢın Birisi daha binmiĢti. Bu sefer ben, Tâkip
ediliyorum hissine kapılarak, hemen Asansör‟den çıkmıĢ, Medivenleri
kullanmıĢtım.
Meğer arkamdan binen de Gemuhluoğlu‟nun bir personeliymiĢ…
Sonradan anladığıma göre, beni tanıdığı için bu durumu Gemuhluoğlu‟na
anlatmıĢ olacak ki, Gemuhloğlu bâzen bana, “Ben, seni anlayamıyorum”
diyordu. Bilmiyordu ki, küçücük Vücûdum‟un içinde her an, ne alevler
parlayıp parlayıp, sönüyordu…
Her hâlde Bunalım nedeniyle olacak ki, kendimi ĠskenderpaĢa
cemaati‟ne biraz daha Yakın hissediyordum. Çünkü Psikolojik
Rahatsızlığım‟ın, böyle yerlerde biraz daha hafiflediğini hissediyordum.
Olacak bu ya, bu Duygu beni dindar çevrelere daha fazla
yaklaĢtırıyordu. Daha önce böyle çevrelere karĢı duyduğum Uzaklığın da
gittikçe Azaldığını hissediyordum.
Necati Coşan Bey Amca
ĠskederpaĢa Cemaati‟nin Hürmete Lâyık KiĢileri arasında Esat
CoĢan Efendi‟nin babası Necati CoĢan Bey Amca da vardı. Erbakan‟ın
eniĢtesi Prof. Dr. Osman Çataklı, Kanser Uzmanı Dr. Mahzar Özmen, Eski
Tarım bakanlarından, Korkut Özal gibi popüler kiĢiler de, câminin devam
edenleri arasındaydılar. Böylece onları da yakından tanıma fırsatım
olmuĢtu.
Necati Bey Amca aynı zamanda Hâfız‟dı, Saygıdeğerdi. Ġyi bir
insan olayım diye, kendime örnek olarak onu seçmiĢtim. O da beni severdi.
Yatsı namazından sonra bâzı evlere onlarla birlikte oturmaya giderdik. Bu
dâvetlere bâzen Hoca Efendi de gelirdi.

Kendime örnek seçmiĢ olduğum Necati CoĢan Bey Amca…
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Sohbetler gerçekten, bana biraz Moral kazandırıyordu. Öyle ki,
artık ĠskenderpaĢa Câmisi, evden sonra Ġkinci Mekânım olmuĢtu. Bütün
tanıdığım gençler, arkadaĢlar, hep Millî Türk Talebe Birliği‟ne gidiyorlardı.
Ben Millî Türk Talebe Birliği‟ne gitmekten hoĢlanmıyordum. Benim
Mekânım, âdetâ ĠskenderpaĢa Câmisi ve Hoca Efendi‟nin Sohbetleri
olmuĢtu.
Mânevi Bir Olay
1990‟lı yıllarda Pamukkale Üniversitesi‟nde görevdeyken Necati
Bey Amca Ġstanbul‟da torunlarıyla birlikte kalıyordu. Bir gün Pamukkale
Üniversitesi‟nde Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği Bölüm BaĢkanı
olarak, Bölüm BaĢkanlığı Odam‟da otururken, geçmiĢteki bu hâtıralarım
aklıma gelmiĢti. O Muhterem insanlardan ayrı ve uzak yerlerde
kaldığımdan dolayı, o sırada içimden bir de Üzüntü geçmiĢti. Bir hafta
sonra, Fakülte GiriĢ Kapısı‟ndan, “bir misâfirin var” diye, Telefon
etmiĢlerdi… Ben de, “Buyursunlar, Gelsinler”, demiĢtim…
Gelen misâfir Denizlili Esnaflar‟dan birisiydi… TanıĢtıktan sonra
asıl geliĢ sebebini Ģöyle açıklamıĢtı: Misâfir birkaç gün önce Ġstanbul‟dan
geldiğini belirterek, Ġstanbul‟da iken Necati CoĢan Hoca Efendi‟yi Ziyâret
ettiğini söylemiĢti. Ayrılırken Necati CoĢan Hoca Efendi ona,
“Üniversite‟de Mustafa Temiz var, ona uğra” demiĢ… Beni Ziyâreti‟nin
sebebinin bu olduğunu eklemiĢti. O an çok duygulanmıĢtım… Demek ki,
“Necati Bey Amca Allah‟ın Ġzni‟yle benim geçen haftaki Üzüntüm‟den
haberi olmuĢ” diye düĢünmüĢtüm, o zaman…
Vahdettin Erimoğlu
Bir gün ĠskenderpaĢa‟nın Bahçe ÇıkıĢı‟nda bulunan Merdiven
Basamakları‟nda bulunuyorken, bir de baktım Hoca Efendi Evden çıkmıĢtı.
Yanında Vahdettin Erimoğlu vardı. Ben ona Vahdettin Amca derdim.
Vahdettin Amca, Hoca Efendinin Hizmeti‟ne bakıyordu. Muhtemel ki
Vadettin Amca, Hoca Efendi‟yi bir yere götürecekti.
Bahçe Kapısı‟ndan çıkarlarken, aramızda 10-15 m kadar bir mesâfe
vardı. Hoca Efendi, bana Ģöyle bir bakmıĢ, sonra Vahdettin Efendi‟ye beni
ĠĢâret etmiĢti. Ardından Vahdettin Efendi, El Hareketi ile bana kendileri ile
gelmemi bildirmiĢ, ben de hemen arkalarına takılmıĢtım. Biraz ileride
duran Vahdettin Efendi‟nin arabasına Birlikte binmiĢtik.
Vahdettin Efendi Araba‟yı sürmeye baĢlamıĢtı. Bir müddet sonra
Eyüp Sultan‟a gelmiĢtik. Arabadan inmiĢ, Hoca Efendi önde, biz arkada
Eyüp Sultan‟nın Bahçesi‟ndeki Betonlar üzerinde yürüyerek, Türbe‟ye
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doğru ilerlemeye baĢlamıĢtık. Ġlerlerken Hoca Efendi âniden cebinden bir
Tomar Para çıkarmıĢ, Ģöyle kenarda oturur vaziyette duran, bir fakirin eline
Para Tomarı‟nı olduğu gibi sıkıĢtırmıĢtı. Sonra içeri girerek, gerekli Türbe
Ziyâreti‟ni yapıp geri dönmüĢ, gelmiĢtik. Bu ziyârette benim Hâtırımda
daha çok o sırada Dikkatimi Çeken, o bir Tomar Para kalmıĢtı.
Bir gün Annem mîdesinden Fenâ hâlde Rahatsız olmuĢtu. O sırada
Sarıgüzel Câmisi‟nin yukarısında Hırkai ġerif Câmisi‟ne yaklaĢık 300-400
metre mesâfede ve Fatih Malta‟da Kınalizâde Sokakta, bir evin teras
katında oturuyorduk. Nasıl Ġrtibat kurduğumu unutmuĢum ama imdâdımıza
Vahdettin Amca yetiĢmiĢti. Bir Yatsı Vakti Vahdettin Amca gelmiĢ, Annemi
arabasıyla, Süleymâniye Câmisi yakınındaki, Esnaf Hastânesi‟ne götürüp
Doktora göstermiĢtik. ġimdi ne zaman o civardan geçsem, o hâtıraları ve
annemin baĢından geçen o Sıkıntılı Gün Ve Anları hatırlamadan
edemiyorum.
Bir sabah câmiden çıktıktan sonra Vahdettin Amca, beni Hoca
Efendi‟nin evine çağırmıĢtı. Oturma salonuna geçmiĢtik. Baktım salonda
Semâver‟de Çay hazırlanmıĢ, kapağından kızgın buharlar fıĢkırıyordu. ĠĢin
Tuhaf Tarafı, o sıralarda, Anadolu‟dan yeni gelmiĢ bir Köylü Çocuğu
olarak, Semâver‟in nasıl kullanıldığını bile bilmiyordum.
Vahdettin Amca, Yer Sofrası‟nı kurmuĢ ve Bardakları getirmiĢti.
Derken, Hoca Efendi gelmiĢler ve oturmuĢlardı. Vahdettin Amca belli ki,
bir iĢ için çıkmak üzere izin almıĢ, ayrılmak üzereydi.
Demek, kahvaltıda Hizmet etmek için, çağrılmıĢ olacağım ki, Hoca
Efendi Çay Koymam için bana ĠĢâret etmiĢti. Vahdettin Efendi henüz evden
dıĢarı çıkmamıĢtı. Ama ne yazık ki, becerip de Semâver‟den Çayı bardağa
koyamamıĢ, bocalamıĢtım.
Bocaladığımı gören Hoca Efendi Durumu hemen anlamıĢ olacaklar
ki, Vahdettin Amca‟ya seslenmiĢ, „gel gel‟ demiĢ, Vahdettin Efendi, hemen
geri dönmüĢ, gelmiĢ, Çayları koymuĢ, kahvaltımızı yapmıĢtık.
Hayâtımda yeri geldiğinde, „Hizmet Beceriksizli‟ğinin Patenti
bende‟ Ģeklinde sık-sık söz etmemin sebebi, bu Hâtırama dayanmaktadır.
Mezun olup Sakarya Devlet Mühendislik Ve Mimarlık
Akademisi‟nde göreve baĢlamıĢ, Sakarya‟ya yerleĢmiĢtim. Yıllar sonra
Vahdettin Amca ile Sakarya‟da tekrar karĢılaĢmıĢtım. Onun bir oğlu vardı.
Hayat Ve Çile bu ya, vefât etmiĢ… Vahdettin Amca Hoca Efendi‟nin
vefâtından sonra Ġstanbul‟dan ayrılmıĢ, meğer o da Sapanca Gölü
kenârında bir Eve yerleĢmiĢmiĢ… O sıralarda o Ev‟de ben de, bir gün onu
Ziyârete gitmiĢtim. Ondan sonra ne oldu, bilemiyorum. Ama Vahdettin
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Amca‟nın üzerimizde Hakkı çoktur. Allah (CC) râzı olsun! O da duâlarımın
arasında bulunmaktadır.
Beykoz Suyu
Bir akĢam tâ Beykoz‟dan dâvet gelmiĢti. Dâvet eden Kalkan Balığı
ikram edecekmiĢ… Hoca Efendi, yorgun olduğu için gelememiĢti. Ama
Prof. Dr Osman Nuri Çataklı Bey, bizler de dâhil olmak üzere, bir Kısım
Cemaati almıĢ, hep birlikte Beykoz‟a gidip o gece doyasıya Kalkan Balığı
yemiĢtik… Çok yediğimiz için Balıkları eritemeyeceğiz diye endiĢe
ederken, “Birer bardak Beykoz Suyu içerseniz, yedikleriniz hemen erir,
gider.” demiĢlerdi. Gerçekten de öyle olmuĢtu.

Prof. Dr. Osman Nuri Çataklı162

Prof. Dr. Osman Nuri Çataklı163
162

https://www.yeniakit.com.tr/haber/israilde-alarm-verildi-472917.html
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Siyâset Ve Ateş
Nasıl oldu ise bir defâsında Millî Türk Talebe Birliği‟ne, Rahmetli
Necip Fazıl Kısakürek‟i dinlemeye gitmiĢtim. Bu GidiĢim, Ġlk Ve Son
olmuĢtu. Beni cezbedecek bir Ģey bulamamıĢtım, orada...
Demek ki bu bir mizâç meselesiydi… Bu yüzden, Millî Türk Talebe
Birliği‟ne Gitmemem ve sırf ĠskenderpaĢa Câmisi‟nde bulunmam
dolayısıyla, bana gençler arasında Zavallı, “mücâhitlikten (!)” uzakta
kalmam dolayısıyla da, belki de, Günahkâr gözü ile bakanlar oluyordu,
tabiatıyla… Ama Ģu bir gerçekti ki, bâzen bana karĢı sergilenen, bu BakıĢ,
Tutum Ve DavranıĢlar‟ın Rahatsızlığı bâzen hissedilmiyor da değildi.
Zirâ o zamanlar, gençlik hareketleri çok Önemli sayılıyordu.
Toplumsal Olaylara Katılmamak, belki de, Bencil Bir Durumu
yansıtabiliyordu. Ama dedim ya, bu tür fâliyetler beni Tatmin etmiyordu.
Câmide Ve Mâneviyatlı KiĢiler‟in Yanı‟nda bulduğum Huzûru, baĢka
yerlerde bulamıyordum. Bu belki bir Mîzaç Meselesiydi fakat baĢlangıcı,
elbetteki Psikolojik idi.
Daha da genel söylemek gerekirse Cemiyet Olayları‟nın Önemi
kiĢiden kiĢiye, karakterden karaktere göre değiĢmektedir. Dolayısıyla bu
tür Ģeylerden Zevk almayan bir Mizâcım vardı. Nitekim Mehmet
Efendi‟nin „Cemiyet (Siyâset) ĠĢleri‟ne ateĢe yakın olduğunuz kadar yakın
olun!‟ Ģeklindeki sözü de bana biraz uyuyordu164, sanki…
Madalyonun İkinci Yüzü
ĠskenderpaĢa Câmisi‟ne ilk defâ Üniversite Birinci Veyâ Ġkinci
Sınıf‟tayken, 1967 yılında, Ahmet Ġleri ve Süleyman Zeki Bağlan ile birlikte
gelmiĢtim. O sıralarda bir Sıkıntım Olmadığı, Rahat Olduğum için,
Mâneviyat‟ın Tesiri‟ni hissedememiĢtim. Hattâ oradaki insanların
birbirlerine karĢı Saygılı, Sevgi Dolu DavranıĢları‟nı çok Abartılı bulmuĢ, o
zaman, bundan da Rahatsızlık dahî duymuĢtum.
Demek ki her Ģeyin bir Ġhtiyaç Zamânı varmıĢ… Örneğin
sağlamken bir Antibyotik Hapı aldığınız zaman, bunun vücûdunuzdaki
tesirini hiç duyamazsınız. Ama aynı hapı, meselâ Anjin ve / veyâ Faranjit
163

https://www.milligazete.com.tr/haber/1554172/osman-nuri-catakli-hakkayurudu YA DA https://www.sabah.com.tr/yasam/2018/05/29/necmettin-erbakanin-enistesiosman-catakli-vefat-etti
164
Temiz, M., Mü‟minlerin Siyâset KarĢısındaki Durumları Nasıl Olmalı?
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/MÜMĠNLERĠN%20SĠYASET%20KARġISINDAKĠ%20DURU
MLARI%20NASIL%20OLMALI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/MÜMĠNLERĠN%20SĠYASET%20KARġISINDAKĠ%20DURU
MLARI%20NASIL%20OLMALI.docx, En Son EriĢim Târihi: 07.02.2015.
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olduğunuzda, yâni Boğazınız‟ın Ağrıdığı, yutkunamadığınız bir anda alın
bakalım! Hapı almadan önce, Boğazınız‟ın açımasından yutkunamazken,
hapı aldığınız anı tâkip eden 1-2 saat sonrasından itibâren, Boğazınız‟ın
Acıması‟nın yavaĢ yavaĢ azaldığını, sonunda da hiç ağrı kalmadığını
hissedersiniz.
Demek istiyorum ki, “Mâneviyatın Tadını Duymak için Solcu,
Komünist AnarĢistler‟den O Dayağı yemem, bu Bunalımı Çekmem
gerekiyormuĢ, her hâlde…” Öyle ya… Daha genel olarak söylemek
gerekirse, Hayâtın Her Türlü Sıkıntısı, insanı eğitmek içindir. Sözün sâhibi
diyor ki:
“Dâimî BaĢarılar, insana Madalyon‟un bir Yüzünü, BaĢarısızlıklar
ise, Madalyon‟un Öteki Yüzünü de gösterir.”
Neyin Hayırlı, neyin Hayırsız olduğunu ancak Allah (CC) biliyor?
Bâzen Hayır insanın baĢına165, Hayırsız166 gibi görünen bir biçimde
geliyor… Bu nedenle Duâ Yapmak gerektiğinde Allah‟tan (CC) hep
Hayırlısı‟nı istemiĢimdir. Allâhü Teâlâ, “En Sevmediğim Kimse, benden
Hayırlısı‟nı isteyip de, istediğini verdiğim zaman, onu Beğenmeyen
Kimsedir‟ diyor.” diyor.
Allah‟ın (CC) Bu Bildirimi‟ni önceleri bilmiyordum... Ama Bereket
Versin ki, bu olumsuz gidiĢlerden Allah‟a (CC) hiç Ģikâyet etmediğimi,
O‟nun lütfuyla Çok Sabrettiğimi hatırlıyorum. Sabrın Sonu Selâmet‟tir
diyorlar ya…
Yeni Türkiye‟de henüz Doğrudürüst yeni keĢfedililip DeĢifre olan
Eski Türkiyemiz‟deki Ġnönü Zulmü‟nde, Orta Öğretim‟deki Birinci Sınıf
VatandaĢlık‟tan167, Üniversite‟deyken her ne kadar, Ġkinci Sınıf
165

Temiz, M., Taliban‟a Esir DüĢen Yvanne Ridley Neden Müslüman
Oldu?,Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ATATÜRKÇÜ%20HA!..%20TeĢhiste%20Sakalım%20Turnosol
%20Kâğıdı%20OlmuĢtu%20Artık%20Her%20Atatürkçüyüm%20Diyene%20Ġnanamıyor
um!...pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ATATÜRKÇÜ%20HA!..%20TeĢhiste%20Sakalım%20Turnosol
%20Kâğıdı%20OlmuĢtu%20Artık%20Her%20Atatürkçüyüm%20Diyene%20Ġnanamıyor
um!...pdf, En Son EriĢim Târihi: 06.12.2013.
166
Temiz, M., Hayır veyâ ġer, ġer veyâ Hayrın Perde Arkası (Hikmeti), O Allah
ki ġerden Hayır, Hayırdan ġer Çıkarıyor…, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HAYIR%20VEYÂ%20ġER,%20ġER%20VEYÂ%20HAYRIN%
20PERDE%20ARKASI%20(HĠKMETĠ).pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/HAYIR%20VEYÂ%20ġER,%20ġER%20VEYÂ%20HAYRIN%
20PERDE%20ARKASI%20(HĠKMETĠ).pdf, En Son EriĢim Târihi: 06.12.2013.
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Temiz, M., Hayâtımın Birinci Sınıf VatandaĢlık Dönemi ve Orta Yol,Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
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VatandaĢlığa düĢtümse de, bu Ġkincisi‟nin, Ġki Cihan Saadeti‟ne daha uygun
olması, insana ayrı bir huzur veriyor...
Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel Eğitim‟in Hedefi, insana ĠĢ, Görev
Ve Ġbâdetleri Rahatça Yapma Kaâbiliyeti Kazandırmak, Ahlâkı Kemâline
Erdirmek‟tir. Günümüzde her Ģey DünyâlaĢma‟ya Doğru gittiği için bugün
Eğitim denince daha çok yalnızca Tahsil Yapmak anlaĢılıyor... Bendeniz
burada Eğitim‟den gerçek Ġslâmî Terbiye‟yi kast ediyorum... Yâni EğitimliTerbiye‟li insan namaz, oruç, zekât ve benzer ibâdetleri rahatlıkla, kolayca
yapar, dolayısıyla rûhî açıdan temizlenerek (saflaĢarak) hedefteki Ġki Cihan
Mutluluğuna kolayca varır168. Yeter ki o Eğitim-Terbiye kazanılmıĢ
olsun169.
Birinci Sınıf VatandaĢlığım aynı hızda devam etmiĢ olsaydı, Ġki
Cihan Yolları‟nı öğreten, Terbiye‟nin yerine, muhtemeldir ki, Materyalist
bir Tahsil yapabilir, meĢhur bir Kapitalist olabilirdim ve de bununla iliĢkili
olarak da bugün belki bir „MeĢhur Dünyâ Adamı da olabilirdim / olurdum.
Ama bu Ün ya da ġöhret yalnızca Dünyâ‟da kalırdı. Üstün Ġslâmî Ve Altın
Kültürel Ölçülerimiz AnlayıĢı‟nda „ġöhret, bir Âfet olduğu170„ için, Allah‟ın
(CC), gördüğüm Zulüm Ve Dayak olayını, bir Dönüm Noktası kılmasıyla
beni ġöhretli olmaktan koruduğuna inanıyorum. O yüzden de ayrıca
Allah‟a (CC) Ģükrediyorum!
ġurası muhakkaktır ki Allah (CC) Lutfu ile beni, Ġki Cihan
Yolları‟nı öğreten, bir Eğitim veya Terbiye yoluna Sevk etmiĢtir.
Hamdolsun! Ben buna inanıyorum.
http://mtemiz.com/bilim/HAYÂTIMIN%20BĠRĠNCĠ%20VATANDAġLIK%20DÖNEMĠ
%20VE%20ORTA%20YOL.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/HAYÂTIMIN%20BĠRĠNCĠ%20VATANDAġLIK%20DÖNEMĠ
%20VE%20ORTA%20YOL.doc YA DA
http://mtemiz.com/bilim/HAYÂTIMIN%20BĠRĠNCĠ%20VATANDAġLIK%20DÖNEMĠ
%20VE%20ORTA%20YOL.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/HAYÂTIMIN%20BĠRĠNCĠ%20VATANDAġLIK%20DÖNEMĠ
%20VE%20ORTA%20YOL.doc En Son EriĢim Târihi: 28.01.2014.
168
Temiz, M., Hayır Ve ġerre Sebep Olmanın; Sıkıntı, Ġptilâ Ve Sabrın Dinî
Hükümleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HAYIR,%20ġER;%20SIKINTI,%20ĠPTĠLÂ,%20SABIR%20V
E%20DĠNÎ%20HÜKÜMLERĠ.pdf, En Son EriĢim Târihi: 06.04.2014.
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Terbiyenin Önemi Ve Rolü
http://mtemiz.com/bilim/TERBĠYENĠN%20ÖNEMĠ%20VE%20ROLÜ.pdf
170
Temiz, M., Güzellik ve ġöhret Âfeti Nazar, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://gayalo.net/dosyalar/NAZAR%20_GÖZ%20DEĞMESĠ_%20VE%20ġÖHRET%20
ÂFETĠ.pdf, En Son EriĢim Târihi: 23.05.2014.
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Olduğun Gibi Görünmenin Fazîleti
ĠĢte asıl uygulamalı Eğitim, görüyorsunuz, çekilen Sıkıntı Ve
karĢılaĢılan Musibetler‟e karĢı gösterilen, Sabır sâyesinde, yâni
Madalyon‟un Arka Yüzü sâyesinde elde ediliyor171.
Hoca Efendi‟nin aĢağıdaki resimde de belirtmiĢ olduğu gibi, Gam,
Keder Ve Sıkıntı‟nın geçmesini beklemek de Nâfile bir ibâdetmiĢ, meğer…

Mehmed Zahit Kotku (RhA)

Dikkat ediniz! „Bir eli yağda, bir eli balda olanların‟ Sabırları
yoktur ve bunlar, ibâdetleri de rahatça yapamazlar. Dolayısıyla da
bunların, Ahlâk‟ın Kemal Sıfatı‟na, ulaĢmaları daha zordur172. Bu tip
171

Temiz, M., Güzellik ve ġöhret Âfeti Nazar, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://gayalo.net/dosyalar/NAZAR%20_GÖZ%20DEĞMESĠ_%20VE%20ġÖHRET%20
ÂFETĠ.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/NAZAR%20_GÖZ%20DEĞMESĠ_%20VE%20ġÖHRET%20
ÂFETĠ.docx, En Son EriĢim Târihi: 06.04.2014.
172
Temiz, M., “Benim Kalbim Temiz! Sen Benim Kalbime Bak, Kalbime!“,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BENĠM%20KALBĠM%20TEMĠZ!%20SEN%20BENĠM%20K
ALBĠME%20BAK,%20KALBĠME!.pdf YA DA
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zihniyetin içinde, Namaz Kıldığı ortaya çıkınca, kendi Ġnançsız Çevresi‟ne
karĢı, örneğin „Babam Namaz Kıldığı Ġçin Kılıyorum‟ diyen birinin, sonra
Namaz Kılmak‟tan da vazgeçtiğini biliyorum... VazgeçmemiĢ olsa bile, sırf
Allah (CC) Rızâsı için kılınmayan namazdan ne hayır gelir? Çünkü Namaz,
Allah (CC) istediği için kılınır!
Daha açık olarak söylemek gerekirse, “Ey Gâfil Sen Namazı, Namaz
DüĢmanları‟na Ģirin görünmek ya da kendini onlardan saymak için, o
Namazı bir Anne-Baba Âdeti olarak kıldığını söylersen, bu Namaz Ģüphesiz
Allah‟ın (CC) Rızâsı için kılınmıĢ bir Namaz olmaz”. Olmayınca da onu,
Allah (CC) kabul etmez. Kabul Olmayan Namaz ise, kılanı kötülüklerden
korumaz. Sonunda, elbetteki, böyle bir Namaz, kılınmaktan vazgeçilir /
vazgeçilebilir...
Sonuç olarak Hoca Efendi de bir sohbetlerinde, “Ġnsan ya okuyarak,
Eğitim Ve Öğretim ile eğitilirler ya da Hayat‟ta TatmıĢ Oldukları
Sıkıntılara sabredip katlanarak… Ne Mutlu Bu Ġkincilerine!” demiĢlerdi.
Bir genç Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟e gelmiĢ, “Yâ
Resûlallah, Seni çok seviyorum.” demiĢ… O zaman Peygamberimiz (SAV)
Efendimiz Ģöyle buyurmuĢlardır: “O hâlde Musîbetlere Hazır Ol!”
Bunalım içinde olduğum için Mâneviyat beni rahatlatıyordu. Demek
ki, her Ģeyin bir Ġhtiyaç Zamanı varmıĢ… Örneğin sağlamken bir ilâç
aldığınız zaman vücûdunuzda bunun hiç tesirini duyamazken, aynı ilâcı
hasta iken aldığınızda hissettiğiniz farkı görmeniz gibi…
Çile Ve Sabır Eğitimi
Onun için her Ģeyin Allah (CC) Rızâsı için yapılmasına, çok dikkat
etmelidir! Bunların hep okullarda Eğitim ile önceden öğretilmesi
gerekmektedir. Öğretilmeyince, çocuklarımızın birer Kurban Durumuna
düĢmeleri, kaçınılmaz olabilir / oluyor... Ya da çocuklarımızın, “BoĢ kalan
yer, mutlaka doldurulur” Kânunu gereğince, Yer Altı Örgütleri ve Ġnsanlık
DüĢmanları için, birer Kurban Durumuna düĢmeleri, çok mümkündür. 21.
Yüzyıl‟a girerken, bu son asırda karĢılaĢtığımız her türlü Hercümercin
Sebebi, ne yazık ki, Ġnönü Ve Hempaları‟nın, Ġslâm Ve Mâneviyat‟ın Tahrip
Ve Tahrifatına yol açan, uygulamaları değil midir?
Hoca Efendi de bir sohbetlerinde:

http://mtemiz.com/bilim/BENĠM%20KALBĠM%20TEMĠZ!%20SEN%20BENĠM%20K
ALBĠME%20BAK,%20KALBĠME!.doc, En Son EriĢim Târihi, 06.04.2014.
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“Ġnsan ya okuyarak, tahsil ile eğitilirler ya da hayatta tatmıĢ olduğu
sıkıntılara sabredip onlara katlanılarak… Ne mutlu bu ikincilerine!”
demiĢlerdi ya...
Yaptığım Diploma Çalışması
Psikolojik Rahatsızlığım ve içinde bulunduğum Bunalım
sürüyordu... Bu yüzden gün geçtikçe, Ġstanbul‟dan uzaklaĢma arzum
gittikçe artmıĢtı. Artık Ġstanbul beni çok sıkıyordu. Bununla berâber, 1972
yılında dersim kalmamıĢtı. Ama Programım gereği olarak, Diploma
ÇalıĢması‟nı en sona bırakmıĢtım. Aslında, Mezun olduğumda, Hoca
Efendi‟den ayrı kalacağım için, bir yandan da içimden, okulun uzamasını
istemiyor da değildim…
Diploma ÇalıĢması‟nı, Yüksek Frekans Tekniği Kürsüsü‟nden
almıĢtım. DanıĢmanım Aldo Dorfani adında bir Yahûdi idi. Onun sonraki
yılların birinde, Prof. Dr. Ahmet DerviĢoğlu Hocam‟ın çatıdaki antenlerini
düzeltirken, Asansör BoĢluğuna yuvarlanarak, öldüğünü EMO Dergisi‟nden
öğrenmiĢtim.

Resimde Ġ.T.Ü. hocalarımdan (Soldan sağa)
Prof. Dr. Mithat Ġdemen, Prof. Dr. Duran Leblebici, Prof. Dr. Enise Erimez,
Prof. Dr. M. Kemal Sarıoğlu, Prof. Dr. Ahmet DerviĢoğlu görülüyor…
Prof. Dr. Enise Erimez hâriç bu öğretim üyelerinin hepsi dersimize girmiĢ
hocalarımdandır… Prof. Dr. Mithat Ġdemen hâriç diğer hocalarımı çok-çok
seviyor ve takdir ediyorum173…

173

http://www.emo.org.tr/ekler/3c5c7fcd13c73cf_ek.pdf
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Aldo‟nun beni hiç sevmediğini biliyordum. Çünkü bana Soğuk
duruyor, benimle hiç ilgilenmiyordu.
O sıralarda TV‟ler ĠĢâretleri, yeteri kadar kuvvetlendirmiyordu. Bu
yüzden antenlerden gelen ĠĢâretlerin Kuvvetlendirilmesi için, her Frekans
Bandı için, bir Kuvvetlendirici kullanmak gerekiyordu. Dolayısıyla,
bunların yapılması için bunlar, Diploma ÇalıĢması olarak, öğrencilere
veriliyordu. Bana 3. Band Kuvvetlendiricisi düĢmüĢtü. “Travay” da
denilen, bu Diploma ÇalıĢması için, bu Bandı kuvvetlendiren, bir
Kuvvetlendirici yapacaktım. Kolları sıvadım ama iĢ, hiç de iyi gitmiyor,
ilerlemiyordu.
108 MHz‟de çalıĢıyordum. Bunun için gerekli transistörler çok
Pahalı idi. ĠĢin Zorluğu, frekansın yüksek olması sebebiyle, Devrede
istenmeyen ilâve Kapasite Ve Endüktanslar‟ın ortaya çıkmasıydı. Elin
hareketi bile Devreye etki ediyordu. Ayrıca, Devre ısındığı için, bir de
soğutulması gerekiyordu.

Hocam Duran Leblebici, Bedri Karafakıoğlu‟ndan Doktora
Diploması‟nı alırken (1966)
Prof. Dr. Duran Leblebici de sevdiğim hocalar arasındaydı...

Aylar geçtiği hâlde Diploma ÇalıĢması‟nda bir baĢarı elde
edemiyordum. Her sabah Yüksek Frekans Tekniği Kürsüsü
Laboratuvarı‟nda çalıĢmaya baĢlıyor, kendi kendime uğraĢıp duruyordum.
Bir defâsında, o zamanki değeri 250 T.L. olan, bir Tranzistör yakmıĢtım.
Bu olay üzerine midemde o an, „cız‟ diye hissettiğim, bir Ağrı‟nın
baĢladığını, Ģu anda bile hâlâ aynı tâzeliğiyle, duyar gibiyim.
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Aslında böyle ĠĢ Kazâları normaldi. Laboratuvarlarda böyle
Tranzistör Yanması ya da Kırılması gibi, olayların meydana gelmesi, Nadir
olaylardan değil, yapılan iĢin gerektirdiği Normal olan olaylardandı.
Midemin „cız‟ diye Ağrımaya BaĢlaması‟nın Esas Sebebi, Aldo Dorfani‟nin
bana karĢı tutumunun daha da Kötü olacağına bir sebep teĢkil edebilir
endiĢesi ve korkusundandı.
Çünkü Dorfani, bana hiç yardımcı olmuyor, her sabah odasına
giderken, kapının önünden geçtiği hâlde, durumumu bir kere olsun
sormuyordu. Bu yüzden, onun Soğuk DavranıĢı bana, her Ģeyi hep,
haddinden fazla önemsetiyordu.
Bu olaydan sonra epey Mide Ağrısı çekmiĢtim. ÇalıĢırken cebimde
ya da masamın üstünde bulundurduğum “Dank”, “Talcid” gibi Asit
NötürleĢtirici Pastilleri sık-sık kullanmadan edemiyordum.
Bugün her Ģeyi, daha net ve gerçeğinden, öğrenmiĢ bulunuyorum ki,
bu Ġkinci Sınıf Ġnsan Muamelesine mâruz kalıĢımızın, bırakılıĢımızın bir tek
Sebebi vardı. O da, inançlı birer Müslüman mü‟min olarak, elimizden
geldiği kadarıyla, Ġslâm‟ın gereklerini yerine getirmemizdi ya da o inançta
oluĢumuzdu, o kadar… Sizin anlayacağınız, bizler, Öz Vatanımız‟da birer
Parya‟ydık174, yâni…
174

Parya: Herkes tarafından hor görülen ve aĢağılanan kimse, ayak takımı
demektir.
SAKARYA TÜRKÜSÜ- Necip Fazıl KISAKÜREK
Ġnsan bu, su misâli, kıvrım kıvrım akar ya;
Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya.
Su iner yokuĢlardan, hep basamak basamak;
Benimse alın yazım, yokuĢlarda susamak.
Her Ģey akar, su, târih, yıldız, insan ve fikir;
Oluklar çift; birinden nur akar; birinden kir.
AkıĢta demetlenmiĢ, büyük, küçük, kâinat;
ġu çıkan buluta bak, bu inen suya inat!
Fakat Sakarya baĢka, yokuĢ mu çıkıyor ne,
KurĢundan bir yük binmiĢ, köpükten gövdesine;
Çatlıyor, yırtınıyor yokuĢu sökmek için.
Hey Sakarya, kim demiĢ suya vurulmaz perçin?
Rab‟bim isterse, sular büklüm büklüm burulur,
Sırtına Sakarya‟nın, Türk Târihi vurulur.
Eyvah, eyvah, Sakaryam, sana mı düĢtü bu yük?
Bu dâva hor, bu dâva öksüz, bu dâva büyük!
Ne ağır imtihandır, baĢındaki, Sakarya!
Binbir baĢlı kartalı nasıl taĢır kanarya?
Ġnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal.
Hamallık ki, sonunda, ne rütbe var, ne de mal,
Yalnız acı bir lokma, zehirle piĢmiĢ aĢtan;
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Bütün bu olaylar bende, Birinci Sınıf VatandaĢlık günlerime göre,
olumsuz birikimlere sebep oluyordu... Yurtta Süleyman Zeki Bağlan,
ranzanın altındaki döĢeğinde, ben de onun üstündeki döĢeğinde
yatıyordum. Varlıklı bir insan olsam, her hâlde böyle olmazdı, değil mi?
Zengin arkadaĢların yaptıkları gibi bir dâire kiralamak, tabiatıyla en geçerli
usuldü, Ama bunlar bizim gibi kıt kanaat geçinenler için, ancak birer
hayalden ibâretti.
Moralim çok bozuktu. Bir gün, bunalım ve diğer sitreslerin de
etkisiyle, yurtta Süleyman‟ın olmadığı bir anda, yatağımda bir çâresizlik
içinde, hüngür-hüngür ağlamaya baĢlamıĢ, epey ağlamıĢtım.
Derslerimi bitirmiĢ olduğum için sabahları yurttan üniversiteye,
Yüksek Frekans Tekniği Kürsüsü‟nde bulunan Yüksek Frekans Tekniği
laboratuarına, sırf diploma çalıĢması yapmak için gidiyordum. ÇalıĢmada
bir ilerleme olmamasına rağmen çalıĢmaya, didinmeye devam ediyordum
Ve ayrılık, anneden, vatandan, arkadaĢtan.
ġimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu ân;
KehkeĢanlara kaçmıĢ eski güneĢleri an!
Hani Yunus Emre ki, kıyında geziyordu;
Hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu?
Nerede kardeĢlerin, cömert Nil, yeĢil Tuna;
Giden Ģanlı akıncı, ne gün döner yurduna?
Mermerlerin nabzında hâlâ çarpar mı tekbir?
Bulur mu deli rüzgâr o sadâyı: Allah bir!
Bütün bunlar sendedir, bu girift bilmeceler;
Sakarya, kandillere katran döktü geceler.
Vicdan azâbına eĢ, kayna kayna Sakarya,
Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya!
Ġnsan üç beĢ damla kan, ırmak üç beĢ damla su;
Bir hayâta çattık ki, hayâta kurmuĢ pusu.
Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek;
Siz, hayat süren leĢler, sizi kim diriltecek?
Kafdağını assalar, belki çeker de bir kıl!
Bu ifritten sualin, kılını çekmez akıl!
Sakarya; sâf çocuğu, mâsum Anadolu‟nun,
Divânesi ikimiz kaldık Allah yolunun!
Sen ve ben, gözyaĢiyle ıslanmıĢ hamurdanız;
Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız!
Akrebin kıskacında yoğurmuĢ bizi kader;
Aldırma, böyle gelmiĢ, bu dünyâ böyle gider!
Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz;
Sen kıvrıl, ben gideyim, Son Peygamber Kılavuz!
Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya;
Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya!
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ama aslâ yılmıyordum, ümitsizliğe düĢmüyordum. Bu da bir gün elbette
bitecekti.
Mü‟min Ümitsiz Olmaz
Siz de bilirsiniz incelemelerim sonunda Ġslâm‟da, „Allah‟tan ümit
kesmenin‟, büyük günahlardan olduğunu da öğrenmiĢtim.
Kader bu ya… Hayâtımın en baĢarılı günlerini, en güzel
öğretmenlerimden almıĢ olduğum, teĢvik enerjileriyle, geçmiĢte
harcamıĢtım. Bu sâyede bütün Sınıf Birinciliklerini elde etmiĢtim. En
sonunda Lise Devlet Bitirme Sınavı‟nda 335 kiĢiden baĢarılı olan, 38
kiĢinin içine girerek, yalnızca on üzerinden iki 9‟u bulunan ve diğer bütün
notlarının 10 olduğu bir baĢarıya ulaĢmıĢtım. Genel baĢarı oranının % 11,6
olduğu, Samsun 1967 Lise Devlet Bitirme Sınavı‟nda, Lise Birinisi ben
olmuĢtum. Bütün bu baĢarı Hazları‟nın hepsini TatmıĢ olarak, bundan sonra
da, „Madalyon‟un Arka Yüzü‟ndeki‟ Çileli Günlerimi, iĢte böyle
tamamlamaya çalıĢıyordum…
Nihâyet aylar ilerledikçe ĠĢi-Diploama ÇalıĢmamı da yoluna
koymaya, BaĢarı IĢıkları‟nı görmeye baĢlamıĢtım. Bulutlar dağılmıĢ, iĢ
kolaylaĢmıĢtı. ĠĢi oldukça kavramıĢtım. Demek ki, gözyaĢlarımın Her Bir
Damlası, kabul olan bir niyaz, bir duâ olmuĢtu. Diploma ÇalıĢması‟nı
ĠlerletmiĢ, en sonunda Üç Katlı bir Kuvvetlendici‟yi, baĢarıyla yaparak,
Aldo Dolfani‟ye teslim etmiĢtim.
Dorfani, çalıĢmamdan Memnun Olduğunu söylemiĢ olmasına
rağmen, bana karĢı tavrını bildiğim için, ondan fazla bir Ģey beklemem
zâten Abes olurdu. Memnun olduğunu söylemesi, bir bakıma, ÇalıĢmam‟da
bir Noksanlık Bulamadığı‟nın da bir ĠĢâreti‟dir, aynı zamanda...
Dorfani‟nin bana geçmeye yetecek kadar bir not verdiğini hatırlıyorum.
Hele-hele bugünkü değerledirmelerime göre eğer çalıĢmam Yeterli
Olmasaydı, benim gibi, Ġslâmî ve Kültürel inancından tâviz vermeye aslâ
yanaĢmayan, Ġkinci Sınıf VatandaĢlığa düĢmüĢ, Namaz Kılan Birine hiç
geçit verir miydi? Bu Mümkün değildi. Bunları o zamalar bugünkü gibi tam
değerlediremiyordum, tabiatıyla… Ama baĢarmıĢtım, onun için baĢka
yollar kapanıvermiĢti, böylece...
Yıllar sonra Üniversite‟de Asistan olduğum zaman, bu Diploma
ÇalıĢmamı tekrar ele alarak onu bir Dergi‟de yayımlamıĢtım da... O zaman
bir kere daha anlamıĢtım ki, çok Sıkıntılı bir ÇalıĢma yapmıĢtım ama bu ĠĢe
yaramıĢtı.
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Azot‟ta İşletme Kontrol Mühendisi Mustafa Temiz
Nihâyet 1973 yılında İ.T.Ü. Elektrik Mühendisliği‟nin Zayıf Akım
Kolu‟ndan Mezun olmuĢtum. O zaman Ġ.T.Ü. Elektrik Mühendisliği,
“Kuvvetli Akım” ve “Zayıf Akım” olmak üzere iki Ana Kol‟dan oluĢuyordu.
Bugünkü Elektronik Mühendisliği‟ne o zamanlar “Zayıf Akım”
deniyordu... Mezun olur olmaz Ġstanbul‟dan ayrılmıĢtım. 1974 yılında
Samsun Azot Fabrikası‟nda, ĠĢletme Kontrol Mühendisi olarak ĠĢe
baĢlamıĢtım. Azot Fabrikası benim için, bir Kafa Dinleme Dönemi
olduğundan, Samusun‟daki arkadaĢlarımla pek görüĢme imkânım
olmamıĢtı. Üniversite‟de iken ĠskenderpaĢa‟da tanıĢtığım, Elektrik Yüksek
Mühendisi Sadık Gürcan, orada BaĢmühendisimiz‟di.
O sıralarda da Ġslâmî Ve Kültürel Câhilliğim sürdüğü, yeteri kadar
Ġlmî Bilgilere sâhip olamadığım için, doğrusunu söylemek gerekirse,
ArkadaĢ Ve Hocaları‟mın Kıymetleri hakkındaki Ġslâmî Değer Yargılarım
Tam Ve Yeteri Kadar olgunlaĢmamıĢtı. Bir de, ne de olsa, ArkadaĢ Ve
Hocaları‟mın bulunduğu Fikrî Ve Kültürel GörüĢler‟den, büyük Sıkıntılar
çekerek ayrılıp, onların çoklarının hepten uzak oldukları Ġslâmî bir
Cephe‟ye geçmiĢ, bu sırada da çok yıpranmıĢtım. Kendimi Ģimdiki gibi,
tam toparlayamamanın verdiği bir Bitkinlik Ve Duyarsızlık içinde de
bulunuyordum. Dolayısıyla Azot Fabrikası benim için bir Kafa Dinleme
Dönemi olduğundan, o sıralarda Samsun‟da bulunan arkadaĢlarımla pek
görüĢme imkânım olmamıĢtı. O sıralarda özellikle Hocalarımı, yeteri kadar,
Ziyâret etmemenin en büyük üzüntüsünü bugünlerde yaĢıyorum… Çünkü
günden güne artan Ġslâmî bilgilerim sâyesinde Allah (CC) tarafından
bildirilen, Üstün Ġslâm Ve Altın Kültürümüz‟ün ve Yüce Ġslâmî Ve Altın
Kültürel Ölçülerimiz‟in ve / veya Ġslâmî ve Millî Değerlerimiz‟in sâyesinde
insanların ve özellikle de Hocalarım‟ın ve ArkadaĢlarım‟ın Kıymetlerini,
ancak bu sıralarda KavramıĢ bulunuyorum...
Azot‟ta çalıĢırken, hükümette Erbakan vardı. Ankara‟da Azot Genel
Müdürlüğü‟nde Personel ġefi Ahmet Tekdal Bey ile tanıĢmıĢtım.
Samsun‟da Azot Fabrikası‟na alınacak iĢçilerin Organizesi‟ni Ve Seçimi‟ni
ben yapmıĢtım. Maksadımız, Fabrika‟ya mümkün olduğu kadar, ÇalıĢkan
Ve Dürüst iĢçilerin Girmesini sağlamaktı. ĠĢçilerin Sınavları‟nı yapmak
üzere, Genel Müdürlük‟ten Ahmet Tekdal Bey‟le, o sırada ilk defâ
tanıĢtığım, Gültekin Yıldız Bey, Samsun‟a gelmiĢlerdi. Onların Sözlü
Sınav‟da sordukları soruların yankıları, sonradan, TBMM Kürsülerine
kadar uzanmıĢtı. Ondan sonra Ahmet Tekdal, Erbakan‟ın önde gelen
elemanlarından biri, Gültekin Yıldız ise Sakarya üniversitesi‟nde Öğretim
Üyesi olmuĢtu.
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Aslında hepimizin Hedefi iyi insanların iĢe girmesiydi. O zamanlar
iĢçilerin muhtelif yerlerde, iĢ baĢı yapmamak, üretimi baltalamak, greve
gitmek için bile-bile, makinelerin haznelerine demir parçalarını, taĢ ve
benzer Ģeyleri atarak, iĢverene Zarar Verdiklerini çok duyuyorduk. Bu
yüzden alacak olduğumuz iĢçilerin Seçimi çok önemliydi. Gerekli ölçüleri
hiçbir zaman AĢmadığımızı zannediyorum. Meselâ aynı sınav esnâsında iĢçi
olmak isteyen çok Yakınım Birisi de vardı. Beni de iĢe alın diye çevremde
çok dönüp dolaĢmıĢtı. Fakat KiĢilik Ve DavranıĢları‟nı zayıf bulduğum için
buna aslâ Aracılık etmemiĢtim.
Eğer hedefimizde Fabrika‟ya kaliteli insanlar kazandırmak olmasa
ilkin, Türkiye‟deki belli bir zihniyetin yaptığı gibi, kendi çevremizdeki
insanları iĢe almaktan baĢlamamız gerekirdi. Ama bu, bizim için mümkün
değildi, değildir de...
Bu yüzden o Yakınım, sonraki yıllarda her gördüğünde, “Beni ĠĢe
almadın! ġimdi sürünüyoruz!” diyerek bana durmadan Sitem etmiĢ
durmuĢtur. Ama aynı sırada Almanya‟da ĠĢçilik yapmıĢ. Kaynakçılık‟ta
Derece kazanmıĢ olan, Rahmetli Ağabeyim Ġhsan‟ı iĢe almakta hiç tereddüt
etmemiĢtim. Çünkü her bakımdan Güvenli olduğu belliydi, Almanya gibi
yerlerde bile, kendini Ġspat etmiĢti.

Ahmet Tekdal
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Asistanlık Kararım
1976‟da Ġkinci Kısa Devre Askerlik için askerliğime Karar
aldırmıĢtım. O gün yaklaĢmıĢ, Azot‟tan ayrılmıĢtım. Orduya teslim
olmadan Ġstanbul‟a gitmiĢtim. Ġstanbul‟dayken, bir Pazar Günü
ĠskenderpaĢa‟da, Prof. Dr. Nevzat Kor Hocamız ile karĢılaĢmıĢtım.
Prof. Dr. Nevzat Kor, Teknik Üniversitesi ĠnĢaat Bölümü‟nde Çevre
Bilimleri‟nde Öğretim Üyesi‟ydi. O sıralarda Çevrecilik yeni geliĢen bir
Bilim Dalı‟ydı. Bu yüzden Nevzat Bey, Ġ.T.Ü.‟de ilk Çevre Kürsüsü‟nü
kuran Bilim Adamı‟ydı; aynı zamanda Adapazarı‟nda Devlet Mühendislik
ve Mîmarlık Akdemisi‟nin de BaĢkanı bulunuyor, haftanın belli günlerinde
Ġstanbul‟dan Adapazarı‟na gidip gelerek, bu görevi de yürütüyordu.
Dolayısıyla Yeni Ve Güvenilir Elemanlara Ġhtiyâcı olduğu belliydi.
Talebeliğimden beri Nevzat Bey‟le tanıĢıyordum. Aynı Mahalle‟de
olduğumuz için, bâzen Üniversite‟ye giderken beni arabasına da alırdı.
ĠĢte o gün Nevzat Kor Hocam ile karĢılaĢtığımda, ne yapıp ettiğimi
sormuĢ ben de, “Azot Fabrikası‟nda çalıĢıyorum, Ģimdi ise Askere
Gideceğim.” demiĢtim. Bunun üzerine, Nevzat Bey Adapazarı‟nda Devlet
Mühendislik ve Mîmarlık Akdemisi‟nde Asistan Olmamı istemiĢti.

Prof. Dr. Nevzat Kor175
175

https://www.google.com.tr/search?q=Prof.+Dr.+Nevzat+Kor&sa=N&biw=1366&bih=6
50&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=W3bDQSiDcuvDXM%253A%252CdKWByHVQel
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Öğrenci iken gördüğümüz Boykotlar, Çektiğim Sıkınıtlar Nevzat
Bey‟in bu Teklifi sırasında birden gözlerimin önünden gelip-geçmiĢti.
Böyle bir GeçmiĢ‟ten etkilenerek, hiç tereddüt etmeden, Asistan
Olamayacağımı bildirmiĢtim. Çünkü talebeliğimden beri Üniversite‟deki
Olaylar beni Üniversite‟den Hatırı Sayılır Derecede soğutmuĢtu.
Nevzat Bey, çok Kibar, Nâzik Ve YumuĢak bir insandı. Fakat o
esnâda onun bir de Sert tarafının olduğunu, ilk defâ görmüĢtüm. Asistan
olamayacağımı söyler söylemez ciddileĢmiĢ, sesini biraz da yükselterek,
kararlı bir çıkıĢla onun, “Neden Olamayacaksın! Ben Kimi Asistan
Yapacağım!” demesi, beni haylı ĢaĢırtmıĢtı.
Ben, biraz ĢaĢkın durumda, ĠĢin ġakasının Olmayacağı‟nı
anlamıĢtım. Öyle ya! Mezun olduk, bir tarafa faydamız olmalıydı.
Burnumuzun doğrultusunda gidersek, „bu doğru olur mu?‟ diye
düĢünmüĢtüm. Onun bu çıkıĢı üzerine kararlılığımı biraz yumuĢatmıĢtım.
Ama yine de tereddütlerim vardı. En kolay kurtuluĢ olarak, „Hoca Efendi‟ye
danıĢayım‟ demiĢtim176.
Çünkü sakalımın kesilmesiyle Kafamın Allak-Bullak olmasından
sonra hiçbir iĢimi Hoca Efendi‟ye sormadan, karar veremezdim. Bu
davranıĢ Güven‟den baĢka, ayrıca Ġçimi de rahatlatıyordu. Bundan baĢka
ayrıca öğrendiğime göre Güvenilir Kimselere DanıĢmak, onlarla ĠstiĢâre
yapmak da Sünnet idi. Sömestri tatillerinde Memlekete gitmek için bile,
Duâsını Alayım diye, önce Hoca Efendi‟nin elini öper, “Efendim, Müsaade
Ederseniz, ben falanca gün ve saatte Memlekete gitmek istiyorum” derdim.
O da “Peki!” dedi mi, içime ilâve bir Güven Ve YaĢama Heyecanı dolardı.
Bunalım geçirmemiĢ olsam, böyle mi olacaktı, bu davranıĢları
yapaĢacak mıydım, bilemiyorum? Kader dedikleri, her hâlde bu Ģekilde
Daha Açık olarak, kendini hissettiriyordu.
Hoca Efendi konuĢmalarında sık-sık, “Okuyun ama Devlet
Memurluğuna Kanaat etmeyin, Serbest ÇalıĢın, Memlekete ĠĢ Sahâsı açın,
Herkese Faydanız Dokunsun! Memleket daha hızlı kalkınır.” anlamında
Tavsiyeler‟de bulunurdu. Dolayısıyla çok geçmeden bir münâsebetle Hoca
Efendi‟ye durumu arz etmiĢtim:
X7aM%252C_&vet=1&usg=AI4_kTogZp1RtYXmf2IyEKj32hcPjyG8g&ved=2ahUKEwi2m9rAwbnjAhUK4BoKHenDCt04C
hD1ATADegQIARAI#imgrc=W3bDQSiDcuvDXM:
http://www.fatihsultan.edu.tr/haber/Hocalarin-Hocasi-Prof-Dr-Nevzat-KoraSaygi-Gunu-2019-01-28-15-44-50pm YA DA http://www.bilka.org.tr/prof-dr-nevzatkor_6841.html
176
Temiz, M., Gençlik Yıllarımdan Geleceğe DüĢülen Bir Not: ĠstiĢâre ve Söz
Dinlemek…, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠSTĠġÂRE%20VE%20SÖZ%20DĠNLEMEK.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠSTĠġÂRE%20VE%20SÖZ%20DĠNLEMEK.docx, En Son
EriĢim Târihi: 06.12.2013.
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“Efendim! “Nevzat Bey, Adapazarı‟nda Asistan olmamı istiyor.
Sizin GörüĢünüz benim için önemli…” demiĢtim. Hoca Efendi, benim Azot
Fabikası‟nda çalıĢtığımı bildiği için, “Farkı ne?” demiĢlerdi. Bu sorusuyla,
bu ikisinin de Devlet Memurluğu olduğunu söylemek istemiĢti, her hâlde…
Bu tip sorular Hoca Efendi‟ye çok sorulurdu. Genellikle de ĠĢ
DeğiĢtirmeye iliĢkin, bu tür sormalarda, dâima Hizmeti Ön Plânda Tutan
Hoca Efendi, “Farkı ne?” dediği zaman, soru soran çoğu kiĢilerin, meselâ
“Efendim, parası daha fazla, lojmanı var vs. …” Ģeklinde, Hizmet‟ten
ziyâde bâzı Avantajlar ifâde eden, cevaplarından hoĢlanmazdı. Ben bunu
bildiğim için, sorum üzerine,”Farkı ne?” dediklerinde:
“Hocam! Devlet Memurluğu olduktan sonra Üniversite daha iyi…”
Ģeklinde cevap vermiĢtim. Çünkü Fabrika‟nın tozlu Dumanlı Ve Sıkıntılı
Havasını görmüĢtüm.
Bu cevâbı çok da Ģuurlu bir Ģekilde söylediğimi de zannetmiyorum.
O kısa sürede, Nevzat Bey‟in beni biraz ĢaĢırtan ÇıkıĢı üzerine gayr-ı
ihtiyârî olarak, bu kadar bir değerlendirme yapabildiğimi düĢünüyorum.
Dikkat edilirse bu Değerlendirme‟de, Ģimdiki düĢünce ve analizime
göre değerlendirildiğinde, Ģahsî bir Çıkar görünmüyordu. Karar, Nevzat
Bey‟in Hizmet düĢüncesinin yanında, benim için de daha iyi bir Hizmet
Yapma Ġmkânını ilham ediyordu.
Hoca Efendi benden böyle bir Cevâbı duyar duymaz, “Peki!”
demiĢlerdi. ĠĢte Bu ĠĢ de kısa bir süre içinde BitmiĢ, içime bir Güven Ve
Rahatlık daha çökmüĢtü. Bu gün aklıma geldiğinde kendi kendime hâlâ
Ģöyle soruyorum:
“Ey Mustafa! Vatan DüĢmanı o Solcu Ve Komünit Komandolar‟dan
o Dayağı yeyip sakalın kesilmeseydi, bu Güven Ve Rahatlığı duymanın
Hazzı‟nı yine duyacak durumların olacak mıydı; yoksa Birinci Sınıf bir
vatandaĢlık edâsıyla, alnı havada her an Herkese Yukarı‟dan Bakan,
Mağrur bir durumda bir Mason gibi birisi mi olacaktın?” Ģeklinde…
Kaderin Cilvesi‟ne bakınız ki, artık bundan sonraki, Hizmet
Yıllarım, öğrenciyken üniversiteden nefret etmiĢ bir kiĢi olarak, Sakarya
Devlet Mühendislik ve Mîmarlık Akademisi‟nde olacaktı.
Mamak Günleri ve Asistanlık
Askerliğimi Ankara Mamak‟ta yapmıĢtım. 2. Bölük‟teydim. Bölüğe
teslim olmaya birkaç gün kala Ankara‟ya gelmiĢ, Sabah Namazı için, Hacı
Bayram‟a gitmiĢtim. Namazdan sonra baktım ki, cemaatten birkaç kiĢi,
ÇıkıĢ Kısmı‟nda bir merdivenden aĢağı iniyorlardı. Ben de onlara katılmıĢ,
yer altında ilerleyen, bir Dehlize girmiĢtim. Eğik vaziyette biraz ilerledikten
sonra, geniĢçe bir yere gelmiĢtik…
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Baktım orada 9-10 kiĢi oturmuĢlardı. Ben de onlara katılarak
oturmuĢtum. Burası meğer Hacı Bayram Velî Hazretleri‟nin
çilehânesiymiĢ… Baktım, karĢı sırada Adâlet Bakanı ġevket Kazan var,
Hoca da olduğu için, Oradaki Sohbeti yönetiyordu.
Bölüğe Teslim olmadan, Ahmet Tek Dal Bey‟i de Ziyâret etmiĢtim.
Hattâ o gece Kemal adlı bir Elektrik Mühendisi arkadaĢın Evinde kalmıĢ,
onunla, Ģimdi konusunu tam hatırlayamadığım, bir Öğrenci YürüyüĢüne de
katılmıĢ, ertesi sabah yorgun-yorgun, Mamak‟ta Birliğe teslim olmuĢtum.
Teslim olduğum günün hemen Sabahı, yorgunluktan Hasta Olduğumu ve o
gün ilk iĢ olarak Viziteye çıktığımı hatırlıyorum.
Bölüğe Pazar günü, Ġkindi Vakti‟nde, Teslim olmuĢtum. Bölük
Binâsı‟na girer girmez, hemen abdest almak için Tuvâlete gitmiĢtim. Çünkü
bizim, bugün de olduğu gibi, her zaman Böyle Durumlar‟da ve / veyâ her
yerde Ġlk DüĢüncemiz, Namazı nasıl kılacağımız hususudur.
Abdestimi almıĢtım. Namaz yeri aramak için dıĢarı çıkarken, benim
gibi Yedek Subay Adayı bir asker, bana yanaĢmıĢ, hemen orada
tanıĢmıĢtık. ArkadaĢ Adanalı bir DiĢ Doktoru‟ymuĢ... Aynı zamanda,
sonradan onun vâsıtasıyla Sakarya‟da çok Candan Dostum olan, Rahmetli
Hâdi Dinçer‟in de bacanağı olan Abdullah Özoğlu…
Meğer onun da Derdi namaz olduğu için, Bölük Binâsına girer
girmez, “ġu Tuvâlet‟in GiriĢ Kısmı‟nda bekleyeyim. Abdest alan olursa,
onunla hemen tanıĢayım.” diye düĢünmüĢmüĢ… Nitekim beni görünce, bu
münâsebetle tanıĢmıĢtık… Ondan sonra onunla hep berâberdik…

Mamak‟ta Asker ArkadaĢları... (Soldan Birinci) Abdullah Özoğlu, (Sağdan
birinci) Bahattin Elçi, (Soldan ikinci) Mustafra Temiz
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4 ay zarfında Samîmi Olduğum, çok az, yâni birkaç kiĢi vardı.
Sonradan Milletvekili olan, Bayburtlu Avukat Bahaddin Elçi de onlar
arasındaydı. Bunun dıĢında konuĢacak kafa dengi yok gibiydi. Bu yüzden
askerde bir dilsiz gibiydim.

Aynı asker arkadaĢlarla birlikte…
Mamak‟ta Asker ArkadaĢları.... (Önde ortada) Abdullah Özoğlu, (önde Soldan
birinci) Bahattin Elçi, (Arka sırada ortada) Mustafra Temiz

Bahaddin Elçi Bey‟in Ġnternette bulduğum bir resmi görülüyor...

Askerlik DönüĢü, Azot‟a dönmemiĢtim. Asistanlık için, Nevzat
Bey‟le ĠliĢki kurmuĢtum. Nevzat Bey Akademi‟de görevli Ġ.T.Ü‟lü bir
Profesöre beni Ġmtihan ettirmiĢti. Sınav sonunda Sınav Kâğıtlarımı Teslim
ederek, Samsun‟a dönmüĢ, Tâyinimi Beklemeye baĢlamıĢtım. Kısa sürede
Tâyinim yapılarak Sakarya‟yaya yerleĢmiĢtim.
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Abdullah Özoğlu

Asistanlığımın İlk Günleri
Aslında Ġ.T.Ü.‟de Yüksek Frekans Tekniği Kürsüsü‟nde, “Travay”
adı da verilen, Diploma ÇalıĢmamı yaparken, asistan olarak Ġ.T.Ü.‟de
Kalma Ġmkânı doğmuĢ olmasına rağmen, Olaylar Ve Öğrenci Hareketleri
yüzünden, Ġstanbul‟dan bıktığım için, Asistanlığı aklımdan bile
geçirmemiĢtim.
Ama Azot Fabrikası‟nın, tozlu-dumanlı, havasının benim için uygun
olmadığını görünce, bu sefer bana Asistanlık daha Çekici gelmiĢti. Devlet
Memuru olunca burada, daha fazla, Hizmet Ġmkânı olabilirdi. Üstelik
Sakarya, küçük olduğu için, Ġstanbul gibi Sıkıcı da değildi.
Psikolojik Sıkıntım artık kalmamıĢtı. Benim için orada Yeni Bir
Hayat baĢlamıĢtı. Bu arada tekrar Ġkinci Kez sakal bırakmıĢtım. Daha
doğrusu, askerlik biter bitmez, bir daha traĢ olmamıĢtım.
Sakarya Devlet Mühendislik ve Mîmarlık Akademisi‟ndeki
Görevim‟in ilk zamanlarında, Akademi‟nin Ġkinci Katı‟nda asistanlar için,
suntalarla birbirinden ayrılmıĢ odacıkların birinde kalıyordum. Buradaki
Odalar‟da benden baĢka Kalan Asistanlar da vardı. Ġlkin Ġ.T.Ü. ĠnĢaat
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Bölümü Mezûnu olan, Ordu‟lu Hasan TanıĢ177 ile tanıĢmıĢtım. Hasan Bey
bana Yabancılık çektirmemiĢ, çarĢıya giderek, onunla birlikte Eksiklerimi
görmüĢtüm.
Benim ardımdan Ahmet Boynukalın ile daha sonra Mehmed Zahit
Kotku (RhA) Efendi‟nin damadı Esat Efendi‟ nin Damadı Ali Yücel
Uyarel, Makine Bölümü‟ne Asistan olarak gelmiĢlerdi. Ahmet Boynukalın,
Ali Uyarel ve ben olmak üzere, üç kiĢi bir odada oturuyorduk.
Ali Uyarel evlenip Adapazarı‟na gelmeden evvel Esat Efendi,
Akademi‟de Ders Vermek üzere, Ankaradan her hafta Adapazarı‟na
geldiğinde, birkaç kere bende Misâfir olmuĢlardı. Esat Efendi, Hoca
Efendi‟nin Vefâtı‟ndan sonra da, Akademi‟deki Dersi dolayısıyla bir gece
daha Misâfirim olmuĢ, sabahleyin câmiye gittiğimizde ÜĢüdüğü için, o
sabah Paltomu Esat Hoca Efendi‟ye vermiĢtim.
Artık Memleketim Adapazarı (Sakarya)
Memleketim artık Adapazarı olmuĢtu. Bizden sonra Asistanlar
çoğalmıĢtı. Adapazarlı olan Asistanlar, dıĢarıdan gelen, bizlere karĢı bir
Tavır içine girmiĢlerdi. Biz Adapazarı‟na Yeteriz, size ihtiyaç yok
diyorlardı. Bu HizipleĢme, Ģiddetini yıllar geçtikçe artırmıĢtı. Öyle ki 1980
Ġhtilâli‟nde, bir takım Öğretim Üyeleri‟nin Sürgüne gönderilmesinde, bu
Adapazarlı Cuntacılar‟ın önemli rolleri olmuĢtu.

177

Hasan TanıĢ görülüyor...
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Mehmed Zahit Kotku (RhA) Efendi‟nin Damadı Esat Efendi ve (sağ tarafta) onun
Damadı Prof. Dr. Ali Yücel Uyarel

Ama 2000‟li yıllardan sonra, Türkiye‟yi Yöneten Kadro‟nun önemli
bir bölümünün, bu devrede Sakarya‟da Asistan olmuĢ arkadaĢlardan
meydana geldiğini de hatırlatalım. Meselâ CumhurbaĢkanı Abdullah Gül,
Eski Tarım bakanlarından Prof. Dr. Sami Güçlü, eski milletvekillerinden
Prof. Dr. Mustafa Öztürk ve Prof. Dr. Ömer Ġnan bunlar arasındadır.
Asistanlığa sakallı olarak baĢlamıĢtım. Boynukalın da sakallıydı. Bu
yüzden ArkadaĢlarımız oldukları hâlde, çoğu Asistan bilhassâ beni yadsıyor
ve çok Tenkit ediyorlardı. Onlara göre sakallı olmakla Okulun Saygınlığı
ile oynuyormuĢum.

Eski Tarım bakanlarından Prof. Dr. Sami Güçlü178

178

https://www.biyografya.com/biyografi/13155
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Prof. Dr. Sami Güçlü

Fakat Hoca Efendi‟nin Cemaati‟yle, derse gidip gelen, Prof. Dr.
Ahmet Rumeli179, Hasan Celal Güzel, Esat ÇoĢan gibi etkin kimselerle ve
Akademi BaĢkanı Nevzat Bey‟le olan Yakın ĠliĢki Ve Münâsebetim‟den
dolayı, ayrıca Adapazarı‟ndaki Cemaat‟in benim tarafımda olması, bana
Zıt olanları biraz Frenliyordu.
Nevzat Bey de, Ġdâreciliği dolayısıyla, iĢlerinin güçleĢmesine sebep
olduğundan tabiatıyla muhtemelen, Boynukalın‟la benim sakalımızı
kesmemizi, belki de Ġstiyodur, bilemiyorum... Ama o zamanlar Özgürcü bir
düĢüncede olduğumuz ve her Ģeyi Ġdeal olarak düĢündüğümüz için,
sakaldan aslâ tâviz veremiyorduk.

179

https://ee.itu.edu.tr/docs/librariesprovider123/etkinlikler-duyurular/2018/22mart-2018-elektrik-enerjisi-turkiye-ve-elektrik-muhendisligi-semineri-ahmetrumeli.pdf?sfvrsn=2
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Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Öztürk180

Biraz AĢırı Gittiğimizi Ģimdi biraz daha iyi anlıyorum. Bugünkü
Normal Hâlime, Üstün Ġslâm Ve Altın Kültürümüz‟ü öğrendikçe,
KavuĢtuğumu Îtiraf etmek zorundayım.
Boynukalın bu konuda benden daha Ciddî idi. Meselâ 1980 Ġtilâli
olduğu zaman, bizler sakallı olarak okula gidememiĢtik. Daha doğrusu,
Cuntacılar bizi okula SokmamıĢlardı. Ben 15 günlük bir Rapor almıĢtım.
ama Rapor‟un Süresi kısa zamanda bitmiĢti.

Milletvekili rahmetli Prof. Dr. Ömer Ġnan181

180

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekillerimiz_sd.bilgi?p_donem=23&p_sicil=6
388
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Tecrübeli Kimselerle yaptığım Fikir AlıĢveriĢi (ĠstiĢâre) sonunda
ben Sakalımı kesmiĢ, Görevime dönmüĢtüm. Boynukalın kesmeye
yanaĢmadığı için Akademi‟den ayrılmıĢtı.

Rahmetli Hasan Celal Güzel182

Akademi‟de Sami Güçlü ile Abdullah Gül baĢta olmak üzere,
dıĢarıdan gelen bir Takım Asistanlar ile birlikte bir MeĢrep Ve Fikir
Birlikteliği; ben, Ahmet Boynukalın, Ali Uyarel baĢta olmak üzere, Bâzı
Asistanlar ile birlikte ikinci bir MeĢrep Ve Fikir Birlikteliği içindeydik.
Bunun dıĢında Adapazarlı olanlar da üçüncü bir Fikir Birlikteliğini
oluĢturuyorlardı. Asistanlar arasındaki tartıĢmalar talebelere de yansıyordu.
Bu AyrıĢım, Fikrî bir AyrıĢımdı. Medenî Ve Ġnsanî ĠliĢkileri etkilemiyordu.
Sami Güçlü Ve ArkadaĢları, Necip Fazıl Kısakürek Akımını izliyor,
talebeleri Gençlik Hareketleri‟ne daha çok TeĢvik ediyorlardı. Bizim
ArkadaĢlar ise, talebelerin hareketlerden Uzak Durmasını savunuyordu. Bu
yüzden, daha çok Hareketlilik, mücâhitlik (!), kahramanlık taraftarı olan
öğrencilerin çoğu, bizim görüĢümüzü beğenmiyorlardı. Hattâ bu yüzden,
Akademi BaĢkanlığı, öğrencilerin YanlıĢ Yola sürüklenmelerine sebep
olduğu gerekçesiyle, Abdullah Gül grubundan olan Ahmet AkkaĢlar adlı bir
Asistan arkadaĢın ĠĢi‟ne bile son vermiĢti.
181

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekillerimiz_sd.bilgi?p_donem=23&p_sicil=6
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182
https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/hasan-celal-guzel-kimdir-eski-bakanhasan-celal-guzelin-hayat-hikayesi-2296221/
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Ahmet AkkaĢlar adlı bu ArkadaĢ, sonraları Konya‟dan AKP
Milletvekili olmuĢtu. Görülüyor ki, Sakarya‟daki bu MeĢrepler aynen
AKP‟ye taĢınmıĢ bulunmaktaydı.

Prof. Dr. Ahmet Rumeli183

1976‟dan 1980‟li yıllara kadar Asistanlığını Yaptığım Ders, ilkin
Makine Bölümü‟ndeki Elektroteknik Dersi olmuĢtu. Ġlk asistanlık yıllarımda
Endüstri, Tekstil gibi bölümlerle yeni açılan bölümlerdeki Elektroteknik
Derslerini, doktoram olmadığı için, dersler Prof. Dr. Ahmet Rumeli Bey
Hoca‟nın üzerinde görüldüğü hâlde Ben veriyordum. Birkaç yıl sonra
Makine Bölümü‟nde açılan Elektronik Bilgisi Dersi‟ni de, yine aynı
Ģartlarda yürütmeye baĢlamıĢtım.
Bunun dıĢında Sosyal Faaliyetlerle uğraĢıyor, daha ziyâde Cemiyet
Ve Cemaat Faaliyetleri‟ne Ağırlık veriyordum. Asistanlardan her ay 250
TL alarak bir ev kiralamıĢtım. Her ne kadar fikrî ayrılıklarımız olsa da bu
konuda, Sakaryalılar hâriç, bütün arkadaĢlar ayrıcalık göstermeden
Birliğimiz‟in Korunması‟nda Titiz davranıyorlardı.

183

https://www.google.com.tr/search?q=Prof.+Dr.+Ahmet+rumeli&tbm=isch&source=iu&i
ctx=1&fir=8DYzvu791ev5nM%253A%252C3PY__S5zvYNxM%252C_&vet=1&usg=AI4_kQyAHhw3j4cnv5rRKou6RJPLEnssA&sa=X&ved=2ahUKEwja1ajtmpHkAhWQw4sKHTg
pDqMQ9QEwBnoECAgQDA&biw=1366&bih=650#imgrc=tHFSjPW8JSo3aM:&spf=156
6296013985&vet=1
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Genellikle hafta sonlarında Bu Ev‟de toplanır, Kültür faaliyetlerinde
bulunurduk. Ankara‟dan gelen Esat CoĢan Hoca Efendi Hafta Sonları, bu
Ev‟de toplanan arkadaĢlara, Arapça Kurs veriyordu184.

184

Doktora hocam Prof. Dr. Ġhsan Uluer, rahmetli Aliuyarel‟in vefâtı
münâsebetiyle yapmıĢ olduğu ve Server yayınlarınlarından, “Sadık Bir Refik: Prof. Dr. Ali
Yücel Uyarel” adlı kitapta basılmıĢ olan konuĢmasına bakılırsa, Esat Efendi‟nin Arapça
kurs vermesi konusundaki faaliyetlerin rahmetli Ali Uyarel tarafından yapıldığından
bahsetmiĢtir. Aslında Arapça kursu ve diğer faaliyetlerin, bütün arkadaĢlardan her ay
topladığım paralarla tarafımdan organize edildiğini, hocam Prof. Dr. Ġhsan Uluer
unutmuĢa benziyor…
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Daha sonra Bu Evi, düğün yaparak evlenen, sonraki yıllarda
Sakarya Üniversitesi‟nde Öğretim Üyesi olan, asistan Hüseyin GazibaĢ‟a,
evin yalnızca pencereleri için yaptığım, Perde Masraflarını alarak
bırakmıĢtım.

Prof. Dr. Hüseyin GazibaĢ185

O günlerin son zamanlarında Doç. Dr. Ġhsan Uluer ve Doç. Dr.
Kemal Güleç186 Beyler‟in de teĢvikleriyle, toplanıp Sosyal Faaliyetler‟de
bulunmak üzere, bir Ev daha kiralamıĢ, içini donatmıĢtım.
Ancak, Bu Ev‟de birkaç kere toplanabilmiĢtik. Çünkü Talebe
Olayları artmıĢ olduğundan, herkesin meĢgûliyeti de artmıĢtı. Ayrıca Ortam
artık toplanmaya uygun da düĢmüyordu. Kim olursa olsun, Polis tarafından
tutulup Götürülme Olayları, gittikçe artma eğilimindeydi.

Prof. Dr. Ġhsan Uluer187
185

http://hbas.sakarya.edu.tr/
Ġnternette Doç. Dr. Kemal Güleç beye iliĢkin bir resim bulamadım
187
http://muh.karabuk.edu.tr/?page=detail&no=130
186
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Prof. Dr. Ġhsan Uluer, Emeklilik Töreni‟nde görülüyor… 188

Bir keresinde Öğrenci Hareketleri‟nde BaĢı Çeken ve Polis
tarafından aranan sakallı bir öğrencinin Bu Ev‟de Saklanması için Sami
Bey, benden Ev‟in Anahtarı‟nı istemiĢti. Çünkü evin oluĢumunda onlar da
para verdikleri için, aslında bunda hakları da yok değildi. Ancak Ben, Polis
tarafından aranan, bir kimsenin orada saklanmasının iyi olmayacağını
söyleyerek, buna yanaĢmamıĢtım. Bu tabiatıyla, sırf benim Kararım da
değildi. Ben de Doç. Dr. Ġhsan Uluer ve Doç. Dr. Kemal Güleç gibi,
Hocalar ile ĠstiĢâre ederek, YanlıĢ Bir ĠĢ yapmamaya çalıĢyordum.
Evin Alt Katın‟da Ev Sâhibi oturuyordu. Bir gece saklanmak isteyen
bir Takım Öğrenciler, Ev‟e tırmanarak, bizim toplandığımız kata çıkmaya
çalıĢırlarken, Ev Sâhibini hem Rahatsız EtmiĢler, hem de korkutmuĢlardı.
Ev sâhibi epey Tedirgin olmuĢtu.
Bunun üzerine Ev Sâhibi Evi‟ni Geri Almak istemiĢti. Tam
hatırlayamıyorum ama ondan sonra Bu Ev‟den pek faydalanamamıĢ, Bu Evi
de kısa zamanda bırakmıĢtık. Hâlbuki Evi Donatmak için çok Gayret
sarfetmiĢtim.
Sami Bey, kendi arkadaĢları arasında, daha çok Fikir Babalığı
yapıyor, pek göze çarpmamaya Gayret ediyordu. Cemiyetçiliği iyi
biliyordu. Açıkçası Ģu ki, bizim öğrencilerle iliĢkilerimiz, Klâsik olmaktan
ileri geçemediği hâlde, Sami Bey onlarla çok daha Candan ilgileniyor,
188

https://kulliye.karabuk.edu.tr/fen-fakultesi-dekani-prof-uluer-emekli-oldu/
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dolayısıyla Kanları Kaynayan Öğrenciler, bizden daha ziyâde onlarla ĠliĢki
kuruyorlardı.
Çünkü Biz, Öğrenci-Hoca Münâbeti‟ni Ölçü‟nün DıĢı‟na
taĢırmamaya çalıĢıyorduk. Az-çok öğrenci lehine yaptığımız iĢler bile olsa,
bunların hiç birini onlara sızdırmıyor, Sorumluluğmuz içinde kalan, ufaktefek, Yaptıklarımızı sâdece biz biliyorduk. Bu yüzden, AĢırı Öğrenciler
Nâzarı‟nda bizler Öğrenci KarĢıtı gibi görünüyorduk. Meselâ Akademi‟den
Asistan atıldığı sırada o asistan, talebeler nazârında âdetâ bir Kahraman
olmuĢtu. Sanki onun atılıĢından, talebe gözüyle, biz de Sorumlu
görünüyorduk.
Bir gün bu münâsebetle bu Atmosfer Ġçinde iki öğrenci Odamıza
gelerek, “… Hocamızı attılar. Bizler, kimin ne olduğunu Gâyet iyi
biliyoruz.” tipinden bir Tehdit savurarak gitmiĢlerdi. Hâlbuki onlar bu
sözleri söylerlerken, derslerine girdiğim, Elektroteknik Dersi‟nden 45 alan
bu ikisini de, 50 notu ile geçirdiğimi bilmiyorlardı.
Bununla berâber, aĢırı olmayan ve hâdiselere katılmayan, çoğu
öğrencilerin Nazârında Hocalık Kredimiz çok iyi idi. Meselâ bir gün Sami
Bey bana, “Mustafa Âbi (Ağabey)! Sınıflarda öğrencilerle, „Hangi hocayı
daha fazla Seviyorsunuz?‟ diye Anket yaptık, Sen Birinci Geldin!” demiĢti
de o an, bu sonuca ben de Hayret etmiĢtim. O zaman, “Sakallı olmama
rağmen, bu öğrenciler benim neyimi beğeniyorlar?” diye Kendi Kendime
düĢünmeden de EdememiĢtim, doğrusu…
Aklıma geldiğinde bugün de aynı Ģekilde düĢünüyorum. Demek ki,
beğenilen bir Tarafımız da varmıĢ herhâlde… Ama birinci olacak kadar
neyim var ki, diye düĢünmüĢtüm, o zaman…
Çünkü ben çok Disiplinli bir seyir izliyordum. Akademi BaĢkanı
Ġnal Seçkin Bey‟in189 bir gün bana, “Mustafa Bey! Sen bu öğrencileri Asker

189

Ġnternette Ġnal Beyin baĢka bir resmini bulamadım…
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Hâline getirdin!” demesi boĢuna değildi. Ama her zaman olduğu gibi
öğrenciler karĢısında, “Ya Olduğum gibi görünüyor ya da Göründüğüm
gibi oluyordum. Kısacası Tabiî Ve Samîmi‟ydim ve hâlâ da, karĢımda kim
olursa olsun, öyle olmaya gayret ediyorum.”
1985 yılında Pamukkale Üniversitesi‟ne geçtikten sonraki Hayat Ve
YaĢamım‟da, o eski Titiz Hâlimi biraz bırakmıĢtım. Ama o zamanlar
Sakarya‟dayken sınıfa geç gelen öğrenciyi, neden geç kaldın diye, hesâba
bile çekiyordum.
Meselâ o zamanlarda, bir gün Derse girdiğimde, bir müddet sonra
arkamdan bir Öğrenci içeri girmiĢti. Öğrenciyi sorguya çekmek için,
“Neden geç kaldın!” demiĢtim. O da hiç çekinmeyerek, sorgulanmadan
Duyduğu Rahatsızlığı‟nı da belirtecek tarzda, biraz da Çiddî bir tavırla:
“Namaz‟dan Dolayı! Namazımı kıldım, Hocam!” deyince Ben de,
“Geç Öyleyse!” dediğimi hatırlıyorum. Demek Ġstediğim, herkese karĢı
Tabiî Ve Samîmi‟ydim, Çiy ve Yapmacık Tavırlarım hiç yoktu.
Çünkü çok yakın geçmiĢte olduğu gibi, o zamanlarda da, dinî yâni
Ġslâmî Konular‟ın KonuĢulması Nâdir idi, Cesâret istiyordu. Kimse, içinde
Ġslâm‟ı çağrıĢtıran böyle kelimeleri dillendirmeyi göze alamazdı.
İlk Çocuğumuz Doğuyor
1978 yılında ilk çocuğumuz doğmuĢtu. Çocuğun doğumundan evvel
hanımı sık-sık bir Ebeye gösteriyordum. Doğuma yakın Ebe bizimle
ilgilenmeyeceğini söylemesin mi? Doğum da hayli yaklaĢmıĢtı.
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Bir sabah hanımda Doğum Belirtileri baĢlamıĢtı. Böyle anlarda
Allâhü Teâlâ kolaylıklarını da göndermektedir. Nasıl oldu, Ģimdi
hatırlayamıyorum. Bir Emekli ebenin Adı elime geçti, hemen evini
Öğrendim-Gittim. Sağ olsun, Ebe Hanım hemen geldi. Üstümüzdeki komĢu
Gültekin Bey‟in Hanımı da geldi. Saat sabahın 9 ya da 10‟nu civârıydı,
çocuk doğdu. Ebe Hanım, dıĢtan belli olmuyordu ama ĠnançlıymıĢ ki, çocuk
doğarken, Tekbirler getiriyordu. Ġlk çocuğumuz dünyâya Tekbirler Ġçinde
gelmiĢti.
Ebeyi yolladıktan sonra, Gültekin Bey‟in Hanımı‟nı hanımın
yanında bıraktık. Hemen bebeği sarıp sarmalayıp Kayın Vâlide‟yle Birlikte
ĠskenderpaĢa yoluna koyulduk. Öğle vakti Mehmed Zahit Koktu (RhA)
Efendi‟nin Ġstanbul-Fâtih‟teki Evi‟ne vardık. Ġçeri girdik. Hoca Efendi, her
hâlde Namaz Sonrası olacak ki, arka odadaki Sedir‟de uzanıyordu. Elini
öptüm. Bebek karĢı Sedir‟e oturan Kayın Vâlide‟nin kucağındaydı. Hoca
Efendi, çocuğu böyle neden Erkenden Getirdiğimi sorunca, “Her Ģeyden
önce buranın yolunu öğrensin!” gibi bir cevap verdiğimi hatırlıyorum.
Hoca Efendi, uzandığı yerden yanımda Ayağa Kalktı. Çocuğu
uzattığı iki kolu üzerine aldı, Kıbleye Döndü, sonra bana döndü, bir isim
Teklif etti. Ben de „Siz nasıl Uygun görürseniz‟ dedim. Bu sûretle çocuğun
ismi de konmuĢtu.
Ardından Hoca Efendi, çocuğun Sağ Kulağına Ezan, sol kulağına
Kamet Okudu. Ben farkında olamadım. Sonradan öğrendiğime göre Hacı
Anne Zemzem Suyu getirtmiĢ, Hurmayı içinde eriterek çocuğun ağzına
çalmıĢ… Zemzem Suyu‟nu getiren de o sırada Hoca Efendi‟nin hizmetinde
bulunan bir Hanım Efendi kız… Bu hanım kızı Hoca Efendi, daha sonra
Mehmet Arar Bey kardeĢimizle evlendirmiĢ…
Daha sonra biz hiç vakit kaybetmeden müsaade alarak tekrar
Adapazarı yoluna koyulmuĢtuk. Ġzmit‟i geçtiğimiz sırada bindiğimiz otobüs
Kazâ yapmıĢtı. Hepimiz otobüsten inmiĢtik.
Elimizde çocuk orada beklerken, Allâhü Teâlâ yardım edecek ya,
taksisiyle oradan geçen Birisi, Adapazarı‟na gittiğimizi anlayınca, Bizi
otomobiline almıĢ, kısa süre içinde Ġkindi Vakti çıkmadan eve gelmiĢtik.
Çocuk büyümüĢ, 1-2 yaĢlarına gelmiĢti. Bir hafta sonu Hoca
Efendi‟yi Ziyârete gitmiĢtik. Çocuk bu ya! Hoca Efendi‟nin oturduğu
salonda YeĢil Ve GeniĢ Halıyı görünce hoplayıp-zıplamaya, Hoca
Efend‟nin sakallarıyla oynamaya baĢlamıĢtı. Bu arada bana “aba” diyordu.
Hoca Efendi, onu düzeltmiĢti, “Baba de! Baba de!” diye… Ondan sonra
çocuk baba demeyi öğrenmiĢti.
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Sakarya‟daki Diğer Faaliyetlerim
Akademi yeni kurulduğu için Eleman Bulmak zordu. Asistanlığımın
ilk yıllarında, bir ara Akademi‟ye hem Genel Sekreter hem de AraĢtırma
Görevlisi alınacağından, bunlar için araĢtırmaya koyulmuĢtuk.
Ankara‟da Ahmet Tekdal Bey‟e haber uçurmuĢtum. Ben de
Ġstanbul‟a gittiğimde tanıĢtığım Üniversiteli gençlerden Dilekçeler
almıĢtım. Hattâ bunun için, o sırada Fizik Bölüm BaĢkanı olan, Doç. Dr.
Ġhsan Uluer Bey‟le Ankara‟ya da gittiğimizi, bu münâsebetle, Ankara‟da
Meteoroloji Genel Müdürü olan Ahmet Rumeli Bey ile Hasan Celal Güzeli
Bey‟i, ilk defâ görüp, onlarla TanıĢtığım Ânları da hatırlıyorum.
Bu tanıĢmadan sonra Ahmet Rumeli ile Hasan Celal Güzel, epey bir
müddet, Sakarya‟ya Derse gelip gitmiĢlerdir. Hocalar ders aralarında daha
çok bizim odaya uğrarlardı. Nitekim Ahmet Rumeli Bey‟in asistanlığını,
ayrıca, ben yapıyordum… Daha sonraları Rumeli Bey‟in verdiği dersleri de
ben yürütmeye baĢlamıĢtım.
Ġstanbul‟da tanıĢıp Dilekçesini Aldığım Recep Akkaya, asistanlıkta
sadâkat gösterek Sakarya Üniversitesi‟nde bir Fizik Profesörü olarak Fizik
Bölüm BaĢkanlığı‟na kadar yükselmiĢtir.
Aklımda kaldığına göre Ahmet Tekdal Bey bir görev istememiĢti.
Bununla berâber, aynı Azot Genel Müdürlüğü‟nde çalıĢan, Gültekin Yıldız
Teklifimiz üzerine, asistanlığı benimseyerek gelmiĢ ve Asistan olmuĢtu.
Gültekin, Sakarya‟da benim üstümdeki bir dâireyi tutmuĢ, komĢu olmuĢtuk.
Aynı binâda Ġhsan Bey de vardı. Daha sonra Sâlim Özdoğu190 ve Ahmet
AkkaĢlar da bizim bulunduğumuz bu binâya taĢınmıĢlardı.
Adapazarı‟nda birçok arkadaĢ edinmiĢtim. Mustafa Öztürk, Hüseyin
Gazi BaĢ, Yılmaz Özkan, Ali Uyarel, Recep Akkaya, Âdem Uğur, Ömer Ġnan, Gültekin Yıldız, Akademi BaĢkan yardımcıları Doç Dr. Ġhsan Uluer,
Kemal Güleç bunlar arasındaydı. Daha sonra Prof. Dr. Sebahattin Zâim,
Prof. Dr. RûĢen Gezici, Öğr. Gör. Yahya Oğuz Beyler de Adapazarı‟nda
tanıdıklarım arasına katılmıĢlardı.

190

Ġnternette Salim Özdoğu‟ya ait bir resim bulamadım…
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Prof. Dr. Recep Akkaya191

Derslerine girdiğim ilk öğrencilerim arasında Yusuf Ağralı, Veli
Çelik‟i hatırlıyorum. Profesörlüğe kadar yükselen Veli Çelik, uzun bir süre,
Kırıkkale‟de Mühendislik Fakültesi Dekanlığını yürütmüĢtür. 2014‟lü
yıllarda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi‟ne Dekan olarak geçmiĢtir. Bugün
ise aynı üniversitede Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığı‟nı yürütmektedir.
Öğrencilerim arasında Devlet Bakanlığı yapanlar da çıkmıĢtır.
Bir kaç yıl sonra Ahmet Tekdal Bey Adapazarı‟na gelmiĢ, Gültekin
Bey‟in Misâfiri olmuĢtu. Sonra aynı haftanın Pazarı, toplu olarak
ĠskenderpaĢa‟ya gitmiĢ, Ahmet Bey, Gültekin Bey ve daha birçokları Hoca
Efendi ile tanıĢmıĢlardı.

191

https://www.google.com.tr/search?q=i.t.%C3%BC,+Prof.+dr.+recep+Akkaya&tbm=isch
&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjmvv3Hp5HkAhXF6qQKHfh6BMQ7Al6BAgJECQ&biw=1366&bih=621#imgrc=JtraaavsstHkjM:&spf=1566299309467
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Dr. Mustada Temiz ilk öğrencilerinin bir kısmıyla bilikte görülüyor...

Dr. Mustada Temiz ilk öğrencilerinin bir kısmıyla bilikte görülüyor...
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Dr. Mustada Temiz ilk öğrencilerinin bir kısmıyla bilikte görülüyor...

Dr. Mustada Temiz ilk öğrencilerinin bir kısmıyla sınıfta bilikte görülüyor...
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Adapazarı‟nda bilhassâ ĠskenderpaĢa Cemaati olarak tanınıyorduk.
Akademi‟deki Çoğu ArkadaĢ, Hoca Efendi ile tanıĢmıĢlardı. Bunlar
arasında, Ġsmet Çevik, Hüseyin Gazi BaĢ, Yılmaz Özkan, Recep Akkaya,
Âdem Uğur da vardı. Bu sayı daha sonraları daha da artmıĢtı.
Ġdârecilerden Dekanımız Nevzat Kor, Prof. Dr. Sebahattin Zâim,
Prof. Dr. RûĢen Gezici, Yahya Oğuz, Hoca Efendi ile çok önceden
tanıĢıyorlardı. Daha sonra, Dekan yardımcıları Doç Dr. Ġhsan Uluer, Kemal
Güleç de Hoca Efendi ile tanıĢmıĢlardı.

Prof. Dr. Gültekin Yıldız192

Hoca Efendi ile talebelerden de tanıĢanlar olmuĢtur. Ġlk tanıĢan
öğrenciler arasında Yusuf Ağralı, Veli Çelik vardı. Bu iki öğrencim,
ÇalıĢkan, Saygılı Ve AğırbaĢlı öğrencilerim arasında çok dikkati çekenler
arasındaydılar… Bu Ahlâkî Güzellikleri‟nin hayatlarındaki baĢarılarının
esas sırları olduğuna inanıyorum…
192

https://www.google.com.tr/search?q=sakarya,+Prof.+dr.+G%C3%BCltekin+Y%C4%B1l
d%C4%B1z&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjEjbLeqJHkAhUKsaQKHY7
EAW4QsAR6BAgJEAE&biw=1366&bih=621#imgrc=EoDeQNNYR1ZZzM:&spf=156629
9702502
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Yukarıdaki resmin sağ baĢında Prof. Dr. Veli Çelik görülüyor193…

Resimde Prof. Dr. Veli Çelik Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Havacılık ve
Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı iken görülüyor194…

193

https://aybu.edu.tr/vlc/custom_page-286-ozgecmis.html YA DA
https://www.youtube.com/watch?v=31Uqcizznzc YA DA
https://www.youtube.com/watch?v=MqnYIRMaXOo&feature=youtu.be
194
https://aybu.edu.tr/havacilik/custom_page-294-akademik-kadro.html
https://aybu.edu.tr/muhendislik/makina/contents/files/VEL%c4%b0_%c3%87EL%c4%b
0K%20CV_pdf%202%2019.pdf
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Prof. Dr. Sebahattin Zâim

Prof. Dr. RuĢen Gezici
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Prof. Dr. Ġsmet Çevik

Sosyal Faaliyetlerimiz Cemiyet Ve Cemaatçilik yönünde idi. Genç
asistanlar olarak, birbirlerimize oturmaya gidiyor, Piknikler Düzenliyor,
toplanıp Sohbetler yapıyorduk. Sohbet ĠĢleri daha çok bana düĢüyordu.
Sohbetlerde Hoca Efendi‟nin, Tasavvufî Ahlâk adı altında yayımlanan,
kitabından okuyorduk. Birgün Hoca Efendi‟ye bu faaliyetlerimizden
bahsetmiĢtim. Toplantılarda Tasavvufî Ahlâk okuyoruz demiĢtim de, bunun
üzerine, BaĢka Kitaplar da okuyun demiĢlerdi.
Her hafta, Ģehir esnâfından, Mustafa PeĢken‟in organizesiyle, bir
evde toplanırdık. PeĢken toplantılarında, Ġl Müftüsü Ġbrâhim Çelik Bey‟i
konuĢtururdu. Akademi‟de iki sakallı asistandan biri olduğum için, Mânevî
noksanlarım çok olmasına rağmen, herhâlde sakaldan dolayı olacak ki,
Halk tarafından, haddim olmayan, bir ilgiyle karĢılanıyordum. Hattâ
haftada bir gün Arapça Öğrenme Teklifimi Müftü Bey kabul etmiĢti.
Müftülüğe gider, Müftü‟den Arapça ders alırdım. Ama bu çok uzun
sürmemiĢti.

Prof.Dr. Yılmaz Özkan

ġehir eĢrâfından Gönül Dostlarım arasında, Mustafa Yazaroğlu,
Küddûsi Yazaroğlu, Fevzi Uca Amca, Zühtü Dizdar Amca vardı. Fevzi ve
Zühtü Amca, Hoca Efendi‟yi, daha önceden tanıyorlardı.
Bu sıralarda bir ara Sakarya‟ya gelen Kadir Mısıroğlu195, Mustafa
Yazaroğlu, Ahmet Boynukalın‟ın da içinde bulunduğu bir Faaliyet Grubu
da oluĢturmuĢ, toplantılar yapmıĢtık. Ama bu da pek uzun sürmemiĢti.
195

https://www.google.com.tr/search?q=Kadir+M%C4%B1s%C4%B1ro%C4%9Flu&tbm=is
ch&source=iu&ictx=1&fir=HEYuZCmjWJxCHM%253A%252Cabs-GTUsyCobM%252C%252Fm%252F0v0hqpr&vet=1&usg=AI4_-
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Prof. Dr Âdem Uğur

Kadir Mısıroğlu196

Hâdi Dinçer
Hâdi Dinçer Eczâcıydı, Askerlik ArkadaĢım Abdullah Özoğlu‟nun
bacanağı olduğu için, Adapazarı‟na gelir gelmez ilk tanıĢtıklarımdan
birisiydi. Daha sonra onunla berâberce, ĠskenderpaĢa‟ya gitmiĢtik… Hâdi
Bey, Hoca Efendi ile de tanıĢmıĢtı, ayrıca âilece Erbakan‟ın sâdık
Sevenlerindendi.

kRXML1ICt1UKqPYkmsRvyO39X_LGg&sa=X&ved=2ahUKEwiJlfmS1qHnAhWlxaY
KHYakDrcQ_B0wE3oECAoQAw#imgrc=HEYuZCmjWJxCHM:&spf=1580055738352
196
2019 Nisanında vefat etmiĢtir. Allah (CC) rahmet etsin!
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Resimde gönül dostlarım arasında olan rahmetli Küddûsi Yazaroğlu görülüyor…

Mustafa Yazaroğlu
Mustafa Yazaroğlu ve Küddûsi Yazaroğlu kardeĢ idiler. Daha genç
olan Mustafa, ĠnĢaat Mühendisi‟ydi. Ben Denizli‟ye gittikten sonra Ģeker
hastalığından, genç yaĢta, vefât etmiĢti. Faal, Ġhlâslı Ve ÇalıĢkandı. “Petek
ĠnĢaat” adında bir ġirketi vardı. Talebelere burs verirdi. Beni severdi. Kız
kardeĢi, Makine Bölümü asistantanlarından, Ġsmet Çevik ile evlendiği
zaman, onun Nikâh ġâhidi olmuĢtum. Ġsmet Çevik‟in Nikâh ġahitliği‟ni
Ahmet Boynukalın Bey yapmıĢtı.
Ġsmet Çevik Bey, yıllar ilerlemiĢ, Profesör olmuĢtu. Bir ara Teknik
Eğitim Fakültesi Dekanlığı‟nı da yürütmüĢtü.
Ġsmet Çevik Bey‟in Ve EĢin‟in Nikâhları‟nı, Esat Efendi kıymıĢ,
hattâ O AkĢam, aklımda kaldığına göre, Esat Efendi AkĢam Namazı‟nı da
bana kıldırtmıĢtı.
Ertesi günlerin birinde Düğün yapılmıĢ, gelini damadın evine
götürdüğümüz sırada, Sokakta Ve Evin EĢiği‟nde yapılan Duâyı da,
Mustafa Yazaroğlu bana yaptırmıĢtı. Daha sonra, bundan haberi olan,
Müftü Bey Ġbrahim Çelik Hoca, “Sen Damat Duâsı da yapıyormuĢsun...”
diye bana takılmıĢtı.
Mustafa Yazaroğlu‟yla, âilece de, çok sık görüĢürdük. Bir akĢam
onlara oturmaya gitmiĢtik. Bizim çocuk, o sırada 3 ya da 4 yaĢında
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hareketli bir çocuktu. Mustafa‟nın evinin DıĢ Kapısı‟ndan bahçeye, 4-5
Basamaklık bir merdivenle iniliyordu. Yazaroğlu‟nun evinden çıkıp eve
döneceğimiz sırada Çocuk, meğer yarı karanlıkta merdivenden inmemiĢ,
merdiven baĢlangıcındaki Korkuluk demirlerinden bahçeye atlamıĢ… Fakat
atlarken sivri demir baĢını SıyırmıĢ. Hiç birimizin haberi yok…
Sokağa çıktık yürüyoruz… Bir ara gözüm çocuğa takılmıĢtı.
BaĢındaki kırmızıkları görünce, önce bahçedeki kırmızı güllerden baĢına
iliĢmiĢ bir birkaç Gül Yaprağı sanmıĢtım. Fakat karanlıkta dikkatimi
yoğunlaĢtırınca, bir de baktım ki, çocuğun baĢı Kan‟a bulanmıĢ… Vay
canına!
Çocuk da Sahanlık‟tan Atlamasını, bir suç olarak görmüĢ olacak ki,
o acıya katlanarak hiç sesini çıkarmadan bizimle Sessizce Yürümeye
çalıĢıyordu. Mesele kısa zamanda anlaĢılınca, çocuğu hemen kucağımıza
alarak, Allah‟tan (CC) hemen 100 metre ilerdeki Vatan Hastânesi‟ne
götürmüĢtük. Doktorlar, yaraya 4 dikiĢ atmıĢlardı.
Küddûsi Yazaroğlu
Rahmetli Küddûsi Yazaroğlu, bize biraz Geç Katıldı ama bu
gecikmenin KarĢılığını sonra kat-kat çıkardı.
Son zamanlarda Küddûsi ile aramızdan Su Sızmaz olmuĢtu. Onun
Arabası vardı, bizim yoktu. Öyle ki Pikniğe, Ġstanbul‟a, her yere berâber
giderdik, bu yüzden… Bir keresinde de Kurbanı, bir dana alarak berâber
kesmiĢtik.
Küddûsi Yazaroğlu‟nun bir Rahatsızlığı vardı. Sabah namazından
sonra Bizim Ev‟e gelir, onu bildiğim âyetlerle bir müddet okumuĢtum.
Bizim ne Tesirimiz olur ki? Ama Fayda gördüğünü söylüyordu, Ben de
okuyordum. Benim Denizli‟ye geliĢim sırasında, eĢyâlarımın Nakliyeye
VeriliĢi gibi hususlarda da, çok sayıdaki arkadaĢım arasında, sâdece
Küddûsi Bey ilgilenmiĢti. Allâhü Teâlâ Râzı olsun. Dostluk böyle günlerde
belli olurmuĢ…
Bir gün Hoca Efendi Adapazarı‟ndan geçerek Ankara‟ya gitmiĢti.
Birkaç gün sonra da Küddûsi Bey Ankara‟ya gidip Hoca Efendi‟nin
Kafîlesi‟ne katılarak, arabasıyla Hoca Efendi‟yi Anadolu‟nun muhtelif
yerlerinde gezdirecekti. Aklımda kaldığına göre biz de Samsun‟a
gidecektik. Bu yüzden, Ankara‟ya kadar Küddûsi‟nin arabasıyla gitmiĢtik.
Ankara‟ya vardığımız akĢam, Hoca Efendi, Nurettin Güngenci‟nin Evi‟nde
idi. O gece bütün Cemaat orada toplanmıĢtı. Biz de gitmiĢtik. Erbakan Ve
ArkadaĢları da oradaydı.
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Sohbet‟ten sonra Cemaat dağılmaya baĢlamıĢtı. Hoca Efendi‟nin
etrâfında Ev Sâhibi, cemaatten 3-5 kiĢi, Erbakan Ve ArkadaĢları‟yla
Küddûsi Ve Ben kalmıĢtık.
O sırada öyle bir hava meydana gelmiĢti ki Ev Sâhibi,
zannediyorum, sâdece taĢradan olan, Küddûsi ile Benim de kalkmamı
istediği için, sanki gözleri ve bakıĢlarıyla, “Siz kalkmıyor musunuz?” der
gibi olmuĢtu.
Hoca Efendi elbette her durumdan haberdardı; bizi bu Sıkıcı
Tarassut‟tan kurtarmak için olacak ki, Erbakan‟a dönerek Küddûsi‟yi
göstermiĢ, “Bu bizim ġoförümüz” demiĢ; ardından da beni göstererek ,”Bu
da Oğlumuz, Kızımızı verdik…” diye ilâve etmiĢti. O zaman bizi Rahatsız
Eden BakıĢlar ortadan kalkmıĢtı.
Sonra Hoca Efendi kalkınca, Hep Berâber dıĢarı çıkmıĢtık… Hoca
Efendi Küddûsi‟nin arabasında Küddûsi‟nin yanına, çocuk hanımın
kucağında olmak üzere, Ben Ve Hanım da Arka Kısma binmiĢtik. Yolda
giderken çocuk çoĢmuĢtu, ilk defâ orada, “Lâilâheillallah” kelimesini
söylemiĢti. Küddûsi Hoca Efendi‟yi Esat Efendi‟nin Evi‟ne bırakmıĢ, sonra
bizi Amcasının Evi‟nde Misâfir EtmiĢti.
Cevat Akşit Hocamız
Cevat AkĢit Hocamız‟ın Ġsmini, ilk defâ Hoca Efendi‟den
duymuĢtum.
Bir hafta sonu Hoca Efendi‟ye gitmiĢtim. Oturma salonunda,
zannediyorum, baĢkaları da vardı. Orada bir ara Sakarya Devlet
Mühendislik ve Mîmarlık Akademisi söz konusu olmuĢtu. Hoca Efendi,
“Bizim Cevat da oraya Doçent olarak gelecek” demiĢti.
Sakarya‟ya döndüğümde gerçekten Ġzmir‟den Cevat AkĢit adlı bir
Öğretim Üyesi‟nin doçent olarak Akademi‟ye geleceğini duymuĢtum.
Cevat AkĢit Hoca‟mızın adını, daha önce, Hoca Efendi‟den duyduğum için,
Tâyini yapılır yapılmaz, elimizden geldiğince, Cemaat olarak, onun
etrâfında toplanmaya çalıĢmıĢtık.
Cevat Hoca Efendi‟nin Adapazarı‟na geliĢi, böylece Sosyal
Faaliyetlerimizi daha da ArtırmıĢtı. Bilhassâ PerĢembe akĢamları Cemaati
muhtelif evlerde toplar, Cevat Efendi‟nin Cemaate KonuĢması‟nı
sağlardım. Hattâ bunun için bir de ses kuvvetlendiricisi satın almıĢtım.
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Prof, Dr. Mustafa Cevat AKġĠT Hocefendi

Cevat Efendi, sabahleyin Evrâd‟ın okunması için de, Hâl‟deki
Câmiyi seçmiĢti. Her sabah cemaat orada toplanarak Evrad okunurdu.
Cevat Efendi‟nin olmadığı çoğu zamanlarda Cemaat, genellikle evrâdı bana
okutturuyorlardı. Cemaat içinde bâzıları vardı ki, hiç Hatây‟a
Tahammülleri yoktu. Az kekelediğim anda Îkâzı basıyorlardı.
Bu sabah zikirlerine elden geldiği kadar katılmaya çalıĢıyordum.
Sıhhatim iyi olduğu için, o zamanlar KıĢ-Kıyâmet demiyordum. Sabahleyin
KıĢın Sulu-Buzlu Yolları‟ndan DüĢe Kalka GidiĢimi hatırlıyorum da, Ģimdi
kıyasladığımda, sıhhatimin bu sıralarda, beni ne kadar sınırlamıĢ olduğunu
üzülerek anlıyorum. O zamanlar, bu ġartlar altında bile, hiç hasta
olmuyordum. Ama bugün öyle mi? Tabiî ki değil…
Cevat Efendi ile o günlerde baĢlayan Hukûkumuz, Denizli‟ye
geçiĢimizden sonra da devam etmiĢ / etmektedir, Hoca‟mızdır. Öyle ki,
Cevat Hocam, bize karĢı sanki kendi âilesinden bir kimse gibi Muâmele
göstermektedir. Tersine bizim âilemizin her bir Ferdi de Cevat Hoca
Efendi‟yi Âilemizin Büyüğü saymaktadır. Bizim ondan baĢka kimsemiz yok
gibi, artık; Anne, Baba da olmayınca… Bir mesele çıktığında hemen Cevat
Hoca Efendi‟ye danıĢıyoruz.

310

Cevat Efendi‟ye karĢı Çocuklardaki Saygı o kadar kuvvetlidir ki, bir
meselede Tereddüde düĢseler, çocuklar benden daha çok, hemen Cevat
Efendi‟nin sözlerini esas (referans) almaktadırlar. “Bu Güven nereden
geliyor?” diye sorabilirsiniz. Bunun kısa cevâbı Ģudur:
Bir insanın baĢkasına Güven VEREN En Büyük Özelliği, Ġslam Ve
Kültür‟üne iliĢkin bilgileri bir Hayat Tarzı olarak Seçmesi ve onları
YaĢamasıdır. Âilemizin her bir ferdi bu özelliği, Hocamız Mehmed
Efendi‟den sonra, onun bir öğrencisi olan, Cevat Hoca Efendi‟de
görmektedir.
Sonuç olarak Mehmed Efendi‟den sonra yalnız Cevat Hoca Efendi
kalmıĢtır. Bayramlarda ve diğer Mübârek Günlerde, ziyâret edebileceğimiz
bir büyüğümüz olarak, yalnızca Cevat Hoca Efendi vardır.
Allah (CC) râzı olsun, o da bizi Yabancı Görmemekte‟dir. Örneğin,
Cevat Hoca Efendi‟nin Îtikaf‟tan Çıktıkları bir gün Ziyâreti‟ne gitmiĢtik.
AkĢam Namazı‟nın, tam hatırlayamadım, Ġkindi Namazı da olabilir, vakti
girdiğinde, Cevat Hoca Efendi Beni Îmamete geçirmek istemiĢ fakat ben
geçmek istememiĢtim ama sonunda direnememiĢtim.
Velhâsıl Cevat Hoca Efendi, bir bakıma, Bizim Âile Ve Mânevî
Büyüğümüz‟dür, o kadar...
Hoca Efendi‟nin Adapazarı‟na Gelişleri
Hoca Efendi bir gün Adapazarı‟na gelmiĢti. Ġlk geldiği akĢam,
Kuddûsi Yazaroğlu‟nun evindeydi. Henüz yeni geldiği için çok kalabalık
yoktu. Ardından hemen AkĢam Namazı olmuĢtu.
Namaz için ayağa kalktık. Yol yorgunluğu olacak ki, Hoca Efendi,
birden bana dönerek beni öne geçirmesin mi?
Ah, dedim içimden, „ben Hoca Efendi‟ye nasıl Namaz
kıldırabilirim.‟ ama kurtulmak mümkün mü? Haddimiz olmadan Mecbûren
o akĢam namazını kıldırmak zorunda kalmıĢtım, o zaman...
Namazın ardından AkĢam Yemeği yenmiĢ, duyan gelmeye
baĢlamıĢ, cemaat çoğalmıĢtı. Yatsı Namazı vakti gelmiĢti. Ben içimden
sıkılmaya baĢlamıĢtım, Hoca Efendi Namaz için tekrar beni öne geçirirse
diye… Ama bereket ki namazı kıldırmak için Hoca Efendi, çoğalan cemaat
içinden, Yetkin bir baĢka kiĢiyi öne geçirmiĢti.
Hoca Efendi o geliĢinde, yeni evli olduğumuz için, bizim Ev‟e de
gelmiĢti.
Bir defâsında da Hoca Efendi‟iyi Adapazarı‟na Cevat AkĢit Hocam
dâvet etmiĢti. Hoca Efendi‟iyi bu sırada bir AkĢam Yemeğine ben de dâvet
etmiĢ bulunuyordum.
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Evimiz, bir anda Dolup-Dolup TaĢmaya baĢlamıĢtı. O gece bizde
kalacaklar diye Hazırlık da yapmıĢtık.
AkĢam yemeği yenmiĢ, çaylar içiliyordu. Ben hizmet için
ayaktaydım. Hoca Efendi‟nin yanında rahmetli Dizdar Efendi vardı, bana
iĢâret ederek, Hoca Efendi‟yi kendi evine götürmek istediğini söylemiĢti.
Ben de, “Benim arzum Hocam‟ın Rahat etmesidir.” diye cevap
vermiĢtim. Maksadım, Hoca Efendi‟nin bir kere daha bu vakitte tekrar
rahatsız edilmemesiydi. Sözüm yanlıĢ anlaĢılmıĢ olacak ki, hemen
kalkmaya hazırlandılar. Daha baĢka bir Ģey de söyleyememiĢtim.
Sonuç olarak Hoca Efendi, o gece bizde kalmayacaktı. Meğer
Vâlide Hanım da yemekten sonra hemen Ġsirahate çekilmiĢmiĢ ama kalkıp
gitmek için tekrar hazırlanmak zorunda kalmıĢtı.
Bu durum bize çok Etki etmiĢti, o zaman... O gece zaman-zaman
ağlamıĢ, sabaha kadar uyuyamamıĢtık. Moralimiz çok bozuktu. Sabah olur
olmaz, hemen giyinip Dizdar‟ın evine gitmiĢtik. Hoca Efendi, henüz
kalkmamıĢtı. Moralsiz-moralsiz, hanımla oturmaya baĢlamıĢtık, orada...
Derken, Hoca Efendi kalkmıĢtı. Belki önceden üzüntümüzü bilmiĢ
olacak ki, hemen beni görür görmez, ağzından „Mustafa‟ sözü çıkmıĢtı.
Hoca Efendi‟nin sesi bana öyle bir etki etmiĢti ki, o anda
üzerimdeki olumsuzluklar hiç kalmamıĢ, kuĢ gibi olmuĢtum.
Bir kere de yine Hoca Efendi Adapazarı‟na gelmiĢ, Dizdar‟ın
evinde bulunuyordu. Dizdar‟ın evi, bahçe içinde merdivensiz, ahĢap cinsi
bahçe seviyesinde olduğu için Hoca Efendi‟ye giriĢ ve çıkıĢlarda Rahat Ve
Kolay oluyordu.
Kuddusî Yazaroğlu‟nun Amcası varmıĢ, Ġzmit Körfezi‟nde
oturuyormuĢ, önceden Hoca Efendi‟yi dâvet etmiĢmiĢ… Ertesi gün baĢta
Hoca Efendi olmak üzere, cemaat olarak, bir Ġkindi Sırasında oraya
varmıĢtık. O gün Ġzmit‟te Ġzmit Plâjı‟nın içinden geçmiĢtik.
Hoca Efendi istirahate çekilmiĢti. Cevat AkĢit Hocam, bir takım
cemaatle, Ġzmit Körfezi‟ne demir atmıĢ olan, Türk Donanma‟sını gezmeye
gitmiĢlerdi. Bizler ise evde Hoca Efendi‟nin yanındaydık…
Ġkindi olmuĢtu. Hoca Efendi kalkmıĢ Abdestini almıĢtı. Namazı
kıldırmak için, Cevat AkĢit Hocam‟ı sormuĢlar, Cevat AkĢit Hocam‟ın
olmadığını anlayınca, bu sefer de yine, „geç Mustafa‟ demiĢlerdi. Haddimiz
olmadığı hâlde, orada da, ikinci kez yine bir kere daha, Ġmamlık Yapmak
zorunda kalmıĢtım.
1980 İhtilâli

312

Sakarya Devlet Mühendislik Ve Mîmarlık Akademisi 1980‟li
yıllarda, Ġstanbul Teknik Üniversitesi‟ne bağlanmıĢtı. Yeterliliğini yapmıĢ
bir Asistan olarak, bu sırada doğruda doğruya Ders Verme Yetkisini almıĢ
bulunuyordum. Ardından da, Öğretim Görevlisi Kadrosuna atanmıĢtım.
Dolayısıyla, daha önce baĢka hocalar adına girdiğim, derslere Ģimdi
doğrudan doğruya dersin bizzat hocası olarak girmeye, ders ücreti de
almaya baĢlamıĢtım. Bu arada Doktora Programı‟nda Hazırlık Dersleri‟ni
bitirmiĢ, Ġ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü‟nün Doktora Programı‟nda, Tez
AĢamasına gelmiĢtim. Ama vaktim olmadığı için, tez çalıĢmalarım yavaĢ
gidiyordu.
Sakarya Mühendislik Ve Mîmarlık Akademisi‟nde ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü‟nün açılması için gerekli olan
Düzenlemeler‟in, Laboratuvarlar‟ın, Sınıf Ve Ders Programları gibi bütün
Teknik Ve Eğitim Hazırlıkları‟nın Hepsi‟ni, kadrolu tek öğretim elemanı
olarak, hazırlamıĢ bulunuyordum. Bu münâsebetle 1980‟li yıllarda,
Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği Bölümü açılmıĢ bulunuyordu. Bölüm
BaĢkanlığı Ġdârî olarak Ġngilizce Okutmanı Ġdris Esen Bey tarafından
yürütülüyordu. Ama Bölüm‟ün, Öğretim Ve Meslekî Ve Teknik açıdan,
hemen-hemen Çoğu Yükü, artık benim üzerimdeydi. Çünkü Bölüm‟ün
Meslekten Tek Kadrolu Öğr. Elemanı bendim.
O sıralarda bir gün Ġdris Ağabey‟le, Sakarya‟yı temsilen, Erbakan
tarafından, o sıralarda Ankara‟da yeni kurulmuĢ olan, Teknik Elemanlar
Birliği olan TEKBĠR‟in Toplantısı‟na katılmıĢ, o toplantıda, Erbakan özel
bir Sohbet yapmıĢtı. Nedense duyulmuĢ olan, bu toplantı hakkında, dönüĢte,
Emniyet Mensupları Ġfâdelerimizi almıĢlardı. Hâlbuki Ģuan dâhil,
çocukluğumda katıldığım yaĢ düzeltilmesine iliĢkin, bir Mahkeme ile bu
olay hâriç, o gün-bugün Elhamdülillah ki, hiç Polis, Mahkeme Ve Karakol
Yüzü görmemiĢ bulunuyorum…
Derken 1980 Askerî Darbesi olmuĢtu. Silâhlı Kuvvetler, okulun
yöneticilerini darmadağın etmiĢti. Yönetimdeki Bütün Öğretim Üyeleri,
Türkiye‟nin dört bir tarafına sürgün olarak gönderilmiĢ, Sıkıyönetim‟in
Sınırları içine girmeleri yasaklanmıĢtı.
Akademi BaĢkanı Pof. Dr. Nevzat Kor Bey, görevden alınmıĢ, Doç.
Dr. Cevat AkĢit ve Doç. Dr. Ġhsan Uluer de, sırasıyla, Edirne ve Denizli‟ye
gitmek üzere, benzer Ģekilde, birçok hoca da Sıkıyönetim Sınırları dıĢına
çıkarılmıĢlardı.
O sıralarda Doktora için bütün hazırlıklarım tamamdı. Mektup
yazarak yurt dıĢında irtibat kurduğum, J.R. Ellis‟in Makâleleri, Tübitak
kanalıyla getirttiğim, diğer ilgili Makâleler artık hazırdı. Sıra vakit bulup
çalıĢmaya gelmiĢti. Aslında önceleri de vakit buldukça boĢ durmuyor,
çalıĢıyordum.
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Askerler Akdemi BaĢkanlığı‟na, AĢırı Uçta‟ki bir Vâli Yardımcısı‟nı
getirmiĢlerdi. Sizin anlayacağınız, Vâli Yardımcısı‟nı Akdemi BaĢkan
yapmıĢlardı, nasıl oluyorsa?
Bizim Bölüm BaĢkanı değiĢmiĢti. Bölüm BaĢkanlığı‟na Adapazarlı
Cuntacılar‟dan, Doktora Yapma‟dan Doçent olmuĢ, ĠnĢaatçı Biri atanmıĢtı.
Ġhtilâl olduğu sırada 15 günlük bir Rapor almıĢtım. Rapor Süresi
bitince, sonunda sakalımı Ġkinci defâ KesmiĢtim. Çünkü söz konusu
Zihniyet, daha çok Kafanın Ġçi ile değil, DıĢı ile uğraĢıyordu. Bugün de
aynı hastalıktan, ġekilci çok kimse var ya, iĢte onun gibi… Sakalımı kesip
okula dönmüĢtüm ama Bütün Dersler üzerimden alınmıĢtı. Beni derslere
sokmuyorlardı...
Bu Yeni Yönetim, Elektrik Bölümü‟ndeki bütün Görev Ve
Derslerimi üzerimden aldığı gibi, beni bir Oda‟ya âdetâ hapsedercesine
KapatmıĢlardı. Oda aslında Hocalar‟ın tenefüslerde oturmalarına ayrılmıĢtı.
Ama ben orada olduğum için, içeri kimse de girmiyordu, artık... Çünkü
Çoğu Kimseler, beni Gerici adını verdikleri, Namaz Kılan Ġkinci Sınıf bir
kimse olarak gördükleri için, bizlerle bir arada görünmekten hiç
hoĢlanmıyorlardı.
Yeni Bölüm BaĢkanı, ilk baĢta Ġzmit‟ten gelen bir Öğretim
Görevlisine güvenerek, Dersleri Üzerim‟den AlmıĢtı. Ġzmit‟ten gelen bu
Öğretim Görevlisi, ġiĢman, Orta Boylu Ve Fıyakalı birisiydi.
Bu kiĢinin her hâlde, kapasitesi hakkında, bir Takım ġeyler duymuĢ
olacaklardı ki, cuntacıların ileri gelenlerinden birisinin, yanımda birisi ile
konuĢurken,”Hiç olmazsa Hocaya Benzer bir Durumu Ve GörünüĢü var
ya...” dediğini hiç unutamam!
Elektrik Bölümü‟ndeki söz Konusu Dersler, Ġ.T.Ü‟de okutulan ve
zamânına göre Modern Kapasiteli derslerdi. Çünkü Elektrik Bölümü‟nün
Tüm KuruluĢ Hazırlıklarını, tabiatıyla bu arada, Programını da ben
yapmıĢtım. Hele bu derslerin bir tânesi çok yeniydi, Ġ.T.Ü‟de Ahmet
DerviĢoğlu Hocamız ABD‟den gelirgelmez Bu Dersi, “Durum
Denklemleri” adı altında, ilk defâ bize anlatmıĢtı. O yüzden bu
Cuntacılar‟ın Fıyakalı Hocası‟nın vereceği bir ders değildi.
Bölüm BaĢkanlığındaki kiĢi, hoca bulamayınca, ders verme yetkisi
olmadığı hâlde derslere, o sıralarda Bölüme asistan olarak yeni almıĢ
olduğumuz, iki asistandan biri olan Bölümde‟ki Asistan Ethem
Köklükaya‟yı sokmuĢtu. Ethem Köklükaya, ne yazık ki, sonraları Fetöcülük
yüzünden kendisini harcayanlar arasına katmıĢtır. Diğer asistanımızın adı
ise Ertan Yanıkoğlu idi… 2020 yılının ilk aylarında, Ertan Yanıkoğlu
Sakarya Elektrik Ve Ekektronik Mühensliği‟nin WEB sayfasında, Bölüm
BaĢkanı olarak görülüyordu.
Ben Kızağa Alındığım Oda‟da, pencere dibinde, bir kalorifer
peteğinin yanına oturmuĢtum. Bir taraftan Romatizmalı Dizimi peteğe
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dayamıĢtım. Bir taraftan da o vaziyette baĢlamıĢtım Doktoramı
Tamamlamaya… Bu arada, Boğaziçi Üniversitesi‟ne gidip gelen, Asistanlar
vâsıtasıyla, oranın Zengin kitaplığından getirttiğim, Kaynakları da gözden
geçirerek, Doktora ÇalıĢmamı, iki ay içinde, epey seviyeli bir bir düzeye
sokmuĢ bulunuyordum.
Bu Arada İzlenmişim de…
O sıralarda, enteresan olduğunu sonra Fark Ettiğim, bir takım
olaylar da olmuĢtu.
Bir gün Oda‟da çalıĢırken kapı açılmıĢ, “HemĢehrim! HemĢehrim!”
diyerek, samîmi bir edâyla, içeri Kıdemli bir Astsubay girmiĢti. Ben biraz
safımdır. “HemĢehrim” lâfını duyunca ben de, her hâlde, onu Samîmi bir
Ģekilde karĢılamıĢtım. OturmuĢ, konuĢmaya baĢlamıĢtık…
Astsubay ile gerçekten hemĢehri çıkmıĢtık. Ayrıca benim tanıdığımı
o da tanıyordu. Sohbet derinleĢmiĢti, birbirimize bayağı ısınmıĢtık. Kıbrıs
SavaĢı‟na katıldığına varıncaya kadar kendisini bana anlatmıĢtı. Sonra
giderken, tekrar geleceğini söyleyerek ayrılmıĢ, ben yine benzer belli
çalıĢmalarıma dalmıĢtım. Aslında, “Böyle anlarda insanın hiç de Dostu
Çıkmaz.” diye hiç de düĢünmemiĢ ya da düĢünememiĢtim.

Prof.Dr. Ertan Yanıkoğlu
Sakarya Elektrik Ve Ekektronik Mühensliğ‟nin Bölüm BaĢkanı
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Bundan sonra Epey Bir Süre Assubay ArkadaĢ, belli aralıklarla
gelmeye baĢlamıĢtı. Her geliĢinde Ģurdan-burdan konuĢmaya devam
ediyorduk. Ben ona Ġhtilâl‟den sonra okulda baĢımdan geçen bütün olayları
ve yapılan bütün Kânunsuzlukları anlatıyordum. Hattâ bunların dıĢında eve
alacağım kömüre varıncaya kadar, konu ve yeri geldikçe, Samîmi bir dil ile
detâylı bir Ģekilde sohbeti dallandırıp ilerlettiğimiz anlar, sürüp gidiyordu.
O da her hususta yardımcı olabileceğini, hattâ Ev‟e Alınacak olan
Kömür‟ün TaĢınması için bile, Askerî Araçlar ile yardımcı olabileceğinden
bahsediyordu. KonuĢmadığımız bir Ģey yok gibiydi. Cumâyı nerede, hangi
câmide kıldığıma varıncaya kadar, yalnız baĢıma yaptığım iĢlerden bile,
bana haber veriyordu. Tabiatıyla, benim bulunduğum yerlerde kendisinin
tesâdüfen bulunduğunu ve dolayısıyla beni de, tesâdüfen gördüğünü de
ilâve ediyordu, ayrıca… Kullandığı “tesâdüf” sözü her türlü Ģüpheyi
ortadan kaldırdığı için ben de, Ģüphelenmiyordum ya da çok saftım, gâlibâ...
Namaz Tahtası
Astsubay bir gün, odanın bir köĢesinde, dolabın arkasında bir
Karton üzerinde, Namaz Kıldığım sırada gelmiĢti. O gün, „Ben sana bir
Namaz Tahtası getirceğim, Karton Üstünde Namaz Olmaz‟ demiĢti.
Nitekim Ertesi GeliĢi‟nde, gazetelere sarılmıĢ biçimde, sarı renkli
bir Namaz Tahtası‟nı, Askerî Bir Jiple, kendisi ve askerlerle odaya kadar
getirmiĢler, gazete sarmalından çıkarmıĢlar, odanın uygun bir yerine
yerleĢtirmiĢlerdi.
Gerçekten, sarıya boyanmıĢ, Namaz Tahtası‟nın Askerî
Marangozhâne‟de, Ġtinâ gösterilerek, yapıldığı belli idi. Bu Namaz Tahtası,
aĢağıdaki resimde de görüldüğü gibi, hâtıra olarak evimde hâlâ
durmaktadır197.

197

Temiz, M., Gençlik Yıllarımdan Geleceğe DüĢülen Bir Not: TârihîleĢen
Namaz Tahtası, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/TÂRĠHÎLEġEN%20NAMAZ%20TAHTASI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/TÂRĠHÎLEġEN%20NAMAZ%20TAHTASI.docx, En Son
EriĢim Târihi: 06.12.2013.
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1980‟de Astsubay tarafından getirilen Namaz Tahtası‟nın 14 Ekim 2012‟deki hâli

“Ağzı sütle yanan suyu üfleyerek içermiĢ” ya… Denizli‟de de
okulda Namazımı bulduğum Kuytu KöĢelerde yine Kartonlar üzerinde
kılıyordum. “Keçinin altında buzağı arandığını” artık çok iyi bildiğim için,
bu Namaz Tahtası‟nı okulda kullanmaktan bile çekiniyordum, AskeriyeBazlı Olsa Bile…
Vah! Vah! Ne günler Yâ Rabbî…
Bizim Ģu mâruz bırakıldığımız Zulümleri, Kendileri Hesaplarına,
bizzat Hizmet sayanların olduğunu, adım gibi, biliyorum… Bu Ne Biçim
Hizmet, böyle!
Meselâ HaketmiĢ Olduğum, Prof‟lük kadromun Îlan Edilmesini
Ġstediğim‟de örneğin Rektör‟ün, ”Seni Dindar Tanıyorlar, ben
memleketime hizmet etmek istiyorum... Kadronu mahkemeyle alırsın”
cevâbıyla karĢılaĢabiliyordum... Bizler bunları hep yaĢadık! “Bu ne biçim
bir Hizmet AnlayıĢı Yâ Rabbî!”
Benim namazımın kime ne zararı var, hâlâ da anlamıĢ değilim.
Hele-hele, Bu Zulümleri Hizmet sayanların, Ġnsan Hakları‟ndan
Bahsettiklerini de gördükçe… Ne karıĢık Tezatların KatmerleĢtiği bir
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Dünyâ bu, Yâ Rab‟bi? Âyetlerde bu tür davranıĢların „Azgınlık‟ sayılması
meğer ne Ġsâbetli bir TeĢhismiĢ… Daha da Üzüntülü ve/ veyâ Üzücü Olanı
nedir, biliyor musunuz?
Asıl Üzücü olanı, beni ve benim gibilerini hâlâ, Tek Tip Ġnsan
OluĢturma Gayretlerini Temsil Eden, dindar vatandaĢların bu sâf ruh
yapılarına iliĢkin gayretlerini de ĠRTĠCÂ olarak damgalayan198, onları
Ġkinci Sınıf VataĢlık sınıfında sayan Ġnönü Zihniyeti‟ni teĢkil eden böyle bir
ZĠHNĠYETĠ, Bu Vatanın Asıl Sâhipleri Olarak Görmek…
Bana Namaz Tahtasını getiren Assubay arkadaĢla o kadar Samîmi
olduk ki, artık âilece de görüĢmeye baĢlamıĢtık… Bu durum bir Müddet
devam etmiĢ, sonra iliĢkiler yavaĢ yavaĢ sönmüĢ, gitmiĢti. ġimdi anlıyorum
ki, Devletimiz beni ĠzletmiĢti.
Sâlim bir kafayla ġimdiki Değerlendirmeme Göre, bu izletme olayı
benim aleyhime yapılan tezgâhın gerçek olup olmadığını anlamak için
hazırlanmıĢ bir Senaryo‟ydu, her hâlde... Devletimiz Cuntacılar‟a rağmen,
Gerçek Kânunsuzluğu öğrenmek için, bunu düzenlemiĢ olabilirdi. Ne de
olsa Helâl Süt EmmiĢ Ġnsanlarımız, eksik değildi, Elhamdülillah!
Nitekim yarıyılın bitmesine bir hafta kala Bölüm BaĢkanı, âdetâ
yalvarırcasına benden aldığı dersleri Tekrar Bana Vermek ĠstemiĢ, hemen
kabul etmemek için ileri sürdüğüm her türlü isteklerimi anında yerine
getirmiĢti. Meselâ isteklerimden bir tânesi de Ģuydu: Oda‟nın kapısına
Adımın Yazılması‟ydı. Ġkincisi de Fakülte Yönetim Kurulu Kararı
çıkarılması…
Sonra, bu ikinci isteğime aslında gerek yoktu ama bâzen ben de
Ġnatçı Oluyordum, diretmiĢtim. Ġstediğim Fakülte Yönetim Kurulu kararı da
derhal çıkartılıp bana getirilmiĢti.
Ġsteklerimin yerine getirilmesinden sonra, derslere girmiĢ, vakit
olmadığı için sâdece bir Sınav YapmıĢ, çocukların ancak notlarını
verebilmiĢtim. O sınavda yalnızca iki kiĢi 45 almıĢ, 50 üzerinden baĢarılı
olabilmiĢlerdi.
Bir müddet sonra, idârî iĢlerin yürümesi için, Bölüm BaĢkanlığı‟na
Yrd. Doç. Dr Abdülkadir Aksoy Bey atanmıĢ, iĢler normal seyrine girmiĢ,
198

Temiz, M., Ecünnü veyâ Ġrticâ, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ecünnü%20veyâ%20ĠrtĠcâ.pdf, En Son EriĢim Târihi:
25.10.2013
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zoraki olarak açılan bu perde de böylece kapanmıĢtı. Abdülkadir Aksoy,
sonraki yıllarda Suudi Arabistan‟a gitmiĢ, bir Fizikçi Öğretim Üyesi olarak
orada kalmıĢtır.

1980‟de Astsubay tarafından getirilen Namaz Tahtası‟nın 14 Ekim
2012‟deki hâli

Namaz Tahtası‟nın böyle farklı-farklı resimlerini koymam, onun o
günlerin canlı Ģâhitliğini yapmasının, bende bir çeĢit ayrılamayacağım,
Tuhaf Ama Enteresan duyguların canlanmasına sebep olması yüzündendir.
Bunu hoĢ görünüz!
Doktora Çalışmam
Lisede iken her baĢarılı arkadaĢla yaptığım Fikrî ĠstiĢâreler benim
için ümit verici olmuyordu. Bu ArkadaĢların Çoğunun Arzûsu, büyük
Makamlar, Paralar elde etmek, Mâcerâlı ya da Çapkın Bir Hayat YaĢamak
idi. Benim de böyle bir yol izlemem hâlinde, Memleketimize Hizmet
Konusu‟nda geleceğin hiç de iç açıcı olacağı izlenimini alamıyordum. Ġyi
düĢünceli bâzılarının hayatlarını okuduğumda ise, yurt dıĢına gittiklerinde
bunların DüĢünce Ve BakıĢ Açıları‟nın değiĢtiğini, Memleketimize hizmet
düĢüncelerinin unutulduğunu, Kendi Refah Ve Rahatlıkları için yaĢamayı
ön plâna Aldıklarını gördüm. Bütün bu izlenimler bende tereddütler

319

uyandırdı. Bu yüzden hep, „Ben Ne Olacağım?‟ sorusu kafamı MeĢgul
ediyordu. Yurt dıĢına gittiğimde her Ģeyi unutup belki de orada
kalabilirdim. Bu yüzden de Memleketimize Hizmet AĢkım kalmayabilirdi.
Çünkü yurt dıĢına gidenlerin çoğunun fikirlerini değiĢtirip Amerikalılara
hizmeti seçtiklerini biliyordum.
Bütün bunların sonunda hiçbir yere gitmeyerek karınca kararınca
Memleketimize hizmet etmeyi esas aldım. Hizmet‟in Büyüğü Küçüğü
Olmaz. Önemli olan elden geldiği kadar görevin iyi yapılmasıydı.
GeçmiĢteki yoksulluk yıllarımdan kalan tecrübelerime göre önemli olan
Muhanete Muhtaç Olmadan Huzurlu bir yaĢamın gerekliliğiydi.
Sonuç olarak Yurt DıĢına gitmemeyi esas aldım. Hattâ Kanada‟dan
gelen bir doktora teklifini bile hiç Ciddiye almadım. Çünkü Kararım,
Yurdumda kalıp, elimden geldiğince O‟na hizmet etmekti. Bu nedenlerle
ortaya çıkan bütün Yurt DıĢı Ġmkânları‟nı elimin tersiyle itiyordum. Para
kazanmak için öğretim üyesi olarak Suûdî Arabistan‟a da gidebilirdim.
Gittiğimde kime hizmet etmiĢ olacaktım? Ama ben hep az da olsa bu Temiz
Milletime Hizmet Etmek istiyordum. Çünkü Milletimiz ve Kültürümüz
bütün Dünyâ‟da eĢsizdir. Bu sözü iĢ olsun diye söylemiyorum, ha! Bunu
yıllar boyu yaptığım Bilimsel Ġncelemelerim‟in bir sonucu olarak
söylüyorum... ġu anda bunun daha da çok bilinci içindeydim. Bu nedenlerle
Doktoramı ne olursa olsun yurt içinde yapmakta kararlıydım.
Gençliğimde Erbakan‟ın partisinin bir pankartı bana çok Etki
etmiĢti. Pankartta “Görev istenmez, verilir.“ deniyordu. Sonraları ÜstünEĢsiz Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz‟in esaslarından birinin Ģöyle
ifâde edildiğini gördüm. Deniyordu ki “Görevi ĠĢtahla ister, onun peĢinde
koĢarak onu elde edersen Allah (CC) seni onunla baĢ-baĢa bırakır. Ama
sen istemediğin halde sana bu görevi verirlerse Allah (CC) sana yardımcı
olur.” Aristo da, “Görev, göreve istekli olmayanlara verilmelidir.”
demiĢti… Ben bu bilgilerin etkisinde kalmıĢ olacağım ki, hayâtımda hiçbir
an makam sâhibi olmayı düĢünmedim, hiç bir yerden de makam talep
etmedim, hâlâ da etmiyorum, Ama verilen görevi reddetmenin de uygun
olmadığını biliyorum.
Yukarıda ÖzetlemiĢ Olduğum gibi kızağa alındıktan sona, bu olaylar
sırasında boĢ durmamıĢ, Doktorama Hız VermiĢtim.
Ġlk zamanlar sâdece Makine, ĠnĢaat ve Tekstil bölümlerinde,
Elektroteknik ve Elektronik Bilgisi derslerine giriyordum. O sıralarda
akademilerde “Yeterlik” diye bir proğram vardı. Bir tez hazırlayarak
Yeterlik ünvânını da almıĢtım. Ġ.T.Ü.‟den Yüksek Mühendis olarak mezun
olduğum için Yüksek Lisansım, önceden zâten, vardı.
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Sonuç olarak böylece Doktora Tezimi olgunlaĢtırdıktan sonra
DanıĢmanım, tezde düzeltmeler yapmıĢtı. Ondan sonra 1984‟de Teknik
Üniversite‟nde Kurulan Jüri Huzûru‟nda Tez Savunmamı yaparak artık
Doktor Ünvânını da almıĢ bulunuyordum.
Düzce‟deki Görevim
Bizler biliyorsunuz “Ġnançlı-Îmanlı Mü‟min” kimseler olduğumuz
için, Üst Kademe Yöneticilerimiz tarafından hep Ġkinci Sınıf VatandaĢ
Muamelesi
gören,
istenmeyen
Potansiyel
Suçlu
Kimseler
kategorisindeydik...
Bundan
dolayı,
Yöneticilerimiz
tarafından
görevlerimizden atılmamak ya da uzaklaĢtırılmamak için her zaman,
üzerimize çok fazla görevler alıyorduk… Nasıl olsa bu fazla çalıĢmalarımız
Memleketimiz için olsun bir Hizmet sayılıyordu… Böylece bizlerin çok
çalıĢmalarıyla, onlar günlerini gün yapıyorlardı. Sırf bu nedenle örneğin
Sakarya‟dan, Ġ.T.Ü‟ye bağlı bulunan, Düzce Meslek Yüksek Okulu‟na,
Elektroteknik dersini de yürütmek için, derse gidiyordum.

1980‟de Astsubay tarafından getirilen ve sonraları evimin balkonunda duran
Namaz Tahtası‟nın 14. Ekim 2012‟deki hâli
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O zamalar Düzce‟de Ģimdi unutamadığım bir olay olmuĢtu: Düzce
Meslek Yüksek Okulu‟nda Rize‟li çalıĢkan bir öğrencim vardı. Bir yarıyıl
dönüĢü bana Rize Çayı getirmiĢti. Ben böyle hediyeleri, almaya alıĢkın
değildim. Çayı kabul etmemiĢtim. Meğer etsem daha iyi olacakmıĢ… Bu da
benim bir tecrübesizliğim olmuĢtu. Çocukcağız o kadar üzülmüĢtü ki…
Sonra ben de, “çocuğun üzülmesine sebep oldum diye” kendi kendime çok
üzülmüĢtüm.
O olaydan sonra hediye getiren öğrencilerimden Hediyelerini Kabul
Ediyor fakat genel olarak onları, çalıĢtığım yerde dağıtıyordum.
Denizli‟deyken bir gün öğrencilerimden bir tânesi Giresun‟dan
Yarım Çuval kadar bir Fındık getirmiĢti. Yukarıdaki tecrübesizliğin
içimdeki üzüntüsünü biliyordum. Hediyeyi kabul etmiĢtim. Ama onu okul
personeline dağıttığım zaman, herkes sanki bir Fındık Festivali yaĢamıĢtı.
BaĢka bir kız öğrencim de, Bandırma‟dan Zeytinyağı getirmiĢ ben de
karĢılık olarak ona bâzı Kitaplar hediye etmiĢtim.
Görüyorsunuz ya, hediye konusunda biraz farklı bir düĢünceye
sâhiptim. Yıllarca Yüce Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz konusunda
getirilen bir hediyeyi kabul edip etmeme husûsunda ölçünün, Ģu Ģekilde
olduğunu öğrenmiĢtim: Bu konuda kendi kendime Ģu soruyu soruyorum:
“Hocası olmasam ya da öğrencinin bana Not Bağımlılığı Olmasa
acabâ bu öğrenci bana gene bir hediye getirir mi?” Bu sorunun cevâbının
“Hayır” olması bugünkü atmosferde daha baskındır. Ben bu ölçüye
inanıyorum. O zaman bu bir hediye değil, daha çok baĢka Ģey olabilir.
Bunun için hediye getirenlere her zaman, “Hiç kimse mezun olduktan sonra
Hediye getirmiyor... Eğer getirecekseniz, hediyeyi Mezun Olduktan Sonra
getirin!” sözünü Ģakavârî karĢılık olarak veriyordum:
Yine Dönelim Konumuza: Sakarya‟da Elektrik Ve Elektronik
Mühedisliği Bölümü‟nü açtıktan sonra, Bölümümüz‟deki bir kısım dersler
için, yapmıĢ olduğum Öğretim Programı çerçevesinde, haftanın belli
günlerinde ders vermek için, İ.T.Ü‟den hocalar geliyordu... Bunların
arasında yılların Emektar Hocası ve benim de Hocam olan Prof. Hasan
Önal Hocam da vardı.
Hattâ Hasan Önal Hocam o sıralarda Yeni YazmıĢ Olduğu Ve
Bana Hediye Ettiği bir kitabı hâlâ kitaplığımda durmaktadır. Sakarya‟ya
derse gelenler arasında, mezun olur olmaz asistan olarak, İ.T. Ü.‟de
Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği Bölümü‟nde kalarak orada Öğretim
Üyesi olan, sınıf arkadaĢım Prof. Dr. Tamer Kutman da vardı.
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Prof. Dr. Hasan Önal Hocam

Sınıf arkadaĢım Prof. Dr. Tamer Kutman199
199

Kutman, 28 Kasım 1948 yılında Samsun‟da doğdu. 1967 yılında Ġstanbul
Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesine girdi. Fakültenin zayıf akım kolunu 1972 yılında
bitirdi. Aynı yıl Ġ.T.Ü Mühendislik–Mimarlık Fakültesi Elektrik Makinaları ve Otomatik
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Ayrıca Ġ.T. Ü.‟den Sakarya‟ya derse gelenler arasında, Prof. Dr.
Ahmet DerviĢoğlu Hocam da bulunuyordu. DerviĢoğlu Devreler Teorisi
Kürsüsü‟nde, çiçeği burnunda yeni Dr. asistan olarak, ABD‟de ÇalıĢtığı
Durum Denklemleri dersini, Ġ.T.Ü‟de öğrenciyken ilk defâ bize anlatmıĢtı.
Sakarya‟da KurmuĢ Olduğumuz Yeni Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği
Bölümü‟nün Ders Programı‟na onun “Durum Denklemleri” Dersini de
koymuĢtum. Dolayısıyla, Ahmet DerviĢoğlu Hocam da, açmıĢ olduğumuz
ilgili dersini vermek için, artık Prof. olarak Sakarya‟ya gelenler arasındaydı.

Prof. Dr. Ahmet DerviĢoğlu

İkinci Çocuğumuzun Doğumu
1978 yılında birinci çocuğumuz doğmuĢtu. Bu Ġkinci çocuğumuz
ise, 1982 Aralık ayında, Sakarya Vatan Hastânesi‟nde doğmuĢtu.
Doğmadan önceki kontroller Vatan Hastânesi‟nin ilgili doktoru tarafından
yapılıyordu. Bir gün, gece saat 11-12 sıralarında doğar doğmaz onu Soğuk
Suya koymuĢlardı. Ġlk gördüğümde MorarmıĢ Ve Titriyordu ama bu
normalmıĢ...

Kontrol Kürsüsüne asistan olarak girdi. Kutman Güç Elektroniği konusunda doktorasını
1976 yılında tamamladı. 1980 yılında Doçent, 1988 yılında Profesör olan Kutman, Ġ.T.Ü
Elektrik Elektronik Fakültesi Kontrol ve Bilgisayar Bölümü‟nde görev yapmıĢtır. Profesör
Dr. Kutman 27 Ekim 2007 yılında vefat etmiĢtir. ArkadaĢıma Allah‟tan (CC) rahmet
diliyorum…
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Gâzi Üniversitesi Olayı
Doktora Savunması‟nı yaparak, artık, Doktor Ünvânı‟nı almıĢ
bulunuyordum. Bölümün Eğitim Ve Öğretimine ĠliĢkin Faaliyetleri
üzerimde bulunuyor, Bölüm BaĢkanlığını yürüten Fizikçi Dr. Abdülkadir
Bey de idârî iĢleri yürütüyordu.
O yıllarda Anadolu‟da Kurulan Ünivesiteler‟de Hoca Sayısı‟nı
atırmak için, Doktora Yapılan Üniversite‟de Yrd. Doçent olmak mümkün
değildi. Doktora‟yı bitirdiğimi dolaylı yollardan duyan, Ankara Gâzi
Üniversitesi‟ndeki bir Bölüm BaĢkanı beni arayarak bana Yrd. Doç‟lik
teklif etmiĢti. Bana telefon eden Hoca bir de Makineci arıyordu.
Doktora‟sını o sıralarda yeni bitiren Rahmetli Ali Uyarel ile birlikte ikimiz
bu münâsebetle Gâzi Üniversitesi‟ne mürâcaat etmiĢtik.
O yıllarda Güvenlik SoruĢturması da yapıldığı için bu mürâcaatların
sonucu 5-6 ay sonra belli olmuĢtu. Ġkimizi de çağrıyorlardı. 15 gün içinde iĢ
baĢı yapmamıza dâir Resmî Yazıyı da göndermiĢlerdi. Ali Bey Ankara‟ya
Gâzi Üniversitesi‟ne Yrd. Doç. olarak gitmiĢ, ben vazgeçmiĢtim. Çünkü
benim sihhatim 1980 Ġhtilâli‟nden sonra çok nâzikleĢmiĢti. Ankara‟nın o
zamanki AĢırı Kirli Havası sebebiyle, buna Cesâret edemememiĢtim.
Ver Elini Denizli
Denizli‟nin Kokusu gelmeye baĢlamıĢtı. Bir müddet sonra, 1980
Ġhtilâli‟nde Denizli‟ye sürülen, Prof. Dr. Ġhsan Bey bana haber göndermiĢti.
Benim aynı zamanda Doktora DanıĢmanım olan Ġhsan Bey, “Bir Doçent
buldum, sen de gelirsen, burada Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği
Bölümü‟nü açarız” diyordu.
EĢim Denizli‟li olduğu için, Denizli‟nin Havası‟nın Güzel Olduğunu
biliyordum. Hemen bir dilekçe ile Eserlerimi gönderek Müraccat etmiĢ,
ikinci bir Dilekçe daha yazarak, Ankara Gâzi Ünivresitesi‟nin Benim Ġçin
YaptırmıĢ Olduğu Güvenlik SoruĢturması‟ndan faydalanılmasını da
istemiĢtim. O zaman yeni bir soruĢturmaya Gerek Kalmadığı için,
Denizli‟ye olan Tâyinim kısa zamanda gerçekleĢmiĢti.
Sakarya‟da Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü o sene ilk
Mezunlarını verecekti. Nitekim öğrencilerin Diploma ÇalıĢmaları‟nı
yaptırmıĢtım ama savunmalarını Bölüm BaĢkanı Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir
Bey‟e bırakarak Sakarya‟dan ayrılmıĢtım. Abdülkadir Bey, daha sonra
Suûdî Arabistan‟a gitmiĢ, hoca olarak orada kalmıĢtı.
Sıhhatim Ġyi Olmadığı için Sakarya‟dan ayrılıĢ hazırlıklarımda çok
yorulmuĢtum. Bu yüzden ayrılıĢımda iyi gün dostu bâzı arkadaĢlarımla
Doğru-Dürüst görüĢememiĢtim. Ġçimde o günlerden kalan tek Sıkıntı bu
olmuĢtu.
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Hayâtımın Sakarya dönemi de böylece Mâziye DevredilmiĢ
bulunuyordu.
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HAYÂTIMIN DENĠZLĠ DÖNEMĠ
Pamukkale Üniversitesi‟nde Yrd. Doçent Dr. Mustafa Temiz
Denizli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 1992 yılından
önce, Ġzmir‟deki Dokuz Eylül Üniversitesi‟ne bağlıydı. Benim Denizli‟ye
gideceğim o sırada Akademi BaĢkanığı‟na, 1980 Ġhtilâli ile Sakarya‟dan
ayrılan, Prof. Dr. Ġhsan Uluer Bey Vekâlet etmekteydi.
Prof. Dr. Ġhsan Uluer, Denizli‟de Elektrik Ve Elektronik
Mühendisliği Bölümü‟nü kurmak için, Öğretim Üyesi aramaktaydı. O sırada
İ.T.Ü.‟de Doktoramı Yeni BitirmiĢ, Ankara Gazi Üniversitesi‟ne yardımcı
doçent olmak için, Mürâcaat etmiĢtim. 6 ay süren bir soruĢturmadan sonra
Mürâcaatım kesinleĢmiĢti. Yardımcı doçent olarak 15 gün içinde Gazi
Üniversitesi‟nde ĠĢ BaĢı yapmam istenmesine rağmen, o sırada Ankara‟nın
Havasının Çok Fazla Kirliliği nedeniyle, Ankara‟ya gitmekten vazgeçmiĢ,
ardından Denizli Mühendislik Ve Mimarlık Akademisi‟ne baĢvurmuĢtum.
Dolayısıyla 13 Eylül 1985 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizli
Devlet Mühendislik Ve Mimarlık Akademisi‟nde Yrd. Doçent olarak göreve
baĢlamıĢtım / baĢladım. Benim Denizli‟de ĠĢ BaĢı yaptığım o sırada,
Mühendislik Ve Mimarlık Akademisi‟nde, Öğretim Üyesi olarak, benden
baĢka Prof. Dr. Ġhsan Uluer, Makine Bölüm BaĢkanı bir doçent, benden
sonra iĢ baĢı yapan, baĢka bir Doçent; öğretim elemanı olarak da, 4 tâne de
Öğr. Görevlisi vardı, o kadar... Yâni açıkça söylemek gerekirse 1985
yılında Denizli‟de göreve baĢladığım sırada, Denizli Devlet Mühendislik ve
Mimarlık Akademisi‟nde 3 öğretim üyesi içinde, Yrd. Doçent olarak
yalnızca Ben bulunuyordum... Akademi 1992 yılında Dokuz Eylül
Üniversitesi‟nden ayrılarak Pamukkale Üniversitesi kurulmuĢtur.
Dolayısıyla Pamukkale Üniversitesi‟nin Târihçesi‟ndeki ilk yardımcı
doçent benim / bendim.
Denizli‟de Göreve BaĢladığım Sırada Akademi‟de bulunan Öğretim
Görevlileri ise, Rasim Karabacak, Halil Karahan, Akmet Çetin Can ve
Yahya Özpınar‟dan müteĢekildi. Prof. Dr. Muzaffer Topçu, Prof. Dr. Hasan
Kaplan ise, o sırada, Akademi‟de Asistan olarak bulunuyorlardı.
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Özetlemek gerekirse, Denizli‟de göreve baĢladığımda, Dokuz Eylül
Üniversitesi Denizli Mühendislik Ve Mimarlık Akademisi‟nde Akademi
BaĢkanı‟ndan sonra öğretim kadrosu olarak 1 doçent, bir Yrd. Doçent ve 4
tâne de Öğr. Görevlisi vardı. Bugünkü Pamukkale Üniversitesi‟nin ilk
Çekirdek Öğretim Elemanı Kadrosu bu Ģekilde bizlerden oluĢuyordu.
Hiç Sevmediğim Bir Durum
Denizli Devlet Mühendislik Ve Mimarlık Akademisi‟ne geçtikten
bir müddet sonra Prof. Dr. Mustafa Demirsoy200, Dokuz Eylül Rektörlüğü
tarafından, Akademi BaĢkanlığı‟na atanmıĢ, Prof. Dr. Ġhsan Uluer, BaĢkan
Yardımcısı olmuĢtu. Akademi Yönetim Kurulu‟nda Prof. Dr. Mustafa
Demirsoy, Prof. Dr. Ġhsan Uluer, 1 Doçent ve Yrd. Doç. olarak da ben
bulunuyordum. Benden sonra bir doçent daha Akademi‟de göreve
baĢlamıĢtı / baĢlamıĢtır. Yeni atanan Bu Doçenti yalnızca “Doçent Bey”
diye anmama dikkat ediniz! Doçent Bey ile sembolleĢtirdiğim kiĢi ile
aramızda hoĢ olmayan olaylar geliĢtiği, prensip olarak da kiĢileri değil,
yalnızca Fikir Ve GörüĢleri geleceğe aktarmak niyetinde olduğum için,
burada ismini açık olarak yazmayı uygun görmemiĢ bulunuyorum...
Birkaç sene böyle geçmiĢti. Aslında ben Denizli‟ye, Elektrik
Bölümü‟nün Açılması için gelmiĢtim. Ama bu yönde hiçbir geliĢme
olmuyordu. Bir gün Akademi BaĢkanımız Prof. Dr. Mustafa Demirsoy‟a,
Elektrik Ve Elektronik Bölümü‟nü Açmasını, benim Denizli‟ye geliĢimin
sebebinin asıl bu olduğunu söylemiĢtim.
BaĢkan Bey,”Açalım ama Hoca yok…” demiĢti. Ben ise Elektrik
Anabilim Dalı‟nda olan Doçent Bey ile ikimizin, ilk açılıĢta yeterli
olabileceğini söylemem üzerine ise, Akademi BaĢkanı, Doçent Bey‟in adını
da zikredip, “Ben …‟ye güvenemiyorum ki…” cevâbını vermiĢti.
Doçent Bey gerçekten, Akademi BaĢkanı‟na pek Güven vermiyordu.
Özellikle Günaydın Gazetesi, Denizli Gazetesi, Meydan Gazetesi,
Tercüman Gazetesi‟nde Akademi BaĢkanı‟nın, Ġhsan Bey‟in ve Benim
Aleyhime, Doçent Bey tarafından yazılan, asılsız yazılar çıkıyordu... Ama
isimsiz olduğu için ilk zamanlar, bu yazıların Doçent Bey tarafından
yazıldığı pek bilinmiyordu.
Yazıların, Doçent Bey tarafından, yazıldığı anlaĢılınca, bu yazılar
sebebiyle, Akademi BaĢkanı‟yla Doçent Bey‟in arası epey açılmıĢtı. Doçent
Bey 18 Kasım târihinde, Tercüman Gazetesi‟nin Ege Eki‟nde, Prof. Dr.
Mustafa Demirsoy‟u çeĢitli Ģekilde yolsuzlukla suçladıktan sonra Benim
Hakkımda da, “Yrd. Doç. Dr. Mustafa Temiz‟in de bilgi eksikliğini

200

Ġnternette Prof. Dr. Mustafa Demirsoy‟a iliĢkin bir resim bulamadım
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Denizli‟deki dinî örgütlere girerek saklamak ve kendini bu yolla korumak
istediği…” Ģeklinde iddiâlarda bulunuyordu.
Doçent Bey, 18 Kasım 1989 târihli Tercuman ve Meydan
gazetelerinde, 20 Kasım 1989 târihli Günaydın Gazetesi‟nde yayınlanan,
“Takunyalı Gençlik YetiĢiyor”, “Denizli Mühendislik Fakültesi‟nde Olay,
Öğretim Üyeleri Birbirine DüĢtü” gibi BaĢlıklar altındaki çeĢitli iddiâlarına
devam ediyordu...
Ben ise aleyhimde olan bütün bu yazılarla ilgili olarak 1.12.1989
târihinde de, Meydan Gazetesi‟ne ve Tercüman Gazetesi‟ne; 6.12.1989
târihinde Günaydın Gazetesi‟ne Tekzip Yazıları göndermiĢtim.
Doçent Bey‟in bu asılsız iddiâları baĢka gazetecilerin de dikkatlerini
çekmiĢ olacak ki, aĢağıda görüldüğü gibi, bu konuyu köĢelerine taĢıyanlar
da olmuĢtu.

Doçent Bey‟in asılsız iddiâları konusunda yazılan bir köĢe yazısı
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Aslen Denizli-Acıpayamlı olan Doçent Bey ile Akademi
BaĢkanı‟nın aralarının açılması benim huzûrumu da kaçırmıĢtı. O zamana
kadar, Doçent Bey‟le Dost gibi geçiniyordum. O bana, Acıpayam‟dan evli
olduğum için, “EniĢte” derdi.
Doçent Bey‟le Akademi BaĢkanı, hanımları Alman oldukları için,
ikisi önceleri arkadaĢ olarak da geçiniyorlardı... Ama bu olaylardan sonra
Doçent Bey, gerçekten BaĢkan Bey‟e hiç Güven vermiyordu...
Bu yazıların, Doçent Bey tarafından, yazıldığı anlaĢıldığı anda,
BaĢkan‟la Doçent Bey‟in arası açılmıĢtı. Bunun üzerine Akademi BaĢkanı,
Doçent Bey‟in üzerindeki Dersleri alıp Bana vermiĢti. Alamam diyemezdim,
çünkü BaĢkan derslerde Resmen Beni GörevlendirmiĢti. Bu yüzden, Doçent
Bey bana açıktan açığa Cephe almıĢtı. Hattâ bir gün Doçent Bey odama
gelmiĢ, dersleri kabul etmememi söylemiĢti. Ben ise, bu tür iĢleri hiç
sevmediğimi fakat Resmî Bir Görev olduğu için Îtiraz etmemin de mümkün
olmadığını söyleyince bana çok Sert davranarak, “Sen de Onlardansın, seni
de Mahkemeye Vereceğim! diyerek Oda‟dan çıkıp gitmiĢti.
Aslında ben, bu çekiĢmenin dıĢında kalmak istiyordum. Ama olaylar
beni Hızla Ġçine çekiyordu... Muhtelif zamanlarda Doçent Bey‟e, „… Bey!
Ben Ģimdiye kadar Mahkeme Yüzü görmedim, Mahkeme nedir bilmem.
Lütfen beni bu iĢlere bulaĢtırma!‟ dedimse de o yine, bir Ģekilde benimle
uğraĢıp, beni MeĢgul Etmeyi sürdürmüĢtü:
Bir gün Doçent Bey, 1974-1985 yılları arasında Ġ.T.Ü. Sakarya
Mıhendislik Fakültesi‟nde iken yazmıĢ olduğum, Elekroteknik Ders
Notları‟mdaki imlâ ve yazım hatâlarını, kendi açısından, “Büyük Bilimsel
Hatâ” nitelemesiyle, 23 maddede sıralayıp, 2.8.1989 târihini taĢıyan bir
yazıyla, Bölüm BaĢkanlığı‟na vermiĢ... O sırada Bölüm BaĢkanlığı‟na
vekâlet eden Prof. Dr. Mehmet Uysal Bey201 tabiatiyle, bununla ilgili
benden Resmen GörüĢ ĠstemiĢti.
Bu sıralarda Ders Yarıyılı baĢlamıĢ Derslere girip çıkmaya da
baĢlamıĢtım. Bunlar arasında Elektroteknik Dersi de vardı. Bir gün,
Elektroteknik Dersi‟ne girdiğim sınıfın kapısı vurulmadan açılmıĢ, Doçent
Bey birden içeri girmiĢti. Ġçeri girer girmez, ders Hocası olarak benden hiç
Ġzin Almadan ya da bana hiç bir Ģey söylemeden, doğrudan doğruya
Öğrencilere DönmüĢ, aynen Ģöyle demiĢti:
“Bu Ders benim hakkımdı, Dekan Hakkımı Yedi, Dersi (beni
öğrencilere göstererek) buna verdi. Bu Yardımcı Doçent, ben ise Doçentim.
Ben Ģimdi Mahkemeye gidiyorum!” Ondan sonra da Çekip GitmiĢti.
O an bu iĢe öğrenciler de ĢaĢmıĢlardı. Çünkü karĢılarından az
rastlanır, bir “perde” geçmiĢti.
201

Ġnternette Prof. Dr. Mehmet Uysal Bey‟e iliĢkin bir resim bulamadım.
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Soruşturmadaki Tanıklığım
Ben Doçent Bey‟in saygısızca derse girerek Gösterdiği Bu
Anormalliği, o zaman Akademi BaĢkan Yardımcısı olan Prof. Dr. Mehmet
Yüsel‟e iletmiĢtim202. Mehmet Bey, durumu Akademi BaĢkanlığına
bildirmiĢti. Akademi BaĢkanı bu yüzden, Doçent Bey hakkında SoruĢturma
AçmıĢ, soruĢturmayı yapmak üzere de Prof. Dr. Ġhsan Uluer
görevlendirilmiĢti.
Bu nedenle Prof. Dr. Ġhsan Uluer, beni de ġâhit olarak dinlemiĢ,
22.2.1989 târihinde saat 15‟te soruĢturmacı Prof. Dr. İhsan Uluer‟in
sorduğu sorulara gerekli cevapları vermiĢtim203.
Gazetelere Ġntikal eden Yazılar Üzerine, o zaman bağlı olduğumuz,
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ile bizim Akademi BaĢkanlığı,
Doçent Bey Aleyhine Disiplin SoruĢturması açmıĢtı. Dekan Prof. Dr.
Mustafa Demirsoy ile Benim de GörüĢlerimiz sorulmuĢtu. SoruĢturma için,
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr.
ġeref ERTAġ Bey ve Fakültemiz‟den Prof. Dr. Mehmet UYSAL Bey
görevlendirilmiĢti.
SoruĢturmacı Prof. Dr. Mehmet UYSAL tarafından bana yazılan
26.12.1989 Târihli Yazı, Ģu meyanda idi. Yazı, „Sayın Yrd. Doç. Dr.
Mustafa Temiz‟ ile baĢlıyor ve Ģöyle devam ediyordu:
„20 Kasım 1989 günlü Günaydın ve 18 Kasım 1989 günlü Tercüman
ve Meydan gazetelerinde …‟in Bilgi Ve Açıklamaları‟na dayanılarak
yayınlanan, “Takunyalı Gençlik YetiĢiyor”, “Denizli Mühendislik
Fakültesi‟nde Olay, Öğretim Üyeleri Birbirine DüĢtü”, “…‟dan Ağır
Ġthamlar” BaĢlıklı Haberlerde sizin de Ġtham Edildiğiniz görülmüĢtür.”
“Bu ithamlarla ilgili görüĢlerinizi içeren ifâdenizi 1 hafta içinde
tarafıma teslim etmenizi saygılarımla rica ederim.”
29.12.1989 târihinde, istenilen görüĢlerimi, Dekanlığa sunmuĢtum.
Gizli damgalı Prof. Dr. ġeref ERTAġ tarafından tarafıma yazılan
20.2.1990 târihli yazıya gerekli cevâbı da göndermiĢtim.

202

Ġnternette Prof. Dr. Mehmet Yüksel Bey‟e iliĢkin bir resim bulamadım.
Temiz, M., Hadi Ordan!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://gayalo.net/dosyalar/HADĠ%20ORDAN.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/HADĠ%20ORDAN.doc, En Son EriĢim Târihi, 29.02.2014.
203

331

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Fakültesi Öğr. Üyesi Prof.
Dr. ġeref ERTAġ

Ayrıca 5 Mart 1989 târihinde saat 15‟de, BaĢkanımız Prof. Dr.
Mustafa Demirsoy ile birlikte, Tanık Sıfatıyla, Dokuz Eylül Üniversitesi‟nin
Ġzmir-Buca‟da, Hukuk Fakültesi‟nde SoruĢturmacı Prof. Dr. ġeref
ERTAġ‟ın yanına ulaĢmıĢtık. Fakat asıl gelmesi gereken, Doçent Bey,
gelmemiĢti. Ama orada ben ve Prof. Dr. Mustafa Demirsoy, sorulan
sorulara gerekli olan Cevapları VermiĢtik.
Bu arada, Ders Notlarımdaki Baskı Hatâları ile ilgili olarak, Doçent
Bey tarafından BaĢkanlığa verdiği yazı söz konusu olduğunda, Prof. Dr.
ġeref ERTAġ‟ın:
“Ben de çok istiyorum, benim kitaplarımdaki Baskı Hatâlarının
Bulunmasını… Ama bize seninki gibi böyle hiç bir ġans doğmuyor.”
biçimindeki sözleri, o zaman, bana oldukça anlamlı gelmiĢti.
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Tazmînat Dâvâsı Açıyorum
9.1.1990 târihinde Denizli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi‟nde,
1990/47 nolu Dosya OluĢturularak, Doçent‟in Aleyhine Tazminât Davâsı
AçmıĢtım.
6.5.1994 târihinde 1994/411 sayılı kararla, 4 sene süren, Tazminât
Dâvâsı‟nı kazanmıĢtım. 9 Mart 1995 târihinde Davâ, verilen bir kararla
bitirilmiĢti. Doçent Bey, 1995/981 esas dosya ile Yargıtay 4. Hukuk
Dâiresi‟ne Ġtirâzda bulunarak, Davâyı Temyiz etmiĢti.
Doçent Bey, hiçbir Mesnete dayanmadan, Tashihi Karar Talebinde
Bulunduğu için, burada da tekrar bir para cezâsına çarptırılmıĢtı204.
Disiplin Soruşturması
Benimle Birlikte Akademi BaĢkan Prof. Dr. Mustafa Demirsoy Bey
de, Doç. Bey Aleyhinde Davâ AçmıĢtı. Ama o bir müddet sonra davâdan vaz
geçmiĢti. Doç. Bey Ve Avukatları benim de davâdan vazgeçmemi
istemiĢlerdi fakat ben Davâ‟ya devam etmiĢtim.
Akademi BaĢkanı Prof. Dr. Mustafa Demirsoy, yukarıda adı geçen,
SoruĢturmalara Ve Bâzı Mesnetlere dayanarak 31.1.1990 târihinde
Doçent‟i, Mesleğinden Çıkarma Cezâsıyla Okuldan AtmıĢtı. Bu nedenle
2.2.1990 târih ve 290-97 sayılı yazısıyla, Doçent‟in Zimmetindeki
DemirbaĢları Teslim Almak için, kurulan Komisyon BaĢkanı olarak
görevlendirilmiĢtim. DemirbaĢlarla ilgili Teslim Raporu‟nu 20.2.1990
târihinde BaĢkanlığa arz etmiĢtim. Doçent Bey, birkaç yıl sonra Mahkeme
kararı ile okula tekrar dönmüĢtü.
Ben 1991 yılında, okuldan resmen izin alarak, Hac‟ca gitmiĢtim.
Bölüm BaĢkanı‟mız Prof. Doç. Dr. Mehmet Uysal idi. Sınav Dönemi
olduğu için, sınavlarımı Bölüm BaĢkanımız Mehmet Uysal Bey yapmıĢ,
dönüĢümde Sınav Kâğıtlarını ondan Teslim alarak değerlendirmiĢtim.
Bu nedenle burada Prof. Doç. Dr. Mehmet Uysal Bey‟e ayrıca yine
teĢekkür ediyorum.
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ)
1992‟de Akademimiz-Denizli Mimarlık Ve Mühendislik
Akademisi, Dokuz Eylül Üniversitesi‟nden ayrılarak, Pamukkale
Üniversitesi adını alarak Pamukkale Üniversitesi olmuĢtu.

204

Temiz, M., Hadi Ordan!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://gayalo.net/dosyalar/HADĠ%20ORDAN.pdf, En Son EriĢim Târihi: 07.04.2014.
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Denizli‟ye tâyin olduktan sonra, Elektrik Ve Elektronik
Mühendisliği Bölümü‟nün 1994-1995 Öğretim yılında açılıĢına kadar,
uzunca bir süre, Akademi‟nin Makine Bölümü‟nde ve daha sonra da
Pamukkale Üniversitesi‟nin çeĢitli birimlerinde sırasıyla, Otomatik Kontrol,
Sistem Analizi, Elektrik Makineleri, Elektroteknik ve Bilgisayar
Programlama gibi, dersleri YürütmüĢtüm. Ġlk geldiğim yıllarda Makine
Mühendisliği Bölümü‟nde, Otomatik Kontrol Dersi yoktu. Bu dersi o sıra
da Ben açtırmıĢtım.
Pamukkale Üniversitesi‟nin Kurucu Rektörü Prof. Dr. Arif AKġĠT
idi. Arif Bey Fakültemiz‟e, Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp‟i Dekan
yapmıĢtı. Sonradan Tarım Bakanlığı da yapmıĢ olan Hüsnü Yusuf Gökalp,
Dekan olur olmaz, bir takım Bölüm AçılıĢlarına GiriĢmiĢti.

Resimde, PAÜ-Mühendislik Fakültesi Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği
Bölümü‟nün kurulmasında etkin rol oynayan ve Bölümü‟nün iki sâhibinden birisi
olan Eski Tarım Ve KöyiĢleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp görülüyor…

PAÜ-Mühendislik Fakültesi
Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bir gün Dekanımız Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp Bey Odama
gelmiĢ bana, “Ben Gıda Bölümü‟nü açıyorum. Elektrik Ve Elektronik
Mühendisliği Bölümü‟nü de açalım mı?” diye sormuĢtu.
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Çünkü Mühendislik Fakültesi‟nde Elektrik Mühendisliği bazında
Benden BaĢka kimse yoktu. Yukarıda bahsedilen, Elektrik-Bazlı, „Doçent
Bey‟ de vardı. Ama bu arkadaĢ, Güven Vermediği Ġçin, onun Varlığı
Zarar‟dan baĢka bir iĢe yaramıyordu. Ben o sırada yeni Doçent OlmuĢtum.
Zâten Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü‟nde, daha çok, Elektronik,
Elektromanyetik-Bazlı ve Elektrik-Bazlı dersler bulunuyordu. O anda kısa
bir süre içinde içimden Ģöyle düĢünmüĢtüm:
“Doktoram, Elektromanyetik Alan ve Mikrodalga Tekniği Anabilim
Dalı‟nda… Sakarya‟dan beri en çok girdiğim derslerden biri, Elektrik
temelli Elektroteknik… ġu âna kadar, Elektrik Makineleri gibi, çok sayıda
da Elektrik-Bazlı dersler de verdim. Doçentliğim Elektronik Temelli olduğu
için, Elektronik-Bazlı derslerde pek problem olmaz. O hâlde ben 3. sınıfa
kadar, yalnız baĢıma da olsam, Bu ĠĢi götürürüm. Ondan sonrasında ise,
bir kolayına bakılır…”
Bu kısa düĢüncenin ardından, „Açalım Hocam!‟ dedim. Ve devam
ettim, “Ben buraya zâten Bunun Ġçin gelmiĢtim”. Bu olumlu cevâbımın
ardından Dekan Bey, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü‟nün
açılması için, „O zaman bir Teklif Hazırla!‟ demiĢti…
Tek baĢıma yaptığım gayretlerle, Sakarya Mühendislik Fakültesi
Elektrik Ve Elektronik Mühendisli‟ğinin KuruluĢ ÇalıĢmalarının
Tecrübesi‟ni de TaĢıdığım için, Teklifi kısa sürede hazırlayarak, Dekanlığa
sunmuĢtum. Bu sûretle Denizli‟de, Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği
Bölümü, aĢağı yukarı 10 yıllık bir gecikmeyle, açılma yoluna girmiĢ
bulunuyordu.
Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 1994-1995 Öğretim
yılında I. Öğretim‟inde, Yüksek Lisans programı ile ĠĢte Böylece Öğretime
BaĢlamıĢtır. Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 1995-1996 ders
yılında, 25 adet Normal Öğretim Öğrencisi ve 25 adet II. Öğretim
Öğrencisi ile Lisans Öğretimi‟ne de kavuĢmuĢ bulunuyordu.
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi‟nde, Elektrik Ve
Elektronik Mühendisliği Bölümü açıldıktan sonra, Üniversite‟nin diğer
bölümlerindeki derslerimi bırakarak, kendimi doğrudan doğruya, Elektrik
Ve Elektronik Mühendisliği Bölümü‟nün GeliĢmesine VermiĢtim.
Bölümdeki Ders Yüküm
Bölüm‟de ilk zamanlar Tek Kadrolu Öğretim Üyesi sâdece ben
idim. Yüksek Lisans dersleri de dâhil olmak üzere, Ders Yüküm haftada 4050 saati buluyordu. Bu nedenle Gece-Gündüz çalıĢıyor, tâtillerde bile, Ders
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Notu hazırlıyordum. Hiç boĢ vaktim yoktu. Sanki Kurulu Bir Makine gibi
olmuĢtum.
Burada Ģu açıklamayı da hemen yapmalıyım. Bu 40-50 saatin
içinde, programda benim üzerimde görünüp de, görevledirmiĢ olduğum
Asistan ya da Okutmanlar tarafından yürütülen Ders Saatleri de vardır. Bu
münâsebetle gözden kaçan Ģu husûsu belirtmeyi de faydalı buluyorum:
Genellikle derslere iliĢkin olarak, yönetim tarafından, Resmen
Görevli Olan Hoca için, belli bir Ders Saatine Kadar, Fazla Ders Ücreti
tahakkuk ettiriliyormuĢ… Hayâtımda para iĢleriyle hiç ilgilenmediğim için,
bunu ben, benim üzerimde bulunan, Kimyâ ile ilgili bir derse giren bir
Hocan‟ın Sağda-Solda Dillendirdiği, “Mustafa Hoca” bizim verdiğimiz
derslerden de, “Fazla Ders Ücreti Alıyor” tipinden bir sözünün kulağıma
gelmesinden sonra öğrendim.
Bu husûsu ilk duyduğumda derhal, bölümün para ve ücret iĢleriyle
uğraĢan memurundan, üzerimde bulunan bu tür dersler için, bana Ücret
Tahakkuk Ettirilmemesini Ġstediğimi de ayrıca hatırlıyorum. Ama yine de
burada bu iĢi biraz eksik yaptığımı, emekli olduktan sonra AnlamıĢ
Bulunuyorum... ġimdi bu yüzden ayrıca, bir üzüntü duyuyorum... O da
Ģuydu. O ana kadar bana geçen fazla Ders Ücreti ne idi ise, onların Ġâdesi
o sırada aklıma gelmemiĢti.
Açıkça söylemek gerekirse o ana kadar, böyle Haketmediğim bir
tahakkukla, üzerime Haksız Bir Para GeçiĢi olmuĢtur diye de Ģimdi çok
üzülüyorum. O zamanlarda bu konularda, bugün olduğu gibi, ġuurlu Ve
Bilgili olsaydım, haberim olana kadar böyle bir ödemenin olup olmadığını
da, o zaman, Muhakkak AraĢtırırdım. Bu gün bana rahatsızlık veren
konuların baĢında, o zaman bu Uyanıklığı Yapmamanın Üzüntüsü baĢta
geliyor...
Yukarıda da değindiğim gibi, hayâtımda para iĢleriyle hiç
ilgilenmemiĢimdir. 2013 yılında Emekli Olduktan Sonra da, hiçbir zaman
Emekli MaaĢım‟ın ne kadar olduğu konusunda kesin bir bilgi ihtiyâcım bile
olmamıĢtır. Ama 2018 yılının Aralık ayının 17. günü, bankadan bir miktar
para çekerken, yanımda bulunan Çocuk, Emekli MaaĢımı merak etmiĢ
olacak ki, hemen araya girip El Çabukluğu ile ATM‟de bâzı tuĢlara
basarak, MaaĢımın ne olduğunu ÖğrenmiĢti.
Gerçekten iĢte o zaman tam bir netlikle Emekli MaaĢım Husûsunda
Kesin Bir Bilgiyi edinmiĢtim. Hayâtımda paradan baĢka, çocukluk
günlerimin dıĢında, futbol ile de ilgim olmamıĢtır. 1970‟li yıllardan beri
Ġslâm Ve Kültürümüzü incelemekteyim. Buna rağmen, karmaĢıklığı
nedeniyle Hac Konusu‟nda da, bir Fikir Beyan Edecek Seviyede
Olmadığımı anlıyorum. Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün Hac Konusu dıĢında kalan
Genel Ölçüler Konuları‟nda ise, bir Fikir Beyân Edebileceğimi Umuyorum.
Özetlemek gerekirse, Bilgi Birkimi Ve Ġlgi bakımından, Hac konusu, futbol
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ve Para ĠĢleri, yâni Ekonomi Konuları‟na, pek ÂĢinâlığımın olmadığını
söyleyebilirim.
ġimdi tekrar asıl konumuza dönebiliriz. Denizli‟ye tâyin nedenim
olan, Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği Bölümü böylece açılmıĢtı. Ama
birçok noksanlarımız vardı. Sandalye Ve Masalar‟dan tutunuz da, bunlara
benzer her türlü Ġhtiyâcın yanında, öğrenciler için, Sınıf(Lar) Eksikliği de
bulunuyordu. Ayrıca, kurulacak olan loboratuvarlar için, Fizikî Mekânlar,
daha önce Elektrik Ve Elektronik Mühedisliği Bölümü için Rezerv kadroya
alınmıĢ olan, Asistanlar için Odalar da lâzımdı.
Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği Bölümü açılmadan önce
Kadrom Makine Mühedisliği Bölümü‟ndeydi. Bölüm açılınca 13.07.1994
târihinde, Mühendislik Fakültesi Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği
Elektronik Ana Bilim Dalı‟nda boĢ bulunan, 1. dereceli Kadro‟ya,
Bölümü‟de Ġlk Öğretim Üyesi Olmak Üzere, Doçent olarak atanmıĢtım.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Oluyorum
Ġlk kurulduğu sırada bir kaç ay gibi bir sürede Bölüm BaĢkanlığı‟na
Dekan Bey Vekâlet etmiĢti. Elbette ki bu Vekâlet‟in devamlı olamayacağı
açıktı. Nitekim bir gün Dekan Bey bana, “Senin Bölüm BaĢkanı olmanı
istiyorum” demiĢti.
ĠĢin Esâsını Söylemek Gerekirse, Bölüm‟ün açılması için Büyük
Gayretler sarfetmiĢtim. Ama Bölüm BaĢkanlığı‟na pek de Ġstekli değildim.
Çünkü Doçent Bey ile daha önce aramızda geçen Hâdiseler, Hevesimi yok
etmiĢti. Bu nedenle huzursuz durumların tekrar baĢlayacağı kaçınılmazdı.
Yapım böyle Sitresli ÇekiĢmeli ĠĢlere uygun değildi. Bu düĢünceler içinde
Dekan Bey‟in teklifi için, “Ben olmak istemiyorum.” dememe rağmen,
Dekan Bey, “BaĢka Adamım Yok!” diyerek gittikten bir müddet sonra,
Görevlendirme Yazısı‟nı gönderip, bana bir Emr-i Vâki YapmıĢtı. Böylece
3.04.1995 târihinde, Pamukkale Üniversitesi‟nin Elektrik-Elektronik
Mühendisliği‟nin Bölüm BaĢkanı olmuĢtum.
4.01.1996 târihinde ise, Üniversiteler‟de Akademik TeĢkilât
Yönetmeliği‟nin 16. maddesi gereğince, yeni-yeni görevlendirmeler
gelmeye baĢlamıĢtı. Bu görevlendirmeler, Elektrik Ve Elektronik
Mühendisliği Bölümü‟nde bulunan, Elektronik Anabilim Dalı
BaĢkanlığı‟na Asâleten, Elektrik Makineleri, Elektrik Tesisleri, Kontrol ve
Kumanda Sistemleri, Telekominikasyon, Devreler ve Sistemler,
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Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği Anabilim dalları
baĢkanlıklarına da, Vekâleten Atandığımı içeriyordu205.
Sâhipsiz Bölüm
ElektrikVe Elektronik Mühendisliği Bölümü‟nün gerçekte, Samîmi
Ġki Sâhibi vardı: Dekan ve Ben… Denizli EĢrâfı Bölüme sâhip çıkmamıĢtı.
Bunun Tek Sebebi ise, günümüzde her Ģeyin Berrak olarak Net bir Ģekilde
görünmesi nedeniyle, Açıkça Söylemek Gerekirse, Dekanın Ve Benim,
Bölümün KuruluĢ‟nda birer Öncü olarak, yalnızca “Müslüman ve Mü‟min
Tandanslı” oluĢumuzdan BaĢkası değildi.
Bölümün Kurulduğu güne kadar oturmakta olduğum Mühendislik
Fakültesi‟nin 3. katındaki Oda, Bölümün KuruluĢu‟ndan sonra artık,
Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği Bölüm BaĢkanlığı Odası olmuĢtu. Bir
gün bu Bölüm BaĢkanlığı Odası‟nda otururken, Sangari Firması‟nın o
zamanki Pazarlama Müdürü gelmiĢti. Bu Firma o zamanlar, daha çok,
Eğitime Dönük Laboratuar Cihazları pazarlıyordu. Müdür ile tanıĢtık… Adı
Erol idi. Soyadı aklımda kalmamıĢ…
Erol Bey, daha sonraları, Firma‟da Genel Müdür Muâvini de
olmuĢtu, hemen-hemen her sene bir kere Okula-Bölüme gelir, onunla
görüĢürdük. Ġlk tanıĢtığımız o gün Erol Bey, 3. kattaki bu Bölüm BaĢkanlığı
Odası‟nda, Masamın Tam KarĢısına oturmuĢtu.
Oldukça geniĢ olan Oda‟da, oturduğum eski bir Masa, Koltuk, biriki Sandalye ile birlikte bir de Dolap vardı. Erol Bey‟le hem konuĢuyor,
hem de, otururken Kollarımı, derisi eskimiĢ olan Koltuğun iki tarafında
dıĢarıya doğru PatlamıĢ olan, El Ayası kadar geniĢliğindeki, Süngerlerin
üzerine yayarak onların Erol Bey tarafından Görünmemesi için, Sessizce bir
Gayret de sarfediyordum.
Bir ara Erol Bey yeni bir Konu açmıĢtı206. ġöyle ki Erol Bey bir
gün, Meslek Yüksek Okulu yeni açılan, bir Kasabaya gittiğini, Kasaba
Halkı‟nın Sevinçli Ve Heyecanlı olduğunu ve Müdürlük Odası‟nın her türlü
eksiğini Temin Ettiklerini gördüğünü söylemiĢti. Erol Beyin anlattığına
göre Kasaba Halkı, Meslek Yüksek Okulu Müdürü‟ne demiĢler ki:
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Temiz, M., Mânevî Rektörlükler (Görevler), Elektrik-Elektronik
Mühendisliğinin Görünmeyen Yüzü, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/MÂNEVÎ%20REKTÖRLÜKLER%20(GÖREVLER).pdfYA DA
http://mtemiz.com/bilim/MÂNEVÎ%20REKTÖRLÜKLER%20(GÖREVLER).docx, En
Son EriĢim Târihi: 11.10.2016.
206
Temiz, M, Üniversite-Sanâyi ĠĢbirliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
http://mtemiz.com/bilim/Üniversite%20ve%20Sanâyi%20ĠĢbirliği.doc, En Son EriĢim
Târihi, 13.05.2014.
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“Müdürüm! Sen hiç bir Ģeye KarıĢma! Bu Makam Odası‟nın her
türlü Ġhtiyâcını biz sağlarız.”
Demek ki, ne kadar Saklamaya çalıĢtımsa bile, eski koltuğumun
DıĢarı TaĢan Süngerleri‟nin bizzat Erol Bey tarafından Görülmelerini
engelleyememiĢtim. O zaman Erol Bey‟e demiĢtim ki:
“Erol Bey! Koltuğun DıĢarı Sarkan bu süngerlerini size
göstermemek için Büyük Gayret Sarfettim. Ama bu anlattıklarınızdan
anladığıma göre buna Muvaffak OlamamıĢım! Kusura Bakmayınız! Bu
benden ziyâde, anlattıklarınıza göre, Denizlililerin Sorunu!”
Gerçekten de öyleydi!
Ben inanıyorum ki, bâzı Ġstisnâları hâriç tutulursa, Denizlililer,
kendi Ģehirlerinde en önemli mühendisliklerden birinin AçılmıĢ Olduğu‟nun
Bal gibi farkında olmalarına rağmen, bundan memnun olduklarını ne bir
Çiçek, ne bir Söz veyâ ne de herhangi bir Jest ile bile belli etmemiĢlerdi.
Hayret doğrusu!
Yıllar sonra aynı Ġlgisizliği, Niğde‟den Öğretim Üyesi olarak
Bölümümüz‟de Göreve baĢlayan, Rafig Samedov‟un Ģu sözlerinde de
görüyoruz. Rafig Samedov bir gün bana, “Size bir Ģey soracağım” deyince,
ben de Buyur dediğimde Rafig Bey:
“Mustafa Bey! Ben Niğde‟de iken, Halk iki Ayağımı yere koymuyor,
olukça Yakınlık gösteriyordu. Gidip geliyor, ihtiyaçlarımın giderilmesinde
Yardım Ediyorlar, hattâ her hafta bizi Kırlara Pikniğe götürüyorlardı.
Denizlililer‟de böyle bir Ģey yok! Hattâ Ev Sâhibim bana Selâm bile
vermiyor! Bunun sebebi ne olabilir?”

Prof. Dr. Rafig Samedov207
207

http://cv.ankara.edu.tr/kisi.php?id=samet@eng.ankara.edu.tr&deger=1
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Ona cevâbım ancak Ģu olmuĢtu.
“Orası Niğde, Özbe Öz Anadolu Halkı… Burası Zengin Denizli208!”
Hattâ Ģunu da ilâve edeyim:
Ġnönü Zihniyetli bir Kadroya sâhip olan Denizli Elektrik
Mühendisleri Odası-EMO Yöneticileri bile, Elektrik Ve Elektronik
Mühendisliği Bölümü‟nün KuruluĢu nedeniyle ilk defâ Bölümü, tâ 5 yıl
sonra, „Hayırlı Olsun‟a‟ gelmiĢlerdir. Demek ki bu Zihiyet Bölüm‟ün
Kapanacağı‟nı ümit ederek tam 5 yıl boĢuna beklemiĢlerdir.
ġunun belitilmesinde de Fayda vardır ki, Türkiyemiz‟in hemen her
Kesimine dağılmıĢ bulunan bu Ġnönü Zihniyetliler‟den, asîl Denizli
Halkımız‟ın çoğunluğunu ayrı tutmak gerekiyor… Elbete ki Denizli
Halkımız‟ın çoğunluğunun da, aĢağıda söz konusu edeceğim, Ali Filiz
Karakteri‟nde olduğu da ġüphe Götürmez bir gerçektir.
Bölüm‟ün geliĢmesi için Dekan Bey de, canla-baĢla çalıĢıyordu.
Bununla berâber, Denizliler‟den bâzı Ġstisnâların Fedâkarlıkları‟nı da,
ayrıca, burada dile getirmeyi bir Vâzife Sayıyorum.
Dekan Bey, ne zaman boĢ kalsa, berâberce, söz ve nazımızın
geçtiği, Sanâyici Ve ĠĢ Adamlarını Ziyâret ederek, Ġhtiyaçlarımızı
Gidermeye çalıĢıyorduk. Bunlar arasında, Fâtih Profil, Demsu ve
MÜSĠAD gibi, benim yâkinen Tanıdıklarım da vardı.
O sıralarda Sanâyi‟de Fâtih Profil‟in sâhibi Ali Filiz Bey, aynı
zamanda MÜSĠAD‟ın da BaĢkanı‟ydı. Ali Bey‟le, aslen Afyonlu olan,
Demsu‟nun Sâhibi Ali Alaybeyoğlu‟nun209 ġahsî Olarak Yaptıkları
yardımlarla Müsiad‟ın yardımlarını hiç unutamayız.

208

Temiz, M, Üniversite-Sanâyi ĠĢbirliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
http://mtemiz.com/bilim/Üniversite%20ve%20Sanâyi%20ĠĢbirliği.doc, En Son EriĢim
Târihi, 13.05.2014.
209
Ġnternette Ali Alaybeyoğlu‟nun bir resmini bulmayı beceremedim…
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MÜSİAD‟ın Yardımı
Dekan Bey, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü‟ne âit, Fizikî
Mekânlar meydana getirmek için, Kantin‟in Üstünü değerlendirmek
istiyordu. Bunun için sayıları 3 veyâ 5‟i bulamayan birkaç kiĢiden baĢka
yardım edecek Kimse de yoktu.
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Demsu210
Bu münâsebetle Deka Bey birgün, benim vâsıtamla, Ali Filiz Bey‟i
Dekanlığa Dâvet EtmiĢti. Dekan Bey Odası‟nda, anlatacaklarını ve
taleplerini Ali Bey‟e anlatmıĢtı.

Sanâyici Ali Filiz
210

http://demsudemir.com/wp-content/uploads/2022/02/1.jpg
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Burada Ģimdi asıl vurgulanacak Husûsu izâh etmek istiyorum.
Aslında bu, Ali Bey‟in Örnek Ve Asîl bir DavranıĢ Sergilemesi‟dir. Çünkü
Ali Bey‟in Sergilediği Bu DavranıĢ, Milletimiz‟in kaybolmuĢ veyâ
KüllenmiĢ olan, Asîl Karakteri‟ni aksettiriyordu:
Dekan Bey‟in, “Kireci Ģurdan, demiri falancadan, Ģunu-Ģurdan,
bunu-buradan almak ve Ģunu-Ģöyle, bunu-böyle yapmak istiyorum.” gibi
uzayıp giden konuĢmasından sonra söz alan Ali Bey, “Hocam!” diye
sözüne baĢlamıĢtı:
„Ben, bir Bilim Adamı‟nın zamânını böyle iĢlerle Hebâ Etmesi‟nden
utanıyorum. Müsâade Ediniz! Ben size yapacaklarınızı Anahtar Teslimi
Hazır edeceğim!”
Ali Bey‟in bu teklifi üzerine Dekan Bey, çok sevinmiĢti. Nitekim Ali
Bey Kısa Zamanda Kantin‟in üstüne, Öğretim Üyeleri‟nin oturacağı 3
Oda‟yla, Elektronik Laboratuarı Ve Yüksek Frekans Tekniği
Laboratuarları‟nın Odaları‟nı, En Kaliteli ĠnĢaat Malzemeleri‟yle yaptırmıĢ,
Anahtarlarını Tören ile Teslim EtmiĢti. Ayrıca Ana Binâ‟dan Kantin‟n
üstüne geçmek için bir de Tüp Köprü yaptırmıĢtı.
Ali Bey‟in Sunduğu Bu Ġmkân, Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği
Bölümü‟nün, Fizikî Mekân Ġhtiyâcını, büyük Ölçüde karĢılamıĢ ve Bölüm
2004 yılında Kampus‟a taĢınana kadar, sorunsuz olarak, buralardan Ġstifâde
etmiĢtir. Yapılan bu yerler bugün de, Meslek Yüksek Okulu‟na Hizmet
vermektedir.
ġimdi, Türkiye Gemisi‟nin Hatırı için sırf Gerçekleri Dile Getirme
Adına biraz Ġnsaflı olmak gerekmiyor mu?
Recep Tayyip Erdoğan Bölümümüz Laboratuvarında
ĠĢte böyle binbir güçlüklerle kurulmuĢ olan Bölümümüz‟ün
Kampus‟taki Laboratuvarı, o sırada BaĢbakan olan Recep Tayyip
Erdoğan‟a da gösterilmiĢtir.
Kampusa taĢındığımızda Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği
Bölümü‟nün Laboratuvarı‟nın GeliĢtirilmesine, tarafımdan Kampus‟ta da
Ciddiyetle devam edilmiĢ ve ZenginleĢtirilmiĢtir. Hattâ o sıralarda BaĢbakan
olan Recep Tayyip Erdoğan Denizli‟ye gelmiĢ, Pamukkale Üniversitesi‟ni
Ziyâret ettiğinde, Rektör Bölümümüz‟ün Laboratuvarını BaĢbakan Recep
Tayyip Erdoğan‟a göstererek gezdirmiĢtir.
Kurucu Bölüm BaĢkanı Olduğum o sıralarda Recep Tayyip
Erdoğan‟ı, Ģimdilerde olduğu gibi, Gerçek Kimliği ile tanımıyordum. O
sıralarda onun için, olsa olsa, Eperyalistler‟in Kontrolü‟nde olan Demirel
gibi birisi olur düĢüncesiyle, onu pek de önemsemiyordum. Çünkü geçmiĢte
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Evliyâ diye de Empoze edilen Demirel bizleri epey bir Ģekilde yanıltmıĢtı.
Ağzımız yanmıĢ, suyu artık öfleyerek içiyorduk... Tayyip Erdoğan‟ın yaĢı da
benden küçük olduğu için aynen, “Çocuklarla pek iĢim yok” diyordum.
Recep Tayyip Erdoğan Bey ile yüz-yüze Ġlk Ve Son KarĢılaĢmam, iĢte bu
Elektronik Laboratuvarı‟nda olmuĢtur... Öğrencilerin Deney Yaptıkları o
sırada, bir Deney Masası BaĢında, el sıkıĢtıktan sonra, onunla birkaç
dakîkalık bir Birlikteliğimiz olmuĢtur, o kadar… 2022 yılı îtibârıyla bundan
sonra ikinci bir kere daha görüĢebilir miyiz, bilemem… Ancak Ġstanbul
Belediye BaĢkanlığı sırasında gözlemlediğim bâzı Olumlu DavranıĢlarını
karakterize etmek için, Ģu Sözü de sık-sık tekrarladığımı belirtmem lâzım. O
zamanlar yeri geldiğinde, “Ben Recep Tayyip Erdoğan‟ın “Laz Ġnadına
Güveniyorum” derdim.

Türkiye CumhurbaĢkanı Recep Tayyip Erdoğan...
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Hayret Doğrusu!
Zihniyet‟in Bu Tipine De Hayret ediyorum, doğrusu! Hangi Zihiyet
Diyeceksiniz, biliyorum... Anlatayım:
Ne gariptir ki, gerek Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği
Bölümü‟nün açılmaması için gayret eden, gerekse aynı doğrultuda
dedikodu üreten Fakülte içindeki Ġnönü Zihniyetliler ile birlikte, bunların
dıĢtaki uzantıları olan, Ģehirdeki belli bir Kesim, Kanti‟nin üstündeki
Mekân Ve Laboratuarlar‟ın yapılmaması için de, her türlü Dedikoduyu
üretip Yayma fâliyetinden de geri durmamıĢlardı. Hattâ bunların Ürettikleri
Dedikodular, o kadar Ayyûka çıkmıĢtı ki, bu ĠnĢaat yüzünden Dekan Bey
SoruĢturma bile geçirmiĢ bulunuyordu.
Kantin‟in Üstündeki ĠnĢaat ĠĢi Ali Filiz tarafından tamamlanıp
bitirildikten sonra Fakültedeki bu Mâhut Ġnönü Zihniyeti, bu sefer de, bu
odalardan faydalanmaya kalkmasınlar mı? NeymiĢ, efendim! „Buralar,
Devletin MalıymıĢ ve dolayısıyla buralarda Kendileri de oturacaklarmıĢ!
Çünkü haklarıymıĢmıĢ, …miĢ, …mıĢ‟ Bu ne Yüzsüzlük, ne Ahlâksızlık, ne
Cibilliyet, doğrusu? Daha fazla Tasvire insanlığım müsaade etmiyor...
Her Zaman Aynı Zihiyet...
Aynı Zihniyet‟in bir uzantısının, Fen Bilimleri Enstitüsü üzerinden
bana neler çektirdiklerini de hiç unutamam. Tek bana mı? Elbette hayır! Bu
Zihniyet‟in ayrıca, kendi Zihniyetleri dıĢında kalan talebelere varıncaya
kadar herkese karĢı, O MeĢhur Yanlı DavranıĢları yok mu, aaaah, ah?
Bunlar insanı PeriĢan ediyor, periĢan!
Bu Zihniyetliler, Selim Köroğlu adındaki bir yüksek Lisans
Öğrencimizi, Okul‟dan Atma Pozisyonuna kadar getirmiĢlerdi. En sonunda
dayanamayarak, Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı
BaĢkanı olarak, Rektör Bey‟e bizzat gidip, durumu etraflıca anlatmıĢ, son
anda, Öğrenci‟nin Kaydı‟nın Silinmesini önlemiĢtim. Selim Köroğlu, Ģimdi
Ģu sırada Bölüm‟de öğretim Üyesi‟dir...
Ama Allah (CC) okuldaki Bu Zihniyet Mensuplarını, yaptıklarıyla
baĢ baĢa bırakmıĢ ya da kazdıkları kuyuya kendilerini düĢürmüĢtür. Dahası
da var: DüĢecekleri Asıl Kuyular, geride bulunuyor, geçti falan
zannetmesinler! Ne demiĢler, “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar”
veyâ “Hak Teâlâ doğrunun yardımcısıdır.” diye…
Aslında bu Zihniyetin Motoru, Makine ve ĠnĢaat bölümlerine,
dıĢarıdan gelen bâzı Öğretim Üyeleri tarafından ateĢlenmekteydi. Bunları
bendeniz, tek-tek, bildiğim hâlde bunların açıklanmasını, Terbiyem,
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Karakterim, Ġslâmî Ve Kültürel AnlayıĢım uygun görmemekteydi. Asıl
neden olarak da buna Ġmkânım yoktu. Bâzı Denizliler de, bunların bu
fitnelerine seyirci ya da sessiz kalarak, bunların Ġdeolojik Pohpohlayıcıları,
Destekleyicileri Ve MaĢaları olma hatâsını, ne yazık ki iĢlemiĢlerdir.
Söz konusu bu Zihniyet ile her türlü münâsebetimizde Üstün Ġslâm
Ve Altın Kültürümüz‟ün, “Büyüklerine Saygı duymayan Küçüklerini
Sevmeyen bizden değildir” Ģeklindeki Temel Kuralını uyguladığım için,
hep böyle Ġnsânî DavranıĢlarıma rağmen, beni aslâ HazmedememiĢ
olmaları Ģu gerçeğin bir sonucudur:
“Ġnsanlar ne kadar Bilgiye, Titre Ve Ünvâna sâhip olurlarsa
olsunlar –ki, bu Ġdeolojik Zihniyet‟in yeterli bilgiye sâhip olup olmadıkları
da Ģüpheli idi-yeterli bir Ahlâk Seviyesi‟nde de değillerse, o zaman vay
hâlinize! Bu Zihniyet Mensupları‟nın, hele bir de Ġslâm KarĢıtlığınaDüĢmanlığına dayalı Ġdeolojik Yapıları da varsa, kendilerini aĢmalarına ve
Medenî Ve Ġnsânî ĠĢ, Görev Ve DavranıĢlar sergilemelerine Aslâ imkân
yoktur.”
Bereket versin ki, Rektörlük Yetkilileri bu Zihniyet‟in Yıkıcı
Olumsuz Karakterlerini kısa süre içinde Fark ettiler de, bunların Zararlarını
Zayıflatıcı ya da Önleyici bâzı tedbirler geliĢtirmiĢlerdir.
Fitne ve Fesat üretenlerin Cibilliyetleri konusunda bir Fikir vermek
gerekirse Sırf Ġnançlı Bir Mü‟min olmam dolayısıyla, Dekan Bey‟le birlikte
GiriĢmiĢ Olduğum, Üniversitemiz‟de Elektrik Ve Elektronik Bölümü‟nün
kurulmaması için Gayret gösteren bu Zihniyet arasında, “En adâletsiz olan
Allah‟ın bizzat kendisidir” diyebilecek kadar Câhil kalmıĢ profesörlerin
olduğunu da belirtmek yetecektir.
2023 yılına yaklaĢtığımız Ģu sıralarda dahî görüyorsunuz, bu
Zihniyet Mensupları, Devletimizi nasıl dıĢlıyorlar; meselâ nasıl Terörist Ve
Ermeni Seviciliği yapıyorlar!
Bölümü Açmıştık Ama…
Bölümü açmıĢtık ama Zorluklarımız devam ediyordu… Gerçekten
Bölümün açılması, kâğıt üzerinde kolay olmuĢtu. Ama benden baĢka
Hocanın olmaması, Dekan Bey‟i Derin-Derin düĢündürüyor, beni de
hâliyle çok yoruyordu. Hem Lisans ve hem de Yüksek Lisans Dersleri,
benim için, epeyce ağır geliyordu.
Târihini hatırlayamıyorum, ikinci veyâ üçüncü yılda Hüsnü Bey,
Rafig Samedov‟u Niğde‟den Öğretim Üyesi olarak getirmeye çalıĢmıĢtı
ama bunu Kolayca baĢaramamıĢtı.
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Azerbeycan‟lı olan Rafig Bey, o sırada Niğde Üniversitesi‟nde,
Öğretim Görevlisi olarak çalıĢıyordu. Rafig Bey bu münâsebetle olacak ki,
bir yaz günü Dekanlığa gelmiĢti. Onunla ilk TanıĢmamız o sırada olmuĢtu.
Bu tanıĢma sırasında Rafig Bey, Dekan Bey‟in teklifi üzerine
Denizli‟ye gelmeyi kabul etmiĢti. Onun Bölümümüz‟e gelmesi için, Dekan
Bey‟in karĢısına, birçok Bürokratik Engeller, çıktığı ve / veyâ çıkarıldığı
için, Rafig Bey‟in geliĢi pek Kolay olmamıĢtı. Tabiatıyla Onun GeliĢi,
benim yükümü bir parça HafifletmiĢ bulunuyordu.
Ne Sıkıntılar Yarab‟bi!
Aah, ah! Ne sıkıntılarla karĢılaĢmıĢtık!
O sıralarda bütün Meslek Derslerine ben giriyordum. Rafig Bey
gelince Lojik Devreler, Bilgisayar Proramlama gibi, bâzı dersleri ona
vermiĢtim.
Tâkip eden yıllarda, Kayseri‟den MYO‟na gelen, Yrd. Doç. Dr.
Ahmet Özek‟ten de faydalanmaya baĢlamıĢtık.
Ahmet Bey Kayseri‟de, Erciyes Üniversitesi‟nin Mühendislik
Fakültesi‟nde araĢtırma görevlisi iken, 1997‟de onun Doktora Jürisi‟nde
bulunmuĢtum. Onu bu münâsebetle ordan tanıyordum. Doktora sonrasında
Denizli‟ye gelmesini teklif etmiĢtim. Dekan Bey de bunu Uygun görünce, o
dönem Ahmet Bey için Rektörlük‟ten, iki ayrı Yardımcı Doçentlik Kadro
Îlânı istemiĢtik. Daha doğrusu Dekanlık, Rektörlük‟ten bu Ġki Kadronun
Îlân Edilmesini, Resmen Talep etmiĢ bulunuyordu.

Ass. Prof. Dr. Ahmet Özek211
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Biz ĠĢin tabiatıyla Normalini düĢünüyor, talep ettiğimiz, Kadrolar‟ın
ilân edileceğini yüzde yüz bekliyorduk… Fakat ne yazık ki, böyle
olmamıĢtı.
Bir gün, Odam‟da oturduğum bir sırada, Dekan Bey anîden
Odam‟a gelmiĢ ve “Mustafa Bey!”diye söze baĢlamıĢtı:
“Aldığım habere göre Rektör Bey bizim Talep Ettiğimiz Kadroları
îlâna çıkmayacakmıĢ… Sen hemen benden habersizmiĢ gibi davranarak,
Rektör Bey‟den bir Randevu alıp Bölüm adına bu îlânlara çok Ġhtiyâcın
olduğunu, herhangi bir sanssızlığa uğramamak adına, Bölüm için gerekli
olan bu Îlânların Önemini vurgulamayı Hatırlatma Ġhtiyâcı Duyduğunu
bildir ki, Ġhtiyâcımız olan bu Îlânlar çıksın.” demiĢti.
Ben hemen acele olarak hazırlanıp Rektör Bey‟den Randevu almıĢ,
giderek, Talebimi ġu ġekilde arz etmiĢtim:
“Efendim, biliyorsunuz ki, Üniversitemiz‟de bir Ġhtiyâca binâen
Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği Bölümü‟nü açtık… Hocaya Ġhtiyâcımız
olduğu da açık… Mâlûmunuz olduğu üzere, daha önce vermiĢ olduğunuz
Yrd. Doçentlik îlanlarına kimse Müracaat etmedi… Bu sırada ben bir aday
buldum; Yrd. Doçent olarak gelmeyi kabul etti.”
“Aman Hocam! Bu istemiĢ olduğumuz kadroların Îlâna verilmesi
husûsunda bir ġansızlık Olmaması için bendeniz, Durumun Önemini
hatırlatmak üzere, sizi Rahatsız etmiĢ bulunuyorum.”

Rektör Prof. Dr. Arif AkĢit (sağda)212
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Rektör Prof. Dr. Arif AkĢit Bey, “Biz Dekanlık ne istediyse onların
Hepsini Îlâna çıktık.” demiĢ ve ardından da devam etmiĢti: “Ama îlân
edilmemiĢ olsa bile, o ArkadaĢı geçici olarak Uzman kadrosuna alırız.”
Rektör Bey‟in konuĢmasından anlaĢılıyordu ki, gerçekten bizim
talep ettiğimiz Kadrolar îlâna çıkmamıĢtı. Ben biraz Hayret ederek:
“Aman Hocam, nasıl our ki!” demiĢtim… Devamla, “Ben Yrd. Doç
olacak olan bir Kimseye nasıl Uzmanlık Kadrosu‟nu Teklif edebilirim ki?”
Tam o sırada, Rektör‟ün Sağ Kolu durumunda olan, Hasan Erçelebi
Bey (yalan söylediği belli olan) Rektör‟ün Ġmdâdına yetiĢmek için:
“Îlân edildiğini zannediyorum ama yine de ben bir bakayım, Îlân
Edilip Edilmediği‟ni size bildireyim.” diye Araya girmiĢti.
ĠĢin Ġç Yüzü anlaĢılmıĢtı… Yapılacak baĢka bir Ģey yoktu, artık...
Beni Yemeğe Götürmek istemiĢlerdi ama ben müsaade almıĢ, oradan
ayrılmıĢtım. Öğleden sonra telefon ettiğimde Hasan Erçelebi Bey telefonda
aynen Ģöyle diyordu:
“Ho c a a a m… M a a lesef Îlan EdilmemiĢ!”
Ben Bu Sonucu, zâten önceden sezdiğim için, haliyle ikinci bir ġok
Durumuna daha girmemiĢ bulunuyordum.

Hasan Erçelebi
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ĠĢte Türkiyemiz‟de her gün Yüzlerce-Binlerce benzerlerinin
Cereyan ettiği Memleketimiz adına, Ağlanılacak olan fakat Normal Hâle
GelmiĢ ve Memleketimiz için faturası Ağır Hâdiseler‟den, bir Örneğin daha
Târihçesindeki Yerini AlıĢını görmüĢ bulunuyorsunuz…
Sen Kâğıt üstünde “Desinler, Pohpohlasınlar” diye, açıkçası bir
gösteriĢ için Bölüm Açıyorsun, yakında Rektörlük Seçimi olacağı için de
Parmak Hesâbı yaparak, Bölüm‟ün Zararı Pahâsına da olsa her türlü
Sorumsuzluğu göstermekten de Geri kalmıyorsun! Ey Vah Ġnsanlık! Ey Vah
Türkiyem!
Sen Dünyâ‟nın En Güzel Yerinde En Zengin Kaynaklarına Sâhipsin.
Ama binbir Sorumsuzluk içindeki Beyinsizler, iĢte senin Kıymetini takdir
edecek Ruh‟tan uzak olarak seni böyle Tökezletiyorlar, GüçsüzleĢtiriyorlar,
Halkına da böylece Varlık içinde Yokluk çektiriyorlar! Her yanından
Kanlar Akan Yaralı Bir Kahraman gibi, Tökezleye-Tökezleye her an
Hayatta Kalmaya çabalıyorsun!
Ġnsafla düĢünürseniz görürsünüz ki aslında Allâhü Teâlâ herkese, bu
Memleket Ve Millet‟e Hizmet Etme Fırsatı vermektedir. Ama insanlarımızın
çoğu Bu Ġmkânları, ne yazık ki Ģahsî Kabris, Hırs Ve Çıkarlarına PeĢkeĢ
çekmektedirler. Böylece bunlar Sınavı kaybetmekte, sonra def edilmekte,
bir BaĢkası Hizmet Sınavı‟na alınmaktadır. Nitekim yukarıda sözü geçen,
Rektör Ve Hempaları da, böylece Gelip Gidenler Kervanına, kısa zamanda,
dâhil olanlar arasına girmiĢlerdi.
Eski Eski Türkiye‟deyken, Sırf Ġnançlı Bir Mü‟min Olmam
dolayısıyla, her zaman Hor bakılan ve Ġtilen-Kakılan sınıf içinde
sayıldığımın gayet iyi Bilinci içinde Olduğumu bildiğim için, hiçbir
idâreciyle samimi olarak hiç bir gün Güç Ve Fikir Birliği içinde
bulunmadım. Tek amacım vardı. O da Hatâlar‟dan kaçarak ve Ġnsan
Haklarına Saygı Ġçinde Vatan Ve Milletimiz‟in Bekâsı Uğruna çalıĢmaktı.
Yalnız Emekliliğime yakın zamanlarda, dıĢarıdan Rektörlüğe Adaylığını
koymuĢ olan ve Ziyaretime de gelmiĢ olan Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ile
birlikte çalıĢmaya Azimli olduğumu hatırlıyorum, o kadar... Kutluhan da o
sırada kazanamamıĢtı. Ama 2013 yılında emekli olmamdan sonra, Prof. Dr.
Ahmet Kutluhan Azminden vazgeçmemiĢ olacak ki, 2020 yılında PAÜ
Rektölüğüne getirilmiĢtir.
Elektrik Ve Elekronik Mühendisliği Bölümü için ne yapıp yapıp
Hoca Bulmak Zorundaydık. Dolayısıyla, ben Ahmet Bey‟in PeĢini
bırakmamıĢtım. Talep Ettiğimiz Yardımcı Doçentlik Ġlânları, bilindiği
üzere, çıkmamıĢtı ama üniversite tarafından, Meslek Yüksek Okulu‟nda
Elektrik Programı için de, bir ilân verilmiĢti.
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Prof. Dr. Ahmet Kutluhan

Ben Kendim doğrudan doğruya, yardımcı doçentlik ilânı bekleyen
Ahmet Bey‟e, bir Ģey söyleyemedim. Ama Erciyes Üniversitesi‟ndeki
Doktora Hocası Prof. Dr. Kenan DanıĢman Bey‟e, Kadro Ġlânı konusundaki
UğraĢma Ve Ġmkânsız Durumları aktardıktan sonra, Ahmet Bey‟in Meslek
Yüksek Okulu‟ndaki Elektrik Programı‟na Mürâcaat Etmesi ve bu
münâsebetle Denizli‟ye gelmesi hâlinde, onu oradan görevlendirme ile
Derslere Çağırabileceğimi anlatarak, bu konuda Ahmet Beyi Ġknâ etmesini
Ricâ etmiĢtim.
Sağolsun! Memleketine de yakın olduğu için Ahmet Bey, Meslek
Yüksek Okulu‟ndaki Elektrik Programı‟na mürâcaat ederek, 1998 yılında
Denizli‟ye gelmiĢ, Meslek Yüksek Okulu‟nda Yrd. Doç. olmuĢtu.
Bölümümüz‟ün bâzı derslerini vermesi husûsunda derhal Rektörlük
nezdinde teĢebbüs ederek, Ahmet Bey‟in Bölümümüz‟de de resmen
görevlendirilmesini sağlamıĢ, Rafig Samedov‟a verdiğim gibi, üzerimdeki
diğer bir kısım dersleri de, böylece ona devretmiĢtim.
Bu sûretle Ahmet Bey, Meslek Yüksek Okulu‟ndan gelerek,
derslerde bize Yardımcı oluyordu. Elbette ki birâz daha rahatlamıĢ
bulunuyordum.
Bir sene kadar sonra Ahmet Bey‟in, Bölümümüz için çıkan bir ilâna,
Mürâccat Etmesini de sağlamıĢtım. Yabancı Dil Sınavını yapmıĢtık. Tam
tâyini olacağı sırada Ahmet Bey Askere Gitmek Zorunda kalmıĢtı. Ona
vermiĢ olduğum dersleri, tekrar geri almak zorunda kalmıĢ, Yüküm yine
eskisi gibi tekrar ağırlaĢmıĢtı.
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Prof.Dr. Kenan DanıĢman213

Böylece bir sene kadar bir vakit daha geçmiĢti. O sıralarda, daha
önce Bölüm için Rezerv Kadroya almıĢ olduğumuz Abdullah Tahsin Tola
ve Tamer CoĢkun Beyler de Yurt DıĢında, doktoralarını yapıp gelmiĢlerdi.
Bu iki arkadaĢı, bir takım Îtiraz edenler olmasına rağmen, hemen acele
olarak, Yardımcı Doçent Kadrolarına atamıĢtık. Üzerimdeki derslerin bir
kısmını Tamer Bey‟e, bâzı dersleri de Abdullah Bey‟e devretmiĢtim.
Bölüm‟ün açılından îtibâren 6 yıl geçmiĢ, Bölüm Olarak Ġlk
Mezunları vermiĢ bulunuyorduk. ĠĢler biraz daha Normal Seyrine girmiĢ,
artık normal nefes alır bir duruma gelmiĢ bulunuyorduk. Dolayısıyla
bundan sonra, Denizli‟deki Sanâyi KuruluĢlarına Ziyâretler yaparak
Bölümü tanıtmaya baĢlayabilirdik.
Zaman-zaman Dekanımız Prof. Doç. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp
Bey‟le Sanâyicileri Ziyâret ediyorduk. Ama bu geziler, Bölümün
tanıtımından ziyâde, daha çok Dekan Bey‟in kendi programındaki iĢlere
yarıyor, Bölümün iĢleri çoğu kere, Dekanlığın bu iĢlerinin gölgesinde
kalıyordu. Bundan sonra Bizzat Bölüm olarak iĢin ele alınmasının uygun
olacağını düĢünüyordum.
Nitekim bu münâsebetle Bölüm olarak ilk Ziyâreti, ilk defâ
29.06.2000 târihinde, Denizli Elektrik Mühendisleri Odasına yapmıĢtık.
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Prof. Dr. Andullah Tahsin Tola

Elektrik Mühendisleri Odası‟nı Ziyâret
Elektrik Mühendisleri Odası, bize en yakın kuruluĢ oluyordu.
Denizli‟de Pamukkale Ünivesitesi Mühendislik Fakültesi‟nde Elektrik Ve
Elektronik Mühendisliği‟nin Ġlk KuruluĢu münâsebetiyle, Denizli Elektrik
Mühendisleri Odası, hayırlı olsun ziyâretini yapmak için, 1994 yılında
kurulan Bölüm‟ümüze, ilk defâ, 30.04.1998‟de gelmiĢti. Bu nedenle Ġlk
Ziyâretimizi onlara yapmamız uygundu. Ayrıca bu Ziyâretin Sanâyiye
AçılıĢımızı ve Meslekî faaliyetlerimizin Bereketlenip BütünleĢmesini
kolaylaĢtırabileceğini de umuyorduk.
Elektrik Mühendisleri Odası‟nı ziyâret etmemiz, Kısmen Faydalı
olmuĢtu. Bu ziyâret sırasında onlarla bir Protokol imzalamıĢtık. Bu
Protokole Göre, O Yılki Bilgisayar Haftası‟nı, ODA Ġle MüĢterek
faaliyetlerle kutlayacaktık. Bu protokol kapsamında ayrıca, Bölüm olarak
bir öğrenciye vermiĢ olduğum, bir Diploma ÇalıĢması ile Oda‟nın WEB
Sayfasını YaptırmıĢtım. MüĢterek olarak baĢka da bir faaliyetimiz
olmamıĢtı.
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Aslında, o zamânın imkânları açısından, Denizli‟deki Elektrik
Mühendisleri Odası ile yapılacak olan Bir ĠĢbirliği, hem Bölümümüz ve hem
de Denizli için, çok Verimli Ve Uygun idi. Bunun için tâ baĢtan beri,
çıkardıkları Dergi‟de, Bölüm elemanlarının Meslekî Yazı Yazmalarını
isteyip duruyordum. Bunu birkaç kere onlardan Ricâ da etmiĢtim. Mazeret
bulup kabul etmemiĢlerdi. Ancak Dergilerinde, Bölümü tanıtmak üzere, bir
defâya mahsus, benimle yapılan, bir Röportaj Ġmkânı sağlamıĢlardı214.
Ondan sonra Ne yazık ki, Oda ile iyi iliĢkilerimiz, devam etmemiĢtir.
En son 15.4.2002 târihinde, yine Bölüm olarak, yeni seçilen
Denizli‟deki Elektrik Mühendisleri Oda BaĢkanı‟nı Tebrik Ziyâreti
yapmıĢtık. Bundan sonra ilk karĢılaĢmamız, 2004‟ün 4. ayında Oda
ilgililerinin Dekanlığı ziyâretleri esnâsında olmuĢtu. Çünkü o sıralarda,
“Mustafa Bey, öğrencilerin Sanâyi ile ĠliĢkisine Engel oluyor.” diye beni
Dekan Prof. Dr. Sebahattin NAS‟a ġikâyet etmiĢlerdi. “Bu ne perhiz, bu ne
lâhana turĢusu?”

Prof. Dr. Sebahattin Nas215
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Temiz, M., Bir SöyleĢi (Pamukkale Üniversitesi Elektrik Elektronik
Mühendisliği Bölümü EYLÜL 2001), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.emo.org.tr/ekler/6936add066bd642_ek.pdf?dergi=336, En Son EriĢim Târihi:
10.03.2014.
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Genişleyen Kadromuz
Odayı ilk ziyâretimizden bir sene sonra Yrd. Doç. Dr. Tamer
CoĢkun Bey216 ayrılmıĢ, bu arada Yurt DıĢı DanıĢmanlığını Yaptığım,
Murat Aydos Bey Amerika‟dan dönmüĢtü. Yine Bölüm‟ün ilk açıldığı
sıralarda asistan olarak, aldığımız araĢtırma görevlilerinden Serdar Ġplikçi
Bey de Doktorasını Boğaziçi Üniversitesi‟nde tamamlayıp Bölüme
dönmüĢtü.

Prof. Dr. Serdar Ġplikçi217

Serdar Ġplikçi Ve ArkadaĢı Türker Aktekin, ilk zamanlarda,
Bölüm‟de Asistan Olmak için, çarĢıda, Ģurda-burda, etrâfımda „fır-fır
dönüyorlardı. Gerçekte onların Bölüme asistan olarak alınıĢında, ileride
Denizli‟de kalırlar da Denizli‟ye, daha fazla hizmet edilir, düĢüncesi bende
ağırlık kazanmıĢtı. Bu yüzden, ikisini de Asistan olarak almıĢtım. Aynı
düĢünceden dolayı alınan, Türker Aktekin bir müddet sonra ayrılmıĢ, diğer
ayrılan Hakan Acer adındaki bir asistanımızla birlikte Denizli‟de,
Bilgisayar ġirketi kurmuĢ, Ticâret Hayâtına atılmıĢtı.
“Denizli‟ye Hizmet” DüĢüncem gerçekten kısmen tutmuĢtur. Serdar
Ġplikçi Bey, Denizli‟de Pamukkale Ünivesitesi Mühendislik Fakültesi‟nde,
Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği‟nde, Profesör olarak, hizmetini hâlâ
sürdürmektedir. Nitekim 2013 yılında Emekli Olmamı müteakip, Prof.
olarak, benden sonra Bölümün ikinci Bölüm BaĢkanı Serdar Bey olmuĢtur.
Kaldığımız yerden baĢlarsak dolayısıyla, doktoralarını bitiren,
Murat Aydos Bey ile Serdar Bey, kısa zamanda Yardımcı Doçentlik
kadrolarına atanarak, Öğretim Üyesi yapılmıĢlardı. Ancak Asistan olarak
Bölümümüz adına alındığı, dolayısıyla, Yurt dıĢı DanıĢmanlığını Yaptığım
216
217

Ġnternette Tamer CoĢkun‟a iliĢkin bir resim bulamadım.
http://www.pau.edu.tr/iplikci
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hâlde Murat Aydos Bey, Mühendislikte Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü‟nün açılıĢının kolaylaĢtırılması için, Rektörlük tarafından, o
Bölüm‟ün Kadrosu‟nda gösterilmiĢti.

Denizli iĢ adamı Hakan Acer

Çünkü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü‟nün, bu tür hizmetlerden
baĢka, ayrıca Bilgisayar Mühendisliği Bölümü‟nün asistanlarının alınıĢına
iliĢkin Sınavları da bendeniz organize etmiĢ bulunuyordum. Dolayısıyla
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü‟nün Bugünkü Yöneticileri o zaman almıĢ
bulunduğum, bugün Öğretim Üyeliği yapan, değerli elemanların omuzları
üzerinde bulunuyor... Meselâ 2022‟li yılları îtibârıyla Bilgisayar
Mühendisliği Bölüm BaĢkanlığı o zaman sınavını yaparak almıĢ
bulunduğum Prof. Dr. Sezai Tokat Bey‟dir.

Murat Aydos218
218

https://www.google.com.tr/search?q=pa%C3%BC,++Dr.+Murat+Aydos&tbm=isch&sou
rce=iu&ictx=1&fir=k648L53yrDefRM%253A%252C3CbPboUGXPCKM%252C_&vet=1&usg=AI4_kQYILFlcSndbkCm96gUbhBPS5KGfA&sa=X&ved=2ahUKEwiWl8_a15PkAhXrkIsKHfiR
DWMQ9QEwDHoECAcQDA#imgrc=k648L53yrDefRM:&spf=1566381077084
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Prof. Dr. Sezai Tokat

Yurt dıĢı danıĢmanlığını yaptığım Doktora Öğrencileri‟nden
Doktorasını bitirerek yurda dönen ve Üniversitemiz‟de ilk defâ ĠĢ BaĢı
yapanlardan biri de Teknik Eğitim kadrosunda bulunan Bekir Sami Sazak
Bey‟dir. Sami Bey‟in yurtdıĢından döndüğü, 1997-1998 yıllarında, en çok
Hocaya Ġhtiyaç DuymuĢ Olduğum yıllardı. O sıradaki Rektörümüz‟den
Sami Bey‟i Bölümümüz‟de görevlendirmesini Ġstememe Rağmen bunu
baĢaramamıĢtım.
Sami Sazak Bey‟in Hikâyesi
Rektör Prof. Dr. Arif AkĢit zamânında, Rektörlük Yetkilileri,
Doktorasını bitirip yurt dıĢından geldiği hâlde, Sami Sazak Bey‟i ġehir
içindeki Köseoğlu binâsında, bir seneden fazla boĢu boĢuna oturtmuĢlar da,
Bölüm olarak Hoca Sıkıntısı Çektiğim o günlerde bizzat rektörlükten talep
etmeme rağmen, bize Derse göndermemiĢlerdi. Sizin anlayacağınız o Eski
Türkiye‟de, iĢte görüyorsunuz ya, ne DeğiĢik Hizmet AnlayıĢı olanlar
vardı.
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Bununla berâber, daha sonra yeni Rektörümüz Prof. Dr. Hasan
Kazdağlı, ısrarlı talebim üzerine Sami Beyi Teknik Eğitim Fakültesi‟nin
AçılıĢına Kadar, Bölümümüz‟de görevlendirmiĢtir.
Teknik Eğitim Fakültesi‟ne öğrenci alındıktan sonra, 2004 ve tâkip
eden yıllarda, Teknik Eğitim Fakültesi, Sami Bey‟in Omuzları‟nda
geliĢmekteydi. Gerek araĢtırma görevlilerimizin bir kısmının Yüksek
Lisansları‟nda ve gerekse bâzı Ders Ve Öğrencilerimiz‟in Projeleri‟nde,
Sami Bey‟den verimli olarak faydalanmıĢtık.
2007 yılında Yrd. Doç. Dr. Serdar Ġplikçi ve Yrd. Doç. Dr. Sami
Sazak Bey Doçent olmuĢlardı. Sami Bey Teknik Eğitim Fakültesi‟nde
Kadroya geçmiĢti. Ben de Teknik Eğitim Fakültesi‟nin Fakülte Ve Yönetim
Kurulu üyesiydim, berâber çalıĢıyorduk. Aynı Fakülte‟de ArĢ. Görevlisi
olmuĢ Öğrencilerim de vardı. Bunlar aynı zamanda bir taraftan da, Doktora
ÇalıĢmaları‟nı da yapıyorlardı.

Prof. Dr. Sami Sazak219
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https://tr.linkedin.com/in/sami-sazak-596aaa39
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2006 yılında Yüksek Lisansını yaptırdığım asistanlardan, Aydın
Kızılkaya, 35. madde kapsamında Ġ.T.Ü.‟de Doktora‟sını yaparak Bölüme
dönmüĢtü. Yüksek lisanslarını bende yapan Erkan YÜCE220 ve Ali
KIRÇAY da 35. maddeyle, sırasıyla, Boğaziçi ve Eğe üniversitelerinde
Doktoralarını bitirip, 2007 Yılı‟nda Bölüme dönmüĢ bulunuyorlardı. Yine
aynı yıl içinde Aydın Kızılkaya, Erkan YÜCE yardımcı Doçent
Kadrolarına atanmıĢlardı. 2006 Yılı‟nın sonlarında Almanya‟da Öğretim
Üyeliği yapan Prof. Dr. Ġsmail KAġIKÇI Bey de, Bölümümüz‟ün Misâfir
Öğretim Üyesi olmuĢtu.

Harran Üniversitesi Devreler ve Sistemler A.B.D. BaĢkanı, Elektrik Ve Elektronik
Mühendisliği Bölüm BaĢkanı Prof.Dr. Ali Kırçay221

220

https://drerkanyuce.wordpress.com/
Devreler ve Sistemler A.B.D. BaĢkanı,
http://web.harran.edu.tr/elektronik/tr/personel/akademik-personel/ YA DA
http://web.harran.edu.tr/elektronik/tr/personel/akademik-personel/
221
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Prof. Dr. Ġsmail KAġIKÇI Bey ile Bölüm‟ün ilk kuruluĢundan beri
tanıĢıyordum. Denizli‟de Bölümümüz ilk kurulduğu sırada Denizlili olarak
Bölüm‟e gelip Mânevî Destek veren, yukarıda yardımlarını dile getirip
bahsettiklerimin dıĢında, ilk ve son Denizlili‟dir. O günden beri Bölüm ile
ĠliĢkisini sürdürmüĢtür. Misâfir Öğretim Üyesi olarak da Mânevî Desteğine,
yerine göre, Maddî Desteğini ilâve etmiĢtir.

Prof. Dr. Ġsmail KaĢıkçı

Kendi mezunlarımız dıĢında dıĢarıdan zorlamayla veyâ Kurucu
Bölüm BaĢkanı olarak benim Uygun Görmememe rağmen ya da yukarıdan
Dayatma ile gelen, yardımcı doçentlerin bâzılarının Kaba Ve Saygısız
DavranıĢları‟ndan çok Zorlandığımı burada Îtiraf Etmek zorundayım.
Bölümün Birliği, Dirlik Ve Düzeni‟nin Hatırı için bu Saygısızlıkları, hep
içime atarak sindirmeye çalıĢmıĢımdırµ. Bunlar da, Sıhhatimi bir hayli
EtkilemiĢ bulunuyor / bulunmaktadır.

Prof. Dr. Aydın Kızılkaya222
µ

ġu anda düçar olduğum Bel Fıtığı, bu arkadaĢlarımın bana hediyeleridir.
Prof. Dr. / Pamukkale Üni. Elektrik-Elektronik Müh. Böl.
https://tr.linkedin.com/in/aydin-kizilkaya-80b13742
222
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Sonuç olarak 2004 yılında, Bölüm‟de 6 Öğr. Üyesi, 17 AraĢtırma
Görevlisi, 300 civârındaki öğrencinin Eğitimi Ve Öğretimi için, canla-baĢla
çalıĢmaktaydılar. 17 AraĢtırma Görevlisi‟nin 9 tânesi Master çalıĢmalarını
bitirmiĢ, 6 tânesi 35. madde kapsamında Doktora çalıĢmalarını
sürdürmekteydi. O güne kadar, çoğu AraĢtırma Görevlilerimiz olan Yüksek
Lisans öğrencilerinden BaĢarısız olarak ayrılanların dıĢında, açtığımız
Yüksek Lisans Programı‟nda, 12 tânesinin DanıĢmanlığını bizzat kendim
yürütmüĢtüm.
2008 yılının baĢları îtibârıyla Bölüm‟de Kadrolu olarak 1 Profesör,
2 Doçent, 5 Yardımcı Doçent, 2 Doktoralı AraĢtırma Görevlisi ve diğer
araĢtırma görevlileri bulunmaktaydı. AraĢtırma Görevlileri‟nin 6 tânesi 35.
madde kapsamında, 4 tânesi Gayrı Resmi Doktora, bir tânesi Yüksek
Lisans çalıĢmalarını sürdürmekteydiler.
2008 yılının Ekim ayında Bölümümüz Pamukkale Üniversites‟inde
yapılan Bilimsel Üretkenlik Ödülü konulu YarıĢma‟da Mühendislik
Fakültesi‟nin 9 Bölümü arasında birinci olmuĢtur ve Birincilik Ödülü
almıĢtı. Ödülden alınan 40 bin T.L. Bölüm için harcanmıĢtır.
2008 yılının sonlarına doğru Doktora Programı‟na da sâhip olan
Bölümümüz‟de, 2009 yılının Mart Ayı îtibârıyla 14 Doktora Öğrencisi
bulunuyordu.

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fazıl Necdet ARDIÇ ve ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü Bölüm BaĢkanı Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
Üretkenlik Ödülü konulu Plaket Töreni‟nde görülüyor...
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Yukarıdaki resimlerde, 2008 Üretkenlik Ödülü konulu Plaket Töreni‟nde
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fazıl Necdet ARDIÇ ve deceye giren
bölümlerin Bölüm BaĢkanları görülüyor...

2009 yılının baĢları îtibârıyla ise, Bölüm‟de Kadrolu olarak, 1
Profesör, 2 Doçent, 6 Yardımcı Doçent, 1 Doktoralı AraĢtırma Görevlisi,
yüksek lisanslarını bitirmiĢ ve bir kısmı 35. madde kapsamında Doktora
Yapan 11 AraĢtırma Görevlisi ve 2 Uzman olmak üzere 23 Teknik Personel
bulunmaktaydı.

Bölüm BaĢkanı Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ Bölüm BaĢkanlığı Odası‟nda
görülüyor...
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2012 yılı Ocak ayı îtibârıyla Bölümde Kadrolu olarak 1 Profesör, 5
Doçent, 8 Yardımcı Doçent vardı. Ayrıca PAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü‟nde
Doktora yapan 1 AraĢtırma Görevlisi, Ġzmir Teknoloji Enstitüsü‟nde
Doktora‟ya devam eden 1 Uzman, 4 adet 35. madde kapsamında ve 4 adet
ÖYP kapsamında Doktora yapan, 1 adet 50-d kadrosunda çalıĢan,
AraĢtırma Görevlisi, 1 Öğrenci Asistanı bulunuyordu.
Kurucu Bölüm BaĢkanı pozisyonundaki Görevim sırasında, 2013
yılı Mayıs sonu îtibârıyla, Emekli olurken Bölüm‟de, kadrolu 3 Prof., 5
Doç., 7 Yrd. Doç., 11 ArĢ Gör., 1 Uzman, 2 Tekniker, 1 Sekreter‟den
müteĢekkil, 30 Eleman bulunuyordu. 30 elemanın 15‟ini Öğr. Üyesi,
14‟ünü Teknik Personel ve 1‟ni Sekreter oluĢturuyordu.

2010 Mezûniyet Töreni‟nde Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm‟ü geçit
töreninde...

Emekli olurken, Bölüm‟de yeni kurulmuĢ olan, Elektrik Tesisleri
Laboratuvarı‟nın AçılıĢı‟nı yapmıĢ, bu açılıĢ sırasında ayrıca, o târihe
kadar, baĢta Sanâyiciler‟den Ali Filiz Bey Ve Ali Alaybeyoğlu Bey olmak
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üzere, Bölüm‟e katkı sağlamıĢ diğer Yardım Severlere birer Hizmet
Plâketi verilmiĢtir.
Bölümümüz 2008 yılında Mühendislik Fakültesi‟nde Bilimsel
Üretkenlik‟te Birinci OlmuĢ ve Birincilik Ödülü almıĢtı. Aynı Bilimsel
Üretkenlik YarıĢması‟nın Ġkincisi‟nde Bölümümüz, 2009 yılında önce Yine
Birinci olmuĢtır. Sonra aradan çok geçmeden Aynı Jüri tarafından, “dere
geçilirken at değiĢtirilerek” Bölümümüz bu sefer Ġkinciliğe düĢürülmüĢtür.
BaĢta birinci olmuĢken buna Tahammül Edemeyenler tarafından, “dere
geçilirken at değiĢtirilerek” Bölümümüz‟ün Ġkinciliğe DüĢürülmesine
tarafımdan Ģiddetle îtiraz edilmiĢtir.
Ayrıca, TÜBĠTAK tarafından her yıl verilmekte olan, „Bilim, Özel,
Hizmet ve TeĢvik Ödülü‟nü, 2016 yılında, Pamukkale Üniversitesi, ElektrikElektronik Mühendisliği‟nden, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Yüce
kazanmıĢtır. Erkan Yüce Bölüme aldığım ilk asistanlarımızdan ve
Bölüm‟ün Pamukkale Üniversitesi‟nde açılmıĢ bulunan Yüksek Lisans
Programı‟nda DanıĢmanlığını Yaptığım ilk yüksek lisan öğrecilerim
arasında bulunmaktaydı223.

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Yüce, 2016 yılı
TÜBĠTAK Bilim, Özel ve TeĢvik Ödülüne lâyık görüldü. Mühendislik alanında
Bilim Ödülünü kazanan Yüce, ödülünü CumhurbaĢkanı Recep Tayyip
Erdoğan‟dan aldı.

223

Doç. Dr. Erkan Yüce‟le TÜBĠTAK ödülü, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
https://pamukkalehaber.com/egitim/doc-dr-erkan-yucele-tubitak-odulu/23763, YA
DA http://haber.pau.edu.tr/Haber/doc-dr-erkan-yuce-2016-yili-tubitak-odulunu-kazandi
23.12.2018.
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AĢağıda bir takım Tören Manzaraları verilmiĢtir.

Yukarıda 2010 Mezûniyet Töreni‟nde Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölüm‟ünün Akademik Kadrosu görülüyor...

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm‟ü 2010 Mezûniyet Töreni‟nden...
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Yukarıdaki resimlerde 2010 Mezûniyet Töreni‟nde Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Bölüm‟ünün Akademik Kadrosu görülüyor…

Yukarıda 2010 Mezûniyet Töreni‟nde Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölüm‟ünün Akademik Kadrosu görülüyor…
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Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm‟ü 2010 Mezûniyet Töreni‟nden

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm‟ü 2010 Mezûniyet Töreni‟nden...
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Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm‟ü 2010 Mezûniyet Töreni‟nden

Kadro Mücâdelesi
ĠĢte bütün bu meĢgûliyetlerimin içinde, Sağ Ve Sol‟a ÇöreklenmiĢ
olan ve Üstün-Seçkin-EĢsiz Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimize karĢı
olan, Ġnönü Zihniyeti Mensupları‟nın Etkin güçleriyle, bir de Kadro
Mücâdelem vardı. Bu Mücâdelede, ne yazık ki, hep Yenik Ve BaĢarısız
düĢmüĢ bulunuyordum.
Çünkü bu bir Zihniyet Mücâdelesi‟ydi. Bu Mücâdelede, benim
Üstün-Seçkin-EĢsiz Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz tarafında olmamı
hazmedemeyen, Ġnönü Zihniyetliler bana karĢı her türlü Ġnsafsızlığı
göstermekten çekimiyorlardı. Benim içinde bulunduğum bu Zihniyet‟in
Ġyice AnlaĢılması için, Ģu ana kadar detayıyla birlikte anlattığım, Vatan Ve
Milletimiz‟in Bekâsı Adına Yaptığım Faaliyetlerim içinde, ancak yukarıda
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bahsedilen, Hizmetleri YapabilmiĢtim. Ama bu benim için Vatan Ve
Milletime iliĢkin Yeterli bir Hizmet Aslâ değildi.
KarĢılaĢtığım bu sonuçlar, Vatan Ve Millet eksenli bir Gayret‟in
Ürünü olan Faaliyetleri Söndürmeyi temsil ediyordu ki, bu yüzden 2000‟li
yıllara, yâni Yeni Türkiye‟nin Temelleri‟nin Atıldığı Yıllara kadar Ġslâm‟a,
Müslümanlık Zihniyeti‟ne Aslâ Meydan verilmiyordu.
Üstün Ġslâm ve Altın Kültürümüz‟ü dıĢlayan bu KarĢıt Güçler,
“Müslümanları Sindirme Ve / Veya Yoketme Mücâdelelerini”, cephelerini
büyütmemek için Ġslâm ve Müslümanlık faaliyetlerini dile getirmeden,
Uydurma Gerekçeler ile yapıyorlardı224. Onların izledikleri bu Senaryoya
ben, „Ecünnü‟ adını vermiĢtim. „Ecünnü‟nün en palazlısının adı, Ġrticâ
idi225. Bütün bu Ġslâmî Ve Kültürel Faaliyetler, Ġnönü Zihniyeti tarafından,
Ġrticâ adı ile genelleĢtirilmiĢti.
1999 yılından 2004 yılına kadar Üniversitemiz‟de, yılda iki kere
Kadro Ġlânı yapıldığı hâlde, bütün Bilimsel ÇalıĢmalarımın Hazır Olmasına
ve de Rektörlük‟ten Talep Etmeme rağmen, bu 5 sene içinde, Rektörlük
tarafından benim için hiçbir Kadro Îlânı yapılmıyordu / verilmemiĢti.
AKP‟nin Ġktidara gelmesinden sonra, nihâyet bu Zulüm de küllenmiĢ gibi
görünmeye baĢlamıĢtı. 2004 yılı 10 ġubat‟ında 5 yıl geciktirilmeyle, Kadro
Îlânı yapılmıĢtı. Kadroya geçebilmem için gönderdiğim çalıĢmalarımın,
Seçilen Jüri Üyelerince, incelenip değerledirilmesi sonucunda, Jüri
Üyelerinin Raporları‟nın Müsbet Ve Olumlu Olması nedeniyle, Profesörlük
Ünvânım Tastik Edildi de, ġahsıma yapılan bu Zulüm de böylece
NoktalanmıĢ oldu. Ama benim o kadar Enerjimi de bitirmiĢ oldular. Bunun
için de yine Allah‟a (CC) Ģükrediyorum… Çünkü bu hayatta hep beterin
daha da beteri oluyor ya… Örneğin AKP iktidara gelmeseydi, ne olacaktı?
Onu da düĢünmeli, değil mi? Ama en Verimli Yıllarım tabiatıyla, Ġnönü
Zihniyeti‟nin Hizmet Târifi aĢkına, böylece hep BoĢuna Harcanıp gitmiĢti.
AĢağıda
izleyebilirsiniz:

224

Profesörlüğüm

ile

ilgili

törene

iliĢkin

görselleri

Temiz, M., (Cumhûriyet Ve Demokrâsi) Cumhûriyet Döneminde Nerden
Nereye, Bu Aziz Millet “Allah” kelimesinin Yasaklandığı Dönemleri bile YaĢamıĢtır,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/CUMÛRĠYET%20DÖNEMĠNDE%20%20NERDEN%20NERE
YE...pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/CUMÛRĠYET%20DÖNEMĠNDE%20%20NERDEN%20NERE
YE...doc, En Son EriĢim Târihi: 08.12.2013.
225
Temiz, M., Ecünnü veyâ Ġrticâ., Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ecünnü%20veyâ%20ĠrtĠcâ.pdf, En Son EriĢim Târihi:
08.12.2013.
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Rektör Prof. Dr. Mustafa Temiz‟e Profesörlük Cübbesi‟ni giydiriyor...

Resimde (Ortada gözlüklü olan) Prof. Dr. Mustafa Temiz görülüyor...
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Resimde (Ortada gözlüklü olan) Prof. Dr. Mustafa Temiz görülüyor...
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Yukarıda 2004 yılında AKP‟nin iktidar olmasından sonra Profesörlük
Kadrosuna atanmamla ilgili yapılan Törene iliĢkin resimler görülüyor…

2013 Mayıs ayı sonu îtibâriyle Devletime, 38 yıl, 5 ay, 3 gün hizmet
etmiĢ bulunuyordum.
ġahıs olarak kimseye gönül koymuĢ değilim. ġu satırlar Sırf Târihe
Bir Not DüĢmek Ġçindir ki bana yapılan Zulümler, insanlarının varlık
içinde yoksullukla boğuĢturulması plânında, Dünyâ‟nın En Zengin
Kaynakları‟na, En Karakterli Ġnsanları‟na sâhip olan Memleketimiz‟in
Fakir DüĢürülmesi içindi. Öyle ki bu Zulümler, Vatan ve Milletine sâhip
çıkmak isteyen, bir türlü önleri açılmayan Ġnsanlara Uygulanan bir Örnek
teĢkil etmektedir.
Evet! Ben, binlerce Ġslâm KarĢıtlığı-DüĢmanlığı Mağdurları
içinden, yalnızca bir Örneği teĢkil ediyorum... Benim gibi muamelelere
Mâruz bırakılmıĢ daha Nice Ġnsanlar var ki, ben onların yanında belki de en
Ģanslısıydım… Öyle ki Ģimdi bana da, bir örnek olarak, bunların
Duyurulması‟nın DüĢtüğü Ġnancı içindeyim.
BaĢka bir ifâdeyle bu Yazı-Eser, Vatan ve Milletimize Hizmet AĢkı
ile tutuĢan binlerce Asîl Ġnsanımıza uygulanan Muamelelere yalnızca küçük
bir Örnek olması için Kaleme alınmıĢtır. ĠĢte bunu bildirmek istiyorum ki
bu da, Aysberg‟in sâdece su yüzüne çıkan küçük bir kısmıdır.
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2004 yılı 10 ġubat‟ına kadar, Kânûnî Hakkım‟ın Verilmesi için,
Rektörlük Nezdi‟nde her türlü GiriĢimlerimi yapmama rağmen, Çifte
Standart Muamelesi‟ne Mâruz kalmaktan baĢka, hiç bir Ģey elde
edemediğim gibi ayrıca, Ġkinci Sınıf Ġnsan Muamelesine Mâruz kalmaktan
da kurtulamamanın Psikolojisi içinde, sonunda Rektörlüğü Mahkemeye
verdimse bile bunda da BaĢarılı OlamamıĢtım.
“Haksızlık karĢısında susmayınız. Çünkü bunun yanında hakkınızla
birlikte ġerefinizi de kaybedersiniz” denmiyor mu? Umarım Hakkımı
Almak için, Usûlüne uygun olarak, elimden gelen Gayretleri Gösterdiğimi
Takdir edeceksinizdir. ġimdi bu noktada bana yapılan Zulümleri biraz daha
aralayabiliriz:
Meselâ Doçentlik Mücâdelesi:
Ġlk Mağduriyetlerim, Doçentlik Mücâdelesi ile baĢlamıĢtı. Doçentlik
için Elektromanyetik Alanlar Anabilim Dalı‟nda Yaptığım Ġlk
Mürâacatım‟da, Jüri Üyeleri‟nin karĢısına, ilk kez İ. T.Ü‟de çıkmıĢtım.
Jüri BaĢkanı, Ġ. T.Ü‟de okurken Hocam da olan, Prof. Dr. Mithat Ġdemen
idi. Ġdemen Hocam ne yazık ki bana karĢı Ġdeolojik bir Tavır sergileyerek,
Ġyi Davranmadığı gibi, jüri BaĢkanı olarak, diğer Jüri Üyelerini de Etkisi
Altına alarak, Önümün Açılmasını ilk kez o zaman engellemiĢtir.
O sıralarda Doçentlik Sınavı, iki AĢama‟dan oluĢuyordu. Birinci
AĢama‟da, Doçentlik için sunulan Bilimsel ÇalıĢma Ve Eserler inceleniyor,
Ġkinci AĢama‟da ise bunlardan Sözlü Sınav yapılıyordu. Ġdemen Hocam bu
Sözlü Sınav AĢaması‟nı devreye sokup baĢlatmamıĢtı. Hocanın bu Olumsuz
Tavrını Görünce hemen Hocam‟dan Rica‟da bulunmuĢtum, “Hocam”
demiĢtim, “Birinci AĢamayı kabul edin de, zararı yok beni yine Sözlü
AĢaması‟nda BaĢarısız sayın” Ģeklinde ricâda da dahî bulunmuĢtum…

Prof. Dr. Mithat Ġdemen226

226

http://www.emo.org.tr/ekler/3c5c7fcd13c73cf_ek.pdf
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Benim Bu Talebime, bakınız, Hoca nasıl karĢılık vermiĢtir:
“Biz Oy Birliği ile karar aldık. Senin Elektronik‟ten de yayınların
var. Doçenliğe o alanlarda gir!”
Bu cevaptan da alaĢılmaktadır ki, Hocanın Bu Ġfâdesine Göre,
aslında Birinci AĢamayı da Kolaylık ile geçmem gerekiyordu… Bu cevap
aynı zamada bundan sonraki müracaatlarımın da hep aynı Ģekilde
karĢılanacağının bir ĠĢâreti idi. Yâni bundan böyle, “Elektromanyetik
Alanlar‟da yaptığın her mürâcaatımın sonu hep böyle olacak” demekti.
Çünkü Elektromanyetik Alanlar‟da Tek Kıdemli Ve Otoriter sayılan
ve her tarafı Kontrolü altına alan Mithat Hoca, Hoca Azlığı‟ndan Dolayı o
sıralarda, her Jüride bulunuyor ya da Ġstediği Müdâhaleyi veyâ Ġstediği
Dayatmaları kolayca yapabiliyordu / yaptırabiliyordu... Bu yüzden kimse bu
Tavıra karĢı duramıyordu…
Hâlbuki O Jüri içinde de çalıĢmalarımı takdir eden Jüri üyelerinin
olduğunu da biliyordum. Ama Ġdemen Hocan‟ın bu Tavrı KarĢısında
bunların “gıkları” bile çıkmamıĢtı. Bu olayın benim doçentliğimi, 3-5 sene
daha nasıl geciktirdiğini ve beni nasıl Mağdur Ve Ümitsiz bir Duruma
düĢürdüğünü, görüyorsunuz, tahmin etmemek mümkün değil!
İ.T.Ü‟de bu Ģekilde âdetâ KapıdıĢarı edilmemden sonra, Ümitsizce
Denizliye, Ünivesiteme geri dönmüĢtüm. O yıl Üniversitemiz‟in Makine
Mühendisli‟ğinden de Doçentlik Sınavına gidenler olmuĢtu. Okulda
onlardan birisi, sohbetimiz sırasında, Ġzmir‟de girdiği Doçentlik Sınavını
söyle anlatıyordu... Bunu niye burada söz konusu ediyorum? Demek
istiyorum ki, o sıralarda, Ġnsanlık‟tan yâni Hak Ve Hukuk‟tan Ziyâde,
Ġdeolojik GörüĢe göre davranıldığının Kolayca AnlaĢılması sağlansın
istiyorum... Evet, Ġzmir‟de girdiği doçentlik sınavını ArkadaĢ söyle
anlatıyordu:
“Jüri Üyeleri ile bir Masaya oturduk. Çaylarımızı içerken, Jüri
Üyleri‟nden biri, sınav Evrakını Tastik edip Ġmzlayacağı sırada, bana bir
konuyu sorarak „Bunu biliyor musun?‟ dedi. Ben de „Bilmiyorum dedim. ‟
Sınav Evrakını Tastik edip imzladıktan sonra, „O zaman ben sana
anlatayım‟ dedi.” Böylece arkadaĢın Doçentlik Sınavı da, Jüri Üyeleri‟nin
Sınav Evrakını sırayla imzalamalarıyla, bitmiĢ oluyordu.
ġimdi gördünüz mü Eski Türkiye‟de, Ġdeolojinin Her ġeye nasıl etki
ettiğini, Ġnsanları Farklı Kamplara Böldüğünü, her Ģeyden önemlisi,
Ġnsanlığı Nasıl Sıfırladığını? ArkadaĢın girdiği bu sınavda, sınava girenle
sınav yapanlar Aynı Ġdeolojik GörüĢ‟ten olunca, iĢte sınavlar o sıralarda
böyle oluyordu... Ama bir de benim girdiğim sınavda olduğu gibi, Sınava
giren birisi Mü‟min Ve Müslüman iken Jüri Üyeleri Ġdeolojik GörüĢ‟ten
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ise, olacak olan Durum, iĢte yukarıda bahsettiğim gibi, benim BaĢıma gelen
ĠnsalıkdıĢı DavranıĢ gibi olmaktadır.
Üstün Ġslâm ve Altın Kültürümüz‟ün, “Bana bir harf öğretenin
Kölesi olurum” temel esası nedeniyle belki, rastladığımda yine de, Mithat
Ġdemen Hoca‟nın elini de Öpebilirim ama içimde ona karĢı zerre kadar bir
Sevgi Bulacağınızı zannetmiyorum…
Zulüm bir değil ki! ÇeĢitli zulümler daha çok Eski Türkiye‟de
olduğu gibi zamanla Katlanıp-Katlanıp gelmekteydi:
AĢağıdaki dilekçe, tam 5 sene Kadro Ġlânımı Vermediği için,
Rektörlüğü Mahkemeye vermek için, o zaman Avukatın Ġsteği üzerine
verilmiĢti. Fakat o zamanki parayla 500 000 000 T.L. Avukat Parası
vermeme rağmen, avukatın bu iĢi halledemeyeceğini anladığım anda,
mahkeme iĢinden vaz geçmiĢtim.
Dilekçe
T.C. PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ
MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ
BÖLÜM BAġKANLIĞI

SAYI : B.30.2.PAÜ.0.45.00.09/146
19.06.2002
KONU:
DEKANLIK MAKAMI‟NA
Pamukkale Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından 13.07.1994 tarih
ve 26 sayılı toplantısında Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Elektronik
Anabilim Dalı‟nda boĢ bulunan 1. dereceli doçentlik kadrosuna atandım.
18.6.1999 tarihinde, 5 Haziran 1999 tarihinde Türkiye Gazetesi‟nde
ilân edilen Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği Bölümü Elektronik Anabilim Dalı Prof.lük kadrosuna
baĢvurdum.
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O târihten bu yana baĢvuruma olumlu ya da olumsuz hiçbir yazılı
cevap verilmemiĢtir.
2002 yılı Bahar Dönemi‟nde ilân edilecek profesörlük kadroları için
dekanlığın, “Bölümlerde profesörlüğe baĢvurmak isteyenler için,
dekanlıklarca rektörlükten profesörlük kadroları yazılı olarak
istenmeyecektir. Profesörlüğe aday olanlar doğrudan doğruya rektör Beyle
görüĢeceklerdir.” Ģeklindeki açıklaması üzerine, sayın rektörümüz Prof. Dr.
Hasan Kazdağlı‟dan randevu alarak görüĢtüm.
Sayın Rektörümüze, Elektronik ve Elektromanyetik Alanlar Ve
Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı olmak üzere, iki anabilim dalında
çalıĢmalarımın olduğunu da açıkladım. Benden baĢka Öğr. Üyesi olmadığı
için, 1990‟lı yıllarda açılan Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği 1. ve II.
Öğretim ile Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Eğitimi‟ne
âit, Elektronik Anabilim Dalı‟ndan baĢka Derslerin de üzerimde Olduğunu
belirttim. Böylece Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği
Anabilim Dalı‟na âit Dersleri de, zâten iki anabilim dalındaki çalıĢmalarım
sâyesinde, yürütmek zorunda olduğum, böylece Öğretim Üyesi eksikliğinin,
yorucu da olsa, bu çalıĢmalarım sâyesinde karĢılandığı anlaĢılıyordu...
Daha sonra Öğretim Üyelerimizin birer-ikiĢer gelmesiyle, tek bir anabilim
dalında yoğunlaĢtığımı, dolayısı ile “Elektromanyetik Alanlar Ve
Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı”nda daha Kuvvetli olduğumu, bu
yüzden Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği Anabilim
Dalı”nda Profesörlük Kadrosuna Atanmak Ġstediğimi, ifâde ettim ve
Rektöre çalıĢmalarımı sundum. GörüĢmemiz çok olumlu geçti.
Bununla berâber, 19 Mayıs 2002 târihinde Sabah Gazetesi‟nde çıkan
Üniversitemize âit kadro ilânı içinde bana âit kadronun ilân edilmediğini
gördüm. Gözden kaçan bir durumun olduğunu zannediyorum.
„Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı‟nda
bir ilân verilerek, profesör olma yolumun açılmasını ve böylece 1999
yılından beri süregelen mağduriyetime son verilmesini saygılarımla arz
ederim.
Doç. Dr. Mustafa TEMİZ
Elektrik-Elektronik Müh. Böl. BĢk.

ADRES:
PAÜ-Müh. Fakültesi
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E-Elektronik Mühendisliği Bölümü
20017 ÇAMLIK/DENĠZLĠ
Bu Dilekçeyi, sırf Rektörlüğü Mahkemeye Vermek için, avukatın
isteği üzerine vermiĢtim ama gerisi gelmemiĢ, bir iĢe de yaramamıĢtı.
Vedâ Ve Plâket Töreni
2013 yılı Mayıs Ayı sonunda Kendi Ġsteğimle Emekli oldum. Bu
münâsebetle 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarılı Mezûniyet
Törenleri‟nden hemen önce, Bölüm‟de kurulan Elektrik Tesisleri
Laboratuvarı‟nın tamamlanması nedeniyle onun AçılıĢı da yapılmıĢtır. Bu
AçılıĢ Sırasında, ayrıca, o târihe kadar, baĢta sanâyici ve iĢ adamları Ali
Filiz ve Ali Alaybeyoğlu beyler olmak üzere, Bölüm‟e katkı sağlamıĢ
Öğretim Üye Ve Elemanlarına da birer hizmet plâketi verilmiĢtir.
AĢağıda, törenden kalan bâzı anlar görülmektedir.

Protokol konuĢmalarından önce Elektrik-Elektonik Mühendisliği Bölüm BaĢkan
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Engin ÇETĠN, Bölüm Tanıtım Sunumu‟nun ardından
Elektrik Tesisleri Laboratuvarı hakkında bilgi verirken…
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Resimde Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm BaĢkanı Prof. Dr. Mustafa
TEMĠZ, dâvetlilere Vedâ konuĢmasını yaparken görülüyor…

Resimde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan KAPLAN tarafından Bölüm BaĢkanı
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ‟e Hizmet Plâketi Takdimi görülüyor…
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Resimde (Soldan sağa doğru) Bilgisayar Bölüm BaĢkanı Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir
YALDIR, Almanya da Öğretim üyeliği yapan Prof. Dr. Ġsmail KAġIKÇI, Prof. Dr.
Mustafa TEMĠZ, Sanâyici Ve ĠĢadamı Ali ALAYBEYOĞLU ve PAÜ-Mühendislik
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer TOPÇU görülüyor…

Resimde (Soldan sağa doğru) Prof. Dr. Ġsmail KAġIKÇI, PAÜ-Mühendislik
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer TOPÇU, Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ, Sanâyici
Ve ĠĢadamı Ali ALAYBEYOĞLU ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan KAPLAN
görülüyor…
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Elektrik Tesisleri Laboratuvarı‟ndan bir görünüĢ

Elektrik Tesisleri Laboratuvarı‟ndan bir görünüĢ...
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Elektrik Tesisleri Laboratuvarı‟ndan diğer bir görünüĢ...

Tören alanından Kokteyl salonuna doğru geçilirken…
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Tören alanından Kokteyl salonuna doğru geçilirken…

Kokteyl Salonu
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Kokteyl Salonu‟ndan bir an görülüyor…

Kokteyl Salonu‟ndan bir an görülüyor…

383

Bir Hâtıra Pozu
Resimde (Soldan sağa doğru) Prof. Dr. Ġsmail KAġIKÇI, Prof. Dr. Mustafa
TEMĠZ, ĠĢadamı Hakan ACER (Ġlk aldığım asistanlarımdandı, ayrıldı iĢadamı
oldu) ve Yük. Elektrik Mühendisi ve ĠĢadamı Rıfat YÜCELĠġ görülüyor…

Resimde (Soldan sağa doğru) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm BaĢkan
Yardımcısı Doç. Dr. Yusuf ÖNER, Prof. Dr. Ġsmail KAġIKÇI, Prof. Dr. Mustafa
TEMĠZ, Sanâyici Ve ĠĢadamı Hakan ACER ve Yük. Müh. ve ĠĢadamı Rıfat
YÜCELĠġ görülüyor…
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Resimde törenden sonra Bölüm BaĢkanı Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ‟in
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm BaĢkanlığı‟ndaki Son OturuĢu
görülüyor…

Resimde törenden sonra Bölüm BaĢkanı Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ‟in ElektrikElektronik Mühendisliği Bölüm BaĢkanlığı‟ndaki Son OturuĢu görülüyor…
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Hizmet Plaketi

Arkadaşlık Hissiyâtı Ve Durumların Sakınımı Kânunu
Sakarya‟da Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi‟nde Görev
alarak Akademik Hayâta Adım atmıĢ, orada yeni arkadaĢlar edinmiĢtim.
Reisicumhurumuz Abdullah Gül Bey de o zaman Prof. Dr.
Sabahattin Zaim Bey‟in Asistanlığını yapıyor ve 15 günde bir Ġstanbul‟dan
gelip-gidiyordu.
Abdullah Gül Bey, CumhurbaĢkanlığı görevi sırasında, 22 Nisan
2011 târihinde Pamukkale Üniversitesi‟ne gelmiĢti. O gün Üniversite‟ye
geleceğini duyduğum sırada, oldukça rahatsız olmama rağmen, aynı
kurumda çalıĢmanın hissiyatı içindeki duygusal yakınlıktan dolayı, önceden
Rektörlüğe gelerek beklemiĢ, Reisicumhurumuz olan, Abdullah Gül Bey‟le,
sanki yeniden karĢılaĢıp tanıĢmıĢtım.
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Mustafa TEMĠZ olarak, 22 Nisan 2011 târihinde Pamukkale Üniversitesi
Rektörlüğü‟nde CumhurbaĢkanı‟mız Abdullah Gül ile birlikte...

Eserin önceki kısımlarında da bahsettiğim gibi, 12. CumhurbaĢkanı
Tayyip Erdoğan‟la da, daha önce, bir kere Yüz Yüze GelmiĢliğim vardı. O
da, Bölüm olarak 2004 yılında taĢındığımız, Kampus‟ta vuhubulmuĢtu.
BaĢbakan Tayyip Erdoğan, Denizli‟ye geldiği o sıralarda, Üniversite‟ye
gelmiĢ, Rektörümüz Hasan Kazdağlı da BaĢbakan‟a, Bölümümüz ElektrikElektronik Mühensliği‟nin Bilgisayar Laboratuvarı‟nı gezdirmiĢti.
Bendeniz BaĢbakan Tayyip Erdoğan‟la, iĢte ilk kez, orada KarĢıkarĢıya
gelmiĢ, onunla ilk kez laboratuvarda El SıkıĢmıĢtık… O sıralarda Tayyip
Erdoğan o zamânın BaĢbakanı olarak, bende fazla bir iz bırakmıĢ değildi…
Ama Ģu anda iddiâ ediyorum ki 12. CumhurbaĢkanı Tayyip
Erdoğan‟ı, Maddî Ve Mânevî Gerçeği ile en iyi Tanıyanlardan Birisi ben
olmuĢumdur227,228,229,230,231.
227

Temiz, M., CumhurbaĢkanımıza Bu Kin Ve DüĢmanlık Nereden Geliyor? Ey
Kin, Nefret Saçıp Ġftiralarla UğraĢanlar, Hani BaĢka Eserleriniz Nerede? Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/CUMHURBAġKANIMIZA%20BU%20KĠN%20VE%20DÜġM
ANLIK%20NEREDEN%20GELĠYOR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/CUMHURBAġKANIMIZA%20BU%20KĠN%20VE%20DÜġM
ANLIK%20NEREDEN%20GELĠYOR.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
228
Temiz, M., Seni Ayağımın Altına Alsam, Ġnan ki, Az Gelir! Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20ĠNAN%20
KĠ,%20AZ%20GELĠR.pdf YA DA
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Face Book‟la Nasıl Tanıştım?
Bir Bilim Adamı olarak Pamukkale Ünüiversitesi‟nde bir Öğretim
Üyesi olarak çalıĢırken, “Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği
Anabilim Dalı‟nda” yıllarını vermiĢ bir Öğretim Üyesi olarak, Eğitim Ve
Öğretim‟in dıĢında meĢgul olacak pek Vaktim bulunmuyordu. Bu nedenle
emeklilik yıllarıma kadar, Face Book‟la hiç ilgilenememiĢtim.
Emeklililiğime yakın bir gün bir Öğretim Üyesi arkadaĢ, Odama
uğramıĢtı. Ben de odamdaki bilgisayarın baĢına bulunuyordum. ArkadaĢ
Bigisayarıma yaklaĢtı, “Hocam ben seni Face Book‟a Abone edeceğim”
demiĢti. Ben de “Benim bu iĢlerle uğraĢacak vaktim yok” diyerek, hafif
yollu bir Îtirazda buluduysam da, arkadaĢ o an Face Book‟ta bana bir sayfa
açmıĢtı. Derken kısa sürede Face Book arkaĢları çoğalmıĢtı. Bu olaydan
sonra Face Book ile meĢgûliyetim, bu Ģekilde baĢlamıĢ buluyordu.
Kim arkadaĢlık istemiĢse buna hiç îtiraz etmiyor, ArkadaĢlığa kabul
ediyordum. Kabul konusunda tek ölçüm var, o da “insanlık”, o kadar…
ġimdiye kadar bilinçli olarak yalnızca bir-iki kiĢiyi, “arkadaĢlıktan”
sildiğimi hatırlıyorum… Sebebini soranlar-detayını merak edenler, meselâ
aĢağıya koymuĢ olduğum,
“Süt Veyâ Maya”
http://mtemiz.com/bilim/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20ĠNAN%20
KĠ,%20AZ%20GELĠR.docx, En Son EriĢim Târihi: 19.05.2015,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
229
Temiz, M., Reisicumhurumuz Erdoğan‟da Gözlemlenen Cihat Rùhu Ve
Zevki, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/REĠSĠCUMHURUMUZ%20ERDOĞAN‟DA%20GÖZLEMLE
NEN%20CĠHAT%20RÙHU%20VE%20ZEVKĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/REĠSĠCUMHURUMUZ%20ERDOĞAN‟DA%20GÖZLEMLE
NEN%20CĠHAT%20RÙHU%20VE%20ZEVKĠ.docx, En Son EriĢim Târihi: 19.05.2015,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
230
Temiz, M., Rahmet, CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rahmet Ve
Âfet Bulutları, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/RAHMET,%20CUMHURBAġKANIMIZ%20RECEP%20TAYY
ĠP%20ERDOĞAN,%20RAHMET%20VE%20ÂFET%20BULUTLARI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/RAHMET,%20CUMHURBAġKANIMIZ%20RECEP%20TAYY
ĠP%20ERDOĞAN,%20RAHMET%20VE%20ÂFET%20BULUTLARI.docx, En Son
EriĢim Târihi: 01.10.2015.
231
Temiz, M., Allâhü Teâlâ‟nın Nîmetleri Ve CumhurbaĢkanımız‟ın Hasletleri,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ALLÂHÜ%20TEÂLÂ‟NIN%20NÎMETLERĠ%20VE%20CUM
HURBAġKANIMIZIN%20HASLETLERĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALLÂHÜ%20TEÂLÂ‟NIN%20NÎMETLERĠ%20VE%20CUM
HURBAġKANIMIZIN%20HASLETLERĠ.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
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http://mtemiz.com/bilim/SÜT%20VEYÂ%20MAYA,%20GERĠSĠ%20HA
VA%20ĠLE%20CIVA.pdf

baĢlıklı yazıya ulaĢarak öğrenebilirler… Bunlar gibi “Ġnsandaki
Bozukluklarda”, meselâ Vatan Ve Milletimiz‟in Bekâsı konusunda,
tabiatıyla daha ötede olanlar da yok değildir:
Süt Ve Maya‟dan da Öte Bir ġey…
http://mtemiz.com/bilim/SÜT%20VEYÂ%20MAYADAN%20DA%20ÖT
E....pdf

Bir Olay Ve Sonrası
2017 yılı Haziran ayında bir ilkokul sınıf arkadaĢımın aĢağıdaki
mesajını arayıp bulmuĢtum:
“Sevgili Mustafa. Ben Samsun Mustafa Kemal Ġlkokulu‟ndan sınıf
arkadaĢın Gülen Köroğlu. Googledan birĢey ararken tesadüfen ilkokul
yıllarım diye anlattığın yazına rastladım. Benim adım da geçiyordu. Çok
mutlu oldum. Hatta birlikte bir fotoğrafımız bile vardır. Anlattıkların beni
duygulandırdı. GeçmiĢe götürdü. BaĢarılı bir öğrenciydin. BaĢarıların
katlanmıĢ. Tebrik ediyorum arkadaĢım. Ben Ġzmir'de yaĢıyorum.
HaberleĢirsek sevinirim. Sevgiler.”
ArkadaĢımın bu mesajını araĢtırmamın sebebi Ģuydu:
Târihini hatırlayamıyorum. AkadaĢımız internette muhtemelen
“Hayâtımın Ġlkokul Yılları” baĢlıklı yazıma rastlamıĢ olmalıydı232. O
zaman bu mesajı göndermiĢti. Mesaj mükemmel görüldüğü gibi, kusursuz,
çok Samîmi Ve Candandı da… ArkaĢın bu mesajının içtenliğinin farkına
emekli olduktan sonra henüz yeni varıyorum. ġu sıralarda en büyük
üzüntüm bu iliĢkiyi aynı içtenlikle devam ettirmemiĢ olmamdır!
Bu sırada giriĢtiğim araĢtırma sonunda, arkadaĢın yukarıdaki
mesajına ulaĢtığımda, iĢte yukarıda bahsetmiĢ olduğum, insânî Ġlgisizlik
Eksikliğimle KarĢılaĢtım, o anda çok üzüldüm. Hemen arkadaĢın o
mesajına verdiğim cevâbı görmek istedim sonunda onu da internette
yaptığım araĢtırma sonunda aĢağıdaki biçimde buldum. ArkadaĢa o zaman
Ģöyle cevap vermiĢim:

232

http://www.mtemiz.com/bilim/HAY%C3%82TIMIN%20%C4%B0LKOKUL%20YILLAR
I.pdf
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“Gülen kardeĢim, seni hiç unutmuĢ değilim! Aradığın için o kadar
sevindim ki! Ġlkokuldan tekrar görüĢebileceğim ilk akadaĢım sen oluyorsun!
Bu benim için büyük sevinç! Sen çalıĢkan bir öğrenciydin, bilmem mi?”
http://www.mtemiz.com/
Bir Hayat Da Böyle Geçti (pdf), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031
.07.2015).pdf
Görüldüğü gibi vermiĢ bulunduğum cevap, fenâ değildi. ġimdi beni
asıl üzen nokta, arkadaĢın da isteğine uygun bir Ģekilde, iliĢkilerimizi
sürdürme gayretlerini göstermeyiĢim idi.
ArkadaĢla internette ya da Face Book‟ta tekrar karĢı karĢıya gelmek
istiyorum ama bu konuda Ģimdiye kadar hiç baĢarılı olamadım.
Açık söylemek gerekirse Orta Öğretim‟de, böyle Sosyal ĠliĢkiler
konusunda, bu kadar Hassas değildim… Hattâ o zamanki durumumu, Face
Book‟ta bir ArkadaĢ, “Sen o sıralarda bir Robot gibiydin” sözü ile tasvir
etmiĢti ki, gerçekten ben de, bugünkü hâlimle karĢılaĢtırdığımda artık bunu
çok iyi ve net olarak görebiliyor ve söyleyebiliyorum ve de bu Gerçekleri
bugün hamdolsun ki yaĢayıp hissedebiliyorum…
Bütün bu Ġnsanlık Yönündeki DeğiĢmelerimi, Üstün Ġslâm Ve Altın
Kültürümüz‟ün güzelliğine bağlamak mümkündür. Meselâ bu konuda
aĢağıda soru Ģeklinde yalnızca bir örnek vereceğim ki, bir parça inancı
olan, bunda herkes mutâbık kalacaktır. “Sünnet” adı ile bilinen
Peygamberimiz (SAV)‟in sözleri ve yaĢayıĢı, Ġslâm‟ın 4 adet olan,
kaynağının ikincisini oluĢturmaktadır. Peygamberimiz (SAV)‟in sırf
sözlerine Hadis ya da Hadis-i ġerîf dendiğini bilisiniz.
Hadis-i ġerîf‟e geçmeden önce, Konunun Önemi‟nin AnlaĢılması
açısından ayrıca, “Îman‟ın Rolü” konusunda da temel bir Bilgi vermem
gerekiyor... Bunun için, îman ile Namaz Ve Oruç gibi amellerin farklı
Ģeyler olduğunu hatırlatarak, Matematiksel olarak konuĢmam gerekirse, Ģu
sözüme de dikkat ediniz:
“Cennete girerek Ebedî Mutluğa ermenin Yegâne “Gerek Ve Yeter
ġartı” Îman‟dır.”
Bu temel bilgilerden sonra iĢte Ģimdi Hayat Hikâyem‟de de bulunan
Ģu Hadis-i ġerîf‟e hep berâber dikkat edelim! Hadis-i ġerîf Ģöyle:
“Canım kudret elinde olan Allah‟a yemin ederim ki, sizler Îman
etmedikçe Cennet‟e giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de Îman etmiĢ
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olmazsınız. Yaptığınız takdirde Birbirinizi Seveceğiniz bir Ģey söyleyeyim
mi? Aranızda selâmı yayınız!”
Gördünüz değil mi, Îman neymiĢ? ġimdi soruyorum size! Ben
ArkadaĢlarımı, Öğretmenlerimi, Öğrencilerimi, Dostlarımı, sonuç îtibârıyla
insanları bu kadar çok neden seviyorum? Bilmem anlatabildim mi?
Sonuç olarak bugün, Face Book‟ta bulunan, 500‟e yakın Face Book
arkadaĢımın içinde, Ģu anda hatırladığım kadarıyla, Ali ġahin arkadaĢımın
dıĢında, hiçbir ilkokul arkadaĢımın bulunmayıĢına çok üzülüyoum.
İnternetten Ulaşabildiğim Bâzı
Başarılı Bölüm Elemanı Ve / Veyâ Öğrencilerim
Değerli bir Öğretim Üyemiz de, Ģu anda Akdeniz Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği Bölümü‟nde
Öğretim Üyesi olarak çalıĢan Prof. Dr. Selim Börekci‟dir. Selim Bey,
Yüksek Lisans Ve Doktorasını New Mexico State‟de yaptıktan sonra
Türkiye‟ye gelince 2000‟li yıllarda Bölümümüzü tercih ederek Yrd. Doç.
olmuĢtu.

Prof. Dr. Selim BÖREKCĠ233


Selâm:1) Ayıplardan, âfetten sâlim oluĢ… Selâmet, emniyet… Sulh. AsâyiĢ...
Bütün korktuklarından emin olma... 2) Allah‟ın (CC) rızâsına eriĢmek için mü‟minlerin
birbirlerine yaptığı duâ… Mü‟minler birbirleriyle karĢılaĢtıklarında büyük küçüğe;
yürüyen durana; azlık çokluğa; hayvan veyâ vâsıta üzerinde olan yerde yürüyene;
yüksekteki aĢağıdakine “Selâmün aleyküm” der. Selâmı alan, “Ve Aleykümüsselâm ve
Rahmetullâhi ve Berekâtühu” diyerek cevap verir.
Evvelâ selâm veren daha çok sevap kazanır. Selâm vermek sünnet, almak ise
farzdır. Ġki cemaat birbiri ile karĢılaĢırsa; onlardan birisinin selâm vermesi sünnet-i
kifâye, selâm alacak taraftan birisinin selâm alması farz-ı kifâyedir..
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PAÜ
Mühendislik
Fakültesi
Elektrik
Ve
Elektronik
Mühendisliği‟nin kurulduğu sıralarda Bölüme almıĢ olduğumuz
asistanlardan Abdullah Tahsin Tola, 2019 yılı îtibârıyla, Bölümün Bölüm
BaĢkanlığı‟nı ve Önder Karakılınç ise, Bölümün Bölüm BaĢkan
Yardımcılığı‟nı yürütmektedirler.

Prof. Dr. Andullah Tahsin Tola, Asssist. Prof. Dr. Önder234 Karakılınç,

PAÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği‟nin
Ġlk KuruluĢ AĢamasında iken enerji ya da elektrik-Bazlı Asistan bulmakta
çok zorlanmıĢtık. Bu nedenle bu konuda ilk bulduğumuz adayı SevineSevine Asistanlığa kabul etmiĢtim. Onların ilki de bugün Profesörlüğe
kadar yükselmiĢ bulunan Yusuf Öner Bey‟dir.
Prof. Dr. Yusuf Öner ve arkadaĢlarının Tasarladıkları Ve Ġmal
Ettikleri yüzde yüz Yerli Elektrik Motorları, Vatan Ve Milletimiz‟in Bekâsı
için verimli bir gelecek vadetmektedirler.

Prof. Dr. Yusuf Öner235
233

http://eem.akdeniz.edu.tr/akademikkadro/
http://www.pau.edu.tr/okarakilinc/en
235
http://yoner.pau.edu.tr/CV.htm
http://www.hurriyet.com.tr/egitim/paunun-elektrikli-aracina-birincilik-odulu-40564019
234
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Yine ilk aldığımız asistanlarımızdan olan ve Üniversite‟nin
Mühendislik Fakültesi Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selim Köroğlu‟dur. Köroğlu danıĢmanlığında
çalıĢan "PAÜ Atay Takımı" Ekibi, elektrikli ulaĢım aracı tasarlayarak, bu
tasarım, Tübitak Alternatif Enerjili Elektrikli Araç YarıĢması'nın "yerli
ürün teĢvik" kategorisinde Birinciliğe lâyık görülmüĢtür.

Doç. Dr. Selim Köroğlu

Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği‟nde yetiĢen baĢarılı diğer bir
öğretim üyesi de, Doç. Dr. Selami Kesler‟dir. Selami Kesler, ElektrikElektronik-Yazılım Grubu DanıĢmanı olarak, Türkiye‟de Yerli Elektrikli
Otomobile iliĢkin olarak Seri Üretim Yapmayı hedefliyen çalıĢmalara
odaklanmıĢ bulunuyor…

Doç. Dr. Selami Kesler236

https://www.denizlihaber.com/egitim/egitim-genel/tubitak-birincisi-alatay-15-yillikemegin-urunu/
236
https://www.haber29.net/egitim/selami-kesler-ve-ekibinden-tamami-yerli-tekelektrikli-otomobil-basarisi-h15515.html YA DA
https://tr.linkedin.com/in/selami-kesler-7a286952 YA DA
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Doç. Dr. Selami Kesler, aynı zamanda 2019 yılı îtibâriyle, DenizliÇardak Ġlçesi‟nin Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü‟nü de yürütmektedir237.
Denizli‟de PAÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik Ve Elektronik
Mühendisliği‟nin kuruluĢunun ilk günlerinde aldığımız asistanlardan birisi
de bugün, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin AR-GE
Laboratuvarı'nın sorumlusu olarak, gençlerin yetiĢmesine öncülük eden
Doç. Dr. Sinan Kıvrak‟tır.
Dr. Sinan Kıvrak Ģu anda Prof olarak Ankara‟daki Ostim Teknik
Ünivesitesi‟ne gemiĢ bulunuyor238...

Doç. Dr. Sinan Kıvrak Ve Laboratuvar ÇalıĢması 239

Denizli‟de PAÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik Ve Elektronik
Mühendisliği‟nden mezun olan öğrencilerimden bâzıları da aĢağıdadır:
Denizli‟de PAÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik Ve Elektronik
Mühendisliği‟nden mezun olan ve internette bulabildiğim bâzı
https://www.gumushane.gen.tr/v2/gumushane/turkiyede-tamami-yerli-tek-elektrikliotomobilde-gumushaneli-imzasi-h19113.html
237

https://m.facebook.com/permalink.php?id=172125173619904&story_fbid=426507368181
682
http://haber.pau.edu.tr/tr/Haber/rektor-prof-dr-huseyin-bagin-katilimiyla-cardak-osbmyonun-tabelasi-asildi
238
https://tr.linkedin.com/in/sinan-kivrak-28173276
239
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/varank-el-atti-sorun-cozuldu-40896415 YA
DA
https://twitter.com/SavunmaSanayiST/status/1049721154959798272
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öğrencilerimden birisi de Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi‟nde görev
yapan Doç. Dr. Ömer Karal‟dır.

Doç. Dr. Ömer Karal240

Ġnternette ulaĢabildiğim bir diğer öğrencim de Doç. Dr. Meriç
ÇETĠN‟dir. 2022‟li yılları îtibârıyla Bilgisayar Mühendisliği Bölüm
BaĢkanı Yardımcılığını yürütmekteydi.

PAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm BaĢkanı Yardımcısı
Doç. Dr. Meriç ÇETĠN, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Donanımı
Anabilim Dalı241

240
241

https://aybu.edu.tr/karal/, http://kisi.deu.edu.tr/omer.karal/
http://pau.edu.tr/mcetin/
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Yöneticilerimiz‟in, “BaĢörtülü” diye, Önüme Büyük Zorkuklar
Çıkarmalarına rağmen, sonunda, Bölüme asistan olarak almaya mufaffak
olduğum Hilal Ezercan Kayır da, ben emekli olmadan Doktorasını bitirip
Bölümde iĢ baĢı yapmıĢ olmasına rağmen, benden sonra Bölüm
BaĢkanlığı‟na gelenlerin bu ve bunun gibi genç Değerlerimiz‟in önlerini
açmadıklarına inanıyorum... Ama Hilal Ezercan Kayır, Serhat Keserlioğlu
gibi bu gençlerimizin ileride, gösterdikleri sabırlarının karĢılıklarına
kavuĢacaklarını umuyorum.
19 yıl Kurucu Bölüm BaĢkanlığı‟nı yapmıĢ bulunduğum sırada PAÜ
Mühendislik Fakültesi‟nde açılmıĢ bulunan bilimsel yarıĢmada iki kere
birincilik ödülü alan Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği‟ndeki bu Genç
Kadronun Denizli‟ye daha büyük Hizmetler sunacağını bekliyorum…

Dr. Öğr. Üyesi Hilal Ezercan Kayır

Dr. Öğr. Üyesi Hilal Ezercan Kayır242

242

https://www.google.com.tr/search?biw=1366&bih=650&tbm=isch&sa=1&ei=9qdXfLdD8_WwALC3Ztw&q=Hilal+Ezercan+Kay%C4%B1r&oq=Hilal+Ezercan+Kay
%C4%B1r&gs_l=img.12...221188.221188..225338...0.0..0.106.106.0j1......0....2j1..gwswizimg.76sRo4zH9Ao&ved=0ahUKEwiyx5H1no_lAhVPK1AKHcLuBg4Q4dUDCAY#spf=15
70626525754
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Dr. Öğr. Üyesi M. Serhat Keserlioğlu243

Son yıllarda sınıftaki masamın hemen önüne oturarak ders dinleyen
AyĢe Nihan Basmacı adında ÇalıĢkan bir öğrencim vardı. Emekliye
ayrıldığım sırada Yüksek Lisans yapmaya çalıĢıyordu. Bu sıralarda onun
Doktorayı bitirip Namık Kemal Üniversi‟nde Dr. Öğr. Üyesi olarak Görev
Yaptığını görünce çok sevidim. Allah (CC) hayırlı baĢarılar versin!

Dr. Öğr. Üyesi AyĢe Nihan Basmacı244

243

http://mskeserlioglu.pamukkale.edu.tr/,
https://www.google.com.tr/search?q=Dr.serhat+keserlio%C4%9Flu&tbm=isch&source=
univ&sa=X&ved=2ahUKEwjvkbzeno_lAhWt1aYKHaznBUQQ7Al6BAgJECQ&biw=1366
&bih=650#imgrc=divVFk-ZiFRl8M:&spf=1570626299112
244
http://tbmyo-et.web.nku.edu.tr/AkademikKadro/0/s/1558/1731
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Aynı Ģekilde emekli olduktan sonra benimle irtibatını kesmemeye
çalıĢan Kağan Koray AYTEN adlı diğer bir öğrencimin de Erzurum‟da
Doç. Dr. Öğr. Üyesi olarak çalıĢmakta olduğunu görmekten de çok sevinç
duydum. Ona da Allah (CC) hayırlı baĢarılar versin!

Doç. Dr. Kağan Koray AYTEN245

Doç. Dr. Kağan Koray AYTEN246
ETÜ Mucitpark ve ETÜ Kristal GiriĢimcilik Merkezi Koordinatörü Doç. Dr.
Kağan Koray AYTEN Erzurum Milletvekili Zehra TaĢkesenoğlu Ban‟a bilgi
verirken...

245

https://erzurum.edu.tr/personel/529/kagan-koray-ayten
http://www.erzurumolay.com/taskesenoglu-ban-etu-mucitpark-ve-kristalgirisimcilik-merkezini-ziyaret-etti-29985h.htm
246
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Araştırma Ve Projelerim
Bir taraftan Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği‟nin kuruluĢu
devam ederken, bir taraftan da gerek Proje ÇalıĢmaları ve gerekse Yüksek
Lisans Tez DanıĢmanlıkları tarafımdan aynı hızda sürdürülmüĢtür.
Elektromanyetik Alanlar Ve Mikro Dalga Tekniği Anabilim
Dalı‟ndaki AraĢtırma Projeleri:
1.Temiz, M., Partiküllerin Rölativisttik Büyüklükleri, D.E.Ü. Fen ve
Mühendislik Bilimleri AraĢtırma Projesi, Proje No: 0902-83-01-03-B.
2.Temiz, M., Uzay-Zaman'da Nul Konisi ve Lienard-Wiechert
Potansiyeli, D.E.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri AraĢtırma Projesi, Proje
No: 0902-83- 01-03-A.
Temiz, M., Uzay-Zaman'da Ġnvaryant Büyüklüklerin Ġncelenmesi,
D.E.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri AraĢtırma Projesi, Proje No: 0902-8602-07.
4.Temiz, M., Elektrik Yüklü Zerrelerin Çokkutuplu Enerji-Gerilim
Tensör Elemanlarının Ġncelenmesi, D.E.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri
AraĢtırma Projesi, Proje No: 0902-87-02-02.
5. Temiz, M., ve diğerleri, Küresel Simetriye Sahip Olmayan Bir
Potansiyelde Bağlı Durumların Varlığı Ġçin Yeterlilik ġartları, D.E.Ü.
Denizli Mühendislik Fakültesi,Proje No:0902-83-01-03-C.
Diğer Anabilim Dalları‟ndaki AraĢtırma Projeleri:
1. Temiz,M., Bilgisayarlarda Ġkili Sayı ve Kodlama Sistemlerinin
Ġncelenmesi, D.E.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri AraĢtırma Projesi, Proje
No: 0902-86-02-06.
2.Temiz, M., Mikrobilgisayarların ÇalıĢma Ġlkelerinin Ġncelenmesi,
D.E.Ü.Fen ve Mühendislik Bilimleri AraĢtırma Projesi, Proje No: 0902-8602-04.
3. Temiz, M., Zilog Z80 Intel 8080/8085 Motorola 6800
MikroiĢlemcilerinin Ġncelenmesi, D.E.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri
AraĢtırma Projesi, Proje No: 0902-86-02-05.
Yönettiğim Yüksek Lisans Tezleri247
Elektromanyetik Alanlar Ve Mikro Dalga Tekniği:

247

http://www.mtemiz.com/arastirmaproje.htm
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1. Lazer Sistemleri-GaAs-Tabanlı Laserlerde Elektromanyetik
Propagasyon Sabitinin Ġncelenmesi Hakan ACER (13 Kasım 1998).
2. Lazer IĢın Demeti Ġle Komünikasyon Teknolojisi-Sani PEKTAŞ
(Ocak 2000).
3. Fiber Optik Kablo Üretiminin Ġncelenmesi-Adem ÜKTE
(2.07.2002).
4. Karbondioksit Lazerlerinin Uygulama Alanları-Hüsnü
ŞENTÜRK (2.07.2002).
5. Dikdörtgen Kesitli Yarıiletken Kuantum Çukurlu Lazerlerde
Normalize Yayılma Sabitinin Hesaplanması-Özgür Önder KARAKILINÇ
(15.06.2005).
6. Bir Ġkili Kuantum Çukurunda Çift ve Tek Elektromanyetik
Modların Ġncelenmesi-Mehmet ÜNAL (Hqaziran 2008).
Diğer Anabilim Dalları:
7. TaranmıĢ Bozuk Görüntülerin Kalitelerinin Yazılım Teknikleri ile
Artırılması-Aydın KIZILKAYA (Güz 1997).
8. Asenkron Motor Vektör Kontrolü (Rastgele Eksenlerde
Modellenmesi ve Bilgisayar Çözümlenmesi)-Türker AKTEKĠN (Güz
1997).
9. Aktif Filtrelerin Simulasyonu-Erkan YÜCE (Aralık 1997).
10. Adım Motorlarının Bilgisayarla Kontrolü-Bayram ÇETĠġLĠ
(Temmuz 1998).
11. Programlanabilen MikroiĢlemcili Uygulama Seti-M.Serhat
KESERLĠOĞLU (5 Kasım 1998).
12. Tekstilde Mekanik NakıĢ Makinelerinin Elektronik Kontrol
Yazılımı-Timuçin KÖROĞLU (22.06.2000).
13. IGBT'lerle tasarlanan PWM'li bir Ġnvertör ile Üç Fazlı
Asenkron Motorun Hız Kontrolü-Ali KIRÇAY (27.06.2001).
14. ArdıĢık Tekrarlı DNA Dizilerinin Optimum Düzeyde
Bulunmasına Yönelik Nesneye Dayalı Programlama ÇalıĢması -Onur
ĠNAN (15.80.2006).
15. LabWIEW Görsel Grafik Program ile Peltier Yarıiletkenine
Enerji Verildiğinde Sıcaklık Performansının Ġncelenmesi -Benhar
AYDOĞAN (16.06.2006).
Kitaplarım Ve Ders Notlarım
A. Kitaplar:
1.Temiz, M., Bilgisayar Programlama (293 Sayfa), Dokuz Eylül
Üniversitesi Yayınları, 909. DK. 89. 001. 070.
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2. Temiz, M., Bilgi Toplumu, Sehâ NeĢriyat, 1991.

3. Temiz, M., Elektromanyetik Alanlar (141 sayfa), Pamukkale
Üniversitesi Yayınları No:21.
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4. Temiz, M., Yarıiletken Basamak Kırılma Ġndisli Lazerlerin Fiziği
(581 sayfa), Pamukkale Üniversitesi Yayınları No:23.
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B. Ders Notları:
1.Temiz, M., Elektroteknik-Elektrik (Ders Notları, 75 sayfa), Ġ.T.Ü.,
Sakarya.Mühendislik Fakültesi Ofset Baskı Atölyesi, 1984.
2.Temiz, M., Elektroteknik-Magnetizma (Ders Notları, 72 sayfa),
Ġ.T.Ü., Sakarya.Mühendislik Fakültesi Ofset baskı Atölyesi, 1984.
3.Temiz, M., Elektroteknik-Elektrik Çözümlü Problemleri,Ġ.T.Ü.
Sakarya.Mühendislik Fakültesi Ofset Baskı Atölyesi, 95 sayfa, 1985.
4.Temiz,M.,Elektroteknik-Magnetizma
Çözümlü
Problemleri,
Ġ.T.Ü. Sakarya.Mühendislik Fakültesi Ofset Baskı Atölyesi, 91 Sayfa, 1985.
5. Temiz, M., Yarıiletkenler (199 sayfa), Pamukkale Üniversitesi,
Mühendislik Fakültesi, Müh. Fak., Matbaası, Denizli, 1997.

6.Temiz, M., Otomatik Kontrol (246 sayfa) Pamukkale Üniversitesi,
Mühendislik Fakültesi Matbaası, Ders Kitapları Yayın No:004, Denizli1996.
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Temâyüz etmiĢ ve dikkati çeken genç Bölüm elemanlarından
böylece kısaca bahsettikten sonra, özellikle Bilgisayar Ve Programlama
konularında Teknik Hizmetler konusunda, oldukça yardımını görmüĢ
olduğum, Fakültedeki teknik pesonelllerden, adı da çok güzel olan Yasin
Seçkin‟i de burada anmadan geçemeyeceğim...
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Yasin Seçkin

“Sohbet Mü‟minin Mü‟minde Yok-Fâni Olmasıdır”
ġah-ı NakĢibend (RhA) Hazretleri, “Sohbet Mü‟minin Mü‟minde
Yok-Fâni olmasıdır” diyor… Gerçekten doğruymuĢ… Emekli olduktan
sonra, ben bunu yaĢamaya, son derece de, Mutluluk Duymaya baĢlamıĢ
bulunuyorum…
1970‟li yıllardan beri, bilimsel bir Disiplin ile inceleyerek, hâlâ da
öğrenmekte olduğum, “Ġslâm Ve Kültürümüz” konusunda, Elhamdülillah
ki, emekli olduğum, 2013 yılından sonra Ģu anda, belli bir Birikime
KavuĢmuĢ Olduğumu Zannediyorum…
ġunu da öğrenmiĢ bulunuyoum ki, dünyâda ne kadar millet varsa,
bu millet fertlerinin her biri dünyâ Nîmetleri‟nden, yalnızca mü‟minlerin
Yüzü Suyu Hürmetine Faydalamakta Ve Nîmetlenmekte‟dir.
ĠĢte o mü‟min ki Onun Sohbeti ya da Mü‟minlerin Sohbeti, Allâhü
Teâlâya KavuĢturucu özelliğindedir. Nitekim ġah-ı NakĢîbend (RhA)
Hazretleri, “Sohbet mü‟minin mü‟minde Yok-Fâni Olmasıdır” demektedir.
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Peygamberimiz (SAV) Efendimiz ise, onların sırf Allah (CC) Rızâsı için,
bibirlerine değer vermelerine iliĢkin Üstün Hasletleri nedeniyle, Kıyâmet
Günü‟nde Peygamberlerin Ve ġehitlerin Mü‟minlere Gıpta Edeceklerini
bildirmiĢtir.
ĠĢte, açıkladığım bu nedenlerden dolayı, Emekli olduğum 2013
yılından sonra, Allâhü Teâlâ‟nın bu nîmetinden faydalananlar kervanına
bendeniz de katılmak istedim. Bilemiyorum, becerebiliyor muyum?
“Sohbet Mü‟minin Mü‟minde Yok-Fâni olmasıdır” deniyor ya…
“Ameller niyete göredir”, değil mi? Bu üstün vasıfları yakalayabilmek için,
mü‟min olarak tanıyıp bildiğim kimseleri, elimden geldiğince, Ziyaret edip
onlarla Hemhâl Olmaya çalıĢmaktayım…
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“ÖZET”
Soğuk Ve Mesâfeli Davranışlar
Özetlemek gerekirse, yukarıda Hayâtımın Önemli Bir Kısmını
gördünüz. Bu süre zarfında:
- BaĢta “Ġnönü Zihniyetliler” olmak üzere Hızlı (AĢırı)
Atatürkçülerimiz Hissettiklerim veyâ bana Hissettirdikleri kadarıyla,
„mü‟min oldu, namaz kılıyor…‟ diyerek,
- Bilimi Ġlim‟den saymayan bâzı Müslüman geçinenlerin önemli bir
kısmı, „bilimle uğraĢıyor…‟ diyerek,
- Ġslâmî Ġlimleri Ġlim‟den Saymayan ve „Bilim‟le‟ uğraĢanların çoğu,
„Mâneviyatla da uğraĢıyor…‟ diyerek,
- Sağcı Geçinenlerin çoğu ise, “Uluslararası Tarikatlarla
(Masonlar vs. ile) ĠliĢkisi Yok, Kültürüne çok bağlı… Ya da „NamazlıNiyazlı‟ veya “Yalap-Dolap veyahut da ikiyüzlü değil…‟ diyerek bana her
zaman Soğuk Ve Mesâfeli davranmıĢlardır.
Üniversite‟nin ilk yıllarında Îtibarlı ve Birinci Sınıf Bir Vatandaş
olarak yaşamıştım248. Daha sonra Allah (CC) tarafından bildirilen, Üstün
Ġslâm Ve Altın Kültürümüz‟i ve Yüce Ġslâmî Ve Altın Kültürel
Ölçülerimiz‟i ve / veya Ġslâmî ve Millî Değerlerimiz‟i öğrenmeye
baĢlamıĢtım. Namaz Kılan bir mü‟min olmam sebebiyle bir kere Ġkinci Sınıf
VatandaĢlığa düĢmüĢtüm ya… ĠĢte bundan sonra; “Ballar Balını Bulduğum
için”, benim nazarımda, örneğin yukarıda zikredilen Dünyâlıkların Hiç
Birisi, bir Sivrisineğin Kanadı kadar bile dikkate değer Ģeyler değildir.



Hattâ bir öğretim üyesi olarak hacca gittiğim için, kimin söylediği önemli değil,
benim için “modern hacı” dendiği bana kadar ulaĢmıĢtı.
248
Temiz, M., Hayâtımın Birinci Sınıf VatandaĢlık Dönemi ve Orta Yol,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HAYÂTIMIN%20BĠRĠNCĠ%20VATANDAġLIK%20DÖNEMĠ
%20VE%20ORTA%20YOL.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/HAYÂTIMIN%20BĠRĠNCĠ%20VATANDAġLIK%20DÖNEMĠ
%20VE%20ORTA%20YOL.doc, En Son EriĢim Târihi, 01.02.2014
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Hâlâ da aynı inanç içindeyim. Ancak burada benim yaptığım, bir
Tespit‟tir. Bu Tespit‟in Tetikleyicisi ise, bütün bunları geleceğe Aktarma
Sorumluğu‟dur. Ġngiliz atasözü ne diyor? “What will be will be” demiyor
mu?
Gönlüm Huzurlu olduktan sonra, son değerlendirme açısından, ha
Birinci Sınıf VatandaĢ, ha Ġkinci Sınıf VatandaĢ olmuĢum, ne yazar ki! Ama
içim yine diyor ki:
“Belki Vatanımız‟a ve Milletimiz‟e Hizmet Katkımız, biraz daha
fazla olabilir, o sağlıklı yıllarımdaki Enerjim hepten boĢa gitmiĢ olmazdı.
ĠĢte beni üzen tek nokta Burası…”
Ama olmadı, iĢte! Geriye ne kaldı? „Akl-ı Selîm Yolu, Orta Yol‟
kalmadı mı? O hâlde, “Akl-ı Selîm Yolu, Orta Yol da bize yeter…” dedik /
diyoruz, diyeceğiz, zâten…
Bir zamanlar bir arkadaĢ benim için, “Kendi kendine bir Ümmet
demiĢti.” Hadi, öyle olsun! Günümüzde, illâ, bir Ģeye benzeme Ģartı yok
ki… Hem de Sık-Sık ne diyoruz? “Orijinal (Özgün) Olmak Lâzım.”
demiyor muyuz?
- ġu Dünyâ‟da, Ġlmi Bilim‟den saymayan, Ġnönü Zihniyetliler, Sahte
Ve Hızlı Atatürkçüler de yaĢıyorlar… Hele-hele öyle “Yalancılar” da
yaĢıyor ki!
- Bilimi Ġlim‟den saymayan, AĢırı Müslümanlar ve / veyâ
Münâfıklar da yaĢıyorlar…
- Mânevî Ġlimleri Ġlim‟den Saymayan Sapıklar, „Bilim Tapınağı‟nın
Müntesipleri de, yaĢıyorlar…
- Uluslararası Tarikat Mensupları olan Masonlar, Lionslar,
Rotaryenler de yaĢıyorlar…
- ÇeĢitli Politikacılar ve Bukalemunvarî Ġkiyüzlü hertürlü Ġstismarcı
Hâinler ve / veyâ Yalap-Dolap Olanlar da, yaĢıyorlar…
Eh, Elhamdülillah! ġimdiye kadar, ġöyle-Böyle ama ġerefimiz ile,
Biz de yaĢadık, yaĢıyoruz, iĢte...
Kırk türlü Tilki Pozisyonları ile uğraĢıp duran, Kafaları KarıĢık,
Kaprisli olanların, ġunun-Bunun Dedikodusu ile uğraĢmaktan, kendilerine
vakit bulamayanların çoğunda bulunan, ikiyüzlülük, hâinlik Ve
huzursuzluklar, hamdolsun ki bende yok... Bu yüzden çok daha
huzurluyum, ELHAMDÜLĠLLAH!
Öznellik (orijinalite) demiĢtik ya! Beni de böyle bir Öznel (Orijinal)
Ġnsan sayarsınız, olur biter, iĢte…
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Ama Akıl ya da “Akl-ı Selîm” devreden çıkınca, kimse Normal Bir
Ġnsanı kendinden saymıyor... Çoğu akılsızlar aĢırılıkları Orta Yol‟a249
Tercih ediyorlar, görüyorsunuz değil mi?
Hâl böyle olunca bugün Dünyâ‟mız, Mâkul Ve Dürüst Ġnsanlar için,
Çekilmez hâlde, iĢte… Fakat Yamukluklar, Ġkiyüzlülükler, Canavarlıklar en
üst seviyelerde… ĠĢte mesele burada!
Hayat bu kadar basit ama kiĢiye ve yerine göre, Çok Çetrefil! Fakat
herkes bakıyor ama bu Gerçekleri göremiyor; tıpkı herkesin duyması ama
duyduklarının Büyük Bir Kısmını Anlamaması gibi…
Ancak bunları düĢünecek ve değerlendirecek Akla, Akl-ı Selîme
ihtiyaç var… Herkes kendi Rolünü oynadıktan sonra, Ġlâhî senaryodaki
rollerinin karĢılığını görmek üzere, Noktası Noktasına DerlenmiĢ,
Paketlenip HazırlanmıĢ olan Katmadeğer Belgeleri ile, yâni kısacası
Kazandıklarıyla Birlikte, göçüp gider / gidiyor / gidecek, birgün… William
Shakespeare‟in, “Dünyâ bir sahnedir. Herkes rolünü oynadıktan sonra
çekip gider.” demesine benzer olarak…
Ġnanıyorum ki, Enerji‟nin Sakınımı Kânunu gibi, çoklarının henüz
idrak edemedikleri, Durumların Sakınımı Kânunu‟na göre, kim ne
kazanmıĢ diye, Herkesin (Kader) Defteri, o gün, Muhakkak açılacaktır.
O zaman, Orta Yol250 muymuĢ, yoksa AĢırı251 Yan Yollar mıymıĢ
anlaĢılmıĢ olacaktır! Gerçek olanlar hangisiyse, muhakkak onlar fayda
sağlayacaktır! Ayrı-ayrı, hepsini göreceğiz, tabiatıyla…

249

Temiz, M., Ehli-Sünnet (Orta Yol Ehli) ve AĢırı Uçlar, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/EHLĠSÜNNET%20(ORTA%20YOL‟DAN%20GĠDENLER)%20VE%20AġIRI%20UÇLAR.pd
f YA DA http://mtemiz.com/bilim/EHLĠSÜNNET%20(ORTA%20YOL‟DAN%20GĠDENLER)%20VE%20AġIRI%20UÇLAR.do
cx, En Son EriĢim Târihi: 08.12.2013.
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Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/EHLĠSÜNNET%20(ORTA%20YOL‟DAN%20GĠDENLER)%20VE%20AġIRI%20UÇLAR.pd
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Tam da Bitirirken… Beni Çevreleyen Korku Ve Ümit
Ah, biraz önce yukarıda, „göreceğiz‟ demiĢtim ya... Ama bu
kelimeden dolayı, burada Ģu anda hissettiğim “nefsimin hemen oluĢan” bir
Hilesini, az kalsın geçiyordum…
ĠĢi kısa yoldan halletmek için, „göreceğiz‟ kelimesini değiĢtirecek
yerde, bunun nefsimde açtığı, „Benlik Yarası‟nı‟ tâmir etmek için de, Ģimdi
yine biraz daha, devam etmek zorunluluğunu hissetmiĢ bulunuyorum...
Neden?
Doğrusu konuyu, burada hemen, bitirecektim. Ama Ģimdi bu yeni
tereddüdümün nedenini de açmadan, Kalbimi Tam Düzeltmeden, ne yazık
ki, geçemeyeceğim.
Ġslâmiyet‟in esaslarına göre bir mü‟min, Allâhü Teâlâ karĢısında,
hani bildiğiniz gibi, Korku ile Ümit arasında olacaktı ya…
Bir insan, Korku Ve Ümidi, öyle bir ölçü içinde tutmalıdır ki bu,
Ġslâmiyet‟teki Ehl-i Sünnet Yolu‟na uygun olmalı! Öyle değil mi?
ġimdi burada hemen, „Ehl-i Sünnet Yolu‟na Uygunluğun Ölçüsü
nedir?‟ Ya da „Ümit konusundaki Orta Ölçü nedir?‟ diye, bir soru
sorulabilir.
„HaĢyetullah‟ denilen, Allah (CC) Korkusu var ya… Bu Ġslâm‟a
göre, biliyorsunuz ki, hayatta iken, „Ümit Etmek‟ten‟ daha baskın
olmalıdır! Ki böylece hayatta günahlardan uzak kalmak, belki biraz daha
mümkün olur / olabilir, değil mi?
Diğer taraftan Ölüm Anı‟nda, yâni ölüme yaklaĢıldığı sıralarda,
örneğin kiĢi Ölüm DöĢeği‟nde ise, “Kulum beni nasıl Tahayyül ederse, ben
onu o Ģekilde KarĢılarım.” Hadîsi ġerifi‟ne göre insandaki Ümid‟in,
Korku‟dan daha fazla, olması gerekiyor / gerekmektedir!
Her ne kadar Allâhü Teâlâ‟nın BahĢettiği Lütuflar nedeniyle
yukarıda bahsetmiĢ olduğum gibi Ġkinci Sınıf VatandaĢlık Dönemim‟de,
Asr-ı Saâdetime kavuĢmuĢtum / kavuĢmuĢ bulunuyorum ama hayâtımın bu
Dönemi‟nde çok hassaslaĢmıĢtım. Çok iyi insanlarla karĢılaĢmama ve hattâ
bu örnek insanlarla çok iyi ĠliĢkiler Kurmama rağmen, Ģu son
„Göreceğiz…‟ sözüm nedeniyle de Ruhî Dengemi, Ģu son anda bile
görüyorsunuz, henüz Doğru-Dürüst kuramadığımı görmüĢ bulunuyorum.
Sizce de bu „göreceğiz…‟ sözünde, kendi hesâbıma, aĢırı bir Güven
hissedilmiyor mu, yâni?
Öyle ki örneğin Muhterem Mutasavvuf Mehmet Zahid Kotku
Hazretleri, Muhterem Prof. Dr. Esat ÇoĢan Hoca Efendi ve de çok sayıp
sevdiğim, takdir ettiğim Prof. Dr. Mustafa Cevat AkĢit Hoca Efendi gibi
Büyüklerim ile iliĢkilerimde, büyük ilgi, güven ve lütuflar görmüĢtüm.
Hayatta olanlarından hâlâ görüyorum da...
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Hattâ geçmiĢ sayfalarda da belirttiğim gibi, bu muhteremlerin, kendi
yerlerine geçirerek, bana mevcut cemaate Namaz Kıldırtma Güvenini bile
göstermiĢ olmalarına rağmen, yine de Yeteri Kadar OlamamıĢım,
OlgunlaĢamıĢım ki, nefsimin Ģu son „göreceğiz…‟ sözüyle bile, gizlice
tekrar baĢkaldırdığını, Bereket ki anında hissettim / hissetmiĢ
bulunuyorum.
Yâni onun için Ģu anda, bu „Canavar Benliğin Tepesine‟, hemen
tekrar binmek, bir Balyoz daha Ġndirmek Gereklidir, diye düĢündım /
düĢünüyorum.
ġimdi hedefimi Ģöyle özetleyeyim: Niyetim bu yazıyı, „göreceğiz‟
ile bitirmekti, hattâ bitirmiĢtim de...
Ama hemen ardından, gizli bir Benliğin Hissini duyarak, konuyu
uzatmak zorunda kalıp, nefsimi Ģimdi Kınamaya çalıĢıyorum:
GeçmiĢte elimin Kazâra Kaynar Çay Suyu ile yanmasından
duyduğum acıyı, nefsime tekrar hatırlatmaya uğraĢarak bu Acı‟nın
yardımıyla, sonunda nefsimin en güzel somut hedefini Nefsime tekrar
Hatırlatma Yolu‟nu seçip, sözü bir kere daha uzatmıĢ bulunuyorum. Neydi
o hedef?
Hedefin Somut Olması, en güzel taraftı… Ve de bu Hedef, insanın
her an, „kendi nefsini‟ sıfır, yâni Yok Sayması, baĢka bir ifâdeyle kısaca,
Mahfiyet252 idi.
2000‟li yıllarda, Üniversite‟de odamda otururken, bir Öğretim
Üyesi ArkadaĢ kapıyı vurmuĢ, ardından kapıyı açıp, selâm vererek, ne
yaptığımı sormuĢtu. Burada belirtmek istediğim hedef iĢte, arkadaĢa vermiĢ
olduğum, bu cevâbın içinde bulunuyor... O zaman arkadaĢa Cevâbım,
aynen Ģöyle olmuĢtu:
“Mahviyetimin-yokluğumun Yarıçapı‟nı, Sonsuza kadar Büyütmeye
ÇalıĢıyorum.”
Hayâtımın sonuna kadar Nefsimi, bu hâle zorlamaya kararlıyım,
iĢte... Bu Metodu size de Tavsiye Ederim / ediyorum, eğer isterseniz? Ama
Muvaffâkiyet, yalnızca Allah‟tandır (CC); ancak O‟nun Dilemesi‟yledir253,
haa!
252

Temiz, M., Mahviyet, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
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Ben de bunu büyüklerden olan Beyazıd-ı Bestamî Hazretleri‟nden
öğrendim. Beyazıd-ı Bestamî Haretleri Hac mevsiminde Arafat‟ta iken,
Arafat‟taki o MahĢerî Kalabalığı görünce kalbinden Ġster-Ġstemez, “Bu
kalabalık içinde benim gibi 40 kere Hacca gelen var mı” diye bir düĢünce
geçmiĢ... Ama bu düĢüncesinin hemen ardından, Nefsinin Kendisi‟ni bu
Ģekilde beğenmesinden dolayı, büyük bir Huzursuzluğa kapılmıĢ... Beyazıdı Bestamî Hazretleri tabiatıyla o anda nefsine iyi bir “Ders Verme”
zamanının geldiğini düĢünerek Arafat‟taki Hacılara, “ġimdiye kadar
yaptığım 40 Hac‟cımın Sevâbı‟nı 2 Ekmeğe kim Satın Almak ister” diye
seslenmiĢ... Hacılardan birisi çıkmıĢ, Ben Satın Almak Ġstiyorum diyerek 2
ekmeği Beyazıd-ı Bestamî‟ye Teslim etmiĢ...
Beyazıd-ı Bestamî Haretleri yaptığı 40 Hac‟cın Sevâbı KarĢılığı‟nda
2 Ekmeği alarak bunları orada hemen birkaç Köpeğe yiyecek olarak
vermiĢtir. ġimdi gördünüz mü Beyazıd-ı Bestamî Hazretleri‟nin bu
davranıĢı ile Nefsin-Benliğin “ne kadar Tehlikeli olduğunu?” “Bir mü‟min
nefsini Firavun‟un nefsinden Daha AĢağı Görmedikçe paçayı kurtaramaz”
anlamına gelen bir sözü de her halde duymuĢsunuzdur. Bir kimse AyĢe
Validemize, “Ġnsan Kötülüğünü nasıl anlar?” diye bir soru sormuĢ... AyĢe
Validemiz‟in Cevâbı aynen Ģöyle olmuĢ: “KiĢi Kendisini Beğenmesi ile
Kötülüğünü anlar.” ĠĢte bir mü‟minin Nefsi‟nin Kabarması-Kendini
Beğenmesi iĢte bu kadar tehlikelidir.
Bizler gibi insanların ellerinde, yalnızca Özgür Ġrâdeleri‟yle254,
Ġsteme, Talep Etme, Niyet Etme Yetkisi vardır, o kadar… Allah (CC)
dilerse, bu istekleri ya kabul etmekte ya da etmemektedir.
Bununla berâber Kulun Duâsı Kabul olmasa bile, Ġstek Ve Arzûları
Ġslâmî Ġstikâmet doğrultusunda ise, yine de kaybolmamakta, Niyet ya da
Duâ edenin Lehine, baĢka bir Ģekilde de olsa, mutlaka
değerlendirilmektedir.
Eğer Kulun Ġstek Ve Arzûları, Ġslâmî Ġstikâmet Doğrultusu‟nda
değilse, istek sâhibi genel olarak, en azından, Allâhü Teâlâ‟nın bir Îkâzına
Mâruz kalmaktadır / kalır… Bu Îkâz, Duruma, Zamana, KiĢinin Ġstek Ve
Arzûları‟nın Cinsine göre değiĢmektedir / değiĢebilir. Îkâzın En Azı, kiĢinin
Ġstek Ve Arzûları Niyet AĢaması‟nda kalmıĢ ise, hiçbir KarĢılık
Verilmemesi olarak da düĢünülebilir. Örneğin Kulun Ġstek Ve Arzûları,
Ġslâmî Ġstikâmet doğrultusunda olsa da, onlar Allâhü Teâlâ tarafından
kabul edilip yerine getirilmese bile, kula, bu Ġyi niyetlerinden dolayı, en az,
Bir Birim Sevap verilir / verilebilir. Kulun istek ve arzûlarının kabul olması
hâlindeki Sevâbı ise, en az On Birim olur / olabilir.
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ÖZGÜRLÜK deyince, Ġnsan ġimdi Neler Hatırlamıyor Neler!
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Hâlbuki Müslüman‟ın Ġstek Ve Arzûları, Ġslâmî Ġstikâmet
doğrultusunda olmasa ve de bu Olumsuz Ġstek Ve Arzûlar, Allâhü Teâlâ
tarafından kabul edilip yerine getirilmese; kula, bu Kötü niyetlerinden
dolayı, Durum, Zaman Ve Yerine göre, günahın yazılmadığı durumlar da
vardır. Kulun kötü niyetlerinin Tahakkuk Etmesi hâlinde ise, bu niyetlerin
kazanacağı Günah da, en az Bir Birim olur / olabilir…
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MEĞER
BEN BĠR “ECÜNNÜ ĠMĠġĠM”, ÖYLE MĠ?
Ecünnü Veyâ İrticâ255
Ben bir Köylü Çocuğuyum. Küçükken biz çocuklar köyde, gecenin
Koyu Karanlığı‟ndan çok korkardık.
Köylerde Tuvâletler, Ģimdiki gibi, evlerin içinde değildi. Tuvâletler,
genellikle, evlerden 150-200 metre Uzaklık‟ta bulunuyorlardı. Bu yüzden
Tuvâlet Ġhtiyâcı konusunda biz çocuklar için, bilhassâ akĢam vaktinden
sonra Korku Anları baĢlıyordu.
O zamanlarda Elektrik olmadığı için köylerde Gece‟nin Koyu
Karanlığı, kafalarımızda çok çeĢitli Korku Senaryoları üretiyordu.
Büyüklerimiz de aynı Ortam‟da YetiĢtikleri için, bu Senaryoları biliyorlar
ve gerektiğinde bizi Korkutmak için, sık-sık, Zifirî Karanlık içinde
bulunduğu farz edilen, o „Ecünnü‟leri kullanıyorlardı. Hattâ bâzen o uzun
kıĢ gecelerinde evlerde toplanılarak, Çıra IĢığı ya da Ġdâre (Gaz)
Lâmbaları‟nın Titrek IĢıkları altında, böyle Korkulu Konularda, uzun-uzun,
sohbetler yapılıyordu.
Bu yüzden, uzun kıĢ gecelerinde anlatılan, „Ecünnü‟lü Hikâyelerini
hiç unutamam. Bu Hikâyeler bizlere, diĢleri bir karıĢ uzamıĢ, gözlerinden
ve burunlarından, ateĢler fıĢkıran amipsi vücutlarıyla, Kocaman Ve Acâyip
olan yaratıkları hatırlatmaktaydı.
Bu Yaratıklar, hayal gücümüzün tasavvur ettiği kadar, Korkunç
varlıklardı. Anlatılan hikâyelerde, „ecünnülere rastlayanların baĢlarına
gelmedik Ģeyler kalmazmıĢ… Öyle ki „Ecünnüler, koyu karanlıkta kalan
insanların Yüzlerini yalarlarmıĢ veyâ Yüzlerine Tükürürler, sonra da,
kendilerine benzetirlermiĢ… Bâzen de Karanlıkta Kalan Ġnsanlar,
„Ecünnüler tarafından taĢlanırlarmıĢ…
255
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Uzun karanlık kıĢ gecelerinde toplandığımız evlerde hep böyle
Ecünnü Hikâyeleri dinlerdik… Kafalarımız bunlarla dolardı. Her taraf
sanki bunlarla doluydu. Ama Enteresan Taraf da Ģuydu ki, hiç bir
Ecünnü‟yü gören de yoktu.
Oyun oynarken, birbirimizi „ecünnülerle korkuturduk. Anneler
çocuklarını hep „Ecünnülerle etkileyerek Ġknâ Ederler, „Ecünnül ile
uyuturlardı. ġimdi anlayabiliyorum ki o günlerde, „Ecünnüler ile dolu olan
kafalarımızla Her Birimiz, meğer günümüzde tıbbın Karabasan Dediği,
birer Rûhî Hastalıklı kiĢilermiĢiz; bugün tıpkı, Ġnönü Zihniyeti‟nin Ġslâm
karĢısındaki tavırlarında olduğu gibi256...
Karabasanın Tıptaki adı, Uyku Felci‟dir. Ġnsanlar, rüyâ gördükleri
REM Uykusu sırasında, Göz Ve Solunum Kasları dıĢında, tamâmen
Fizyolojik bir Felç durumundadırlar. Onların, uyurken, hiçbir Kası
çalıĢmaz. Böyle olmasaydı; rüyâlarımızı, uyurken, uygular hâle gelir,
rüyâlarımızda ne yapıyorsak, onları yapmaya çalıĢırdık. Bâzen uykudan
uyandığımızda, ġuurlu ve etrâfın farkında olduğumuz hâlde, Hareket
Edemez, Ses Çıkaramaz, göğsümüzün üzerinde bir Ağırlık hissederiz. Bunu
herkes, hayâtının bir döneminde, en az bir kez, yaĢamıĢ olabilir. Bu Korku
Verici bir durumdur; ama sâniyeler içinde kendiliğinden geçer. Çünkü
Karabasan‟ın Olma Nedeni; uykudan uyanmamıza rağmen, REM
uykusundaki Fizyolojik Felç hâlinin, uyanır uyanmaz, çözülmemesine
bağlıdır257.
Bizi her taraftan kuĢatan „Ecünnülerin, gerçekte olmayan, fakat
Karabasan gibi, geçici bir süre için, bizi Etkisi altına alan, Sunî birer Hayal
Ürünü olduklarını, Ģimdi öğrenmiĢ bulunuyoruz. Bu Ecünnüler meğer sanki
gerçekmiĢ gibi, yıllarca bütün YaĢayıĢ Ve Hareketlerimize yön veren,
Politikacılar‟ın Politikaları‟ndaki Evrim GeçirmiĢ hâlleriymiĢ…
Daha açıkça söylemek gerekirse meğer Bu Ecünnüler yıllarca,
kılıktan kılığa girecek Ģekilde, Politikacılar tarafından üretilip tertiplenen,
bir çeĢit Politik Ve Sunî Canavar ya da Hortlaklar‟dan ibâret heyûlâlardan
meydana geliyorlarmıĢ… ĠĢe bak sen! Bu gün artık Ģunu da öğrenmiĢ
bulunuyoruz ki ABD‟de Bu ĠĢi SenaryolaĢtıran Büyük KuruluĢlar, uzun
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yıllardan beri, büyük desteklerle beslenerek dünyâda Fitne üreten
merkezlerin baĢında geliyormuĢ…
„R-Kompleks‟ Bilimsel Gerçeği‟ni Fitneciliğe Adapte Etmek için,
baĢta ABD olmak üzere Batılılar, önce kitle veyâ grupların kafalarındaki
DüĢünce Yapılarını istedikleri yönde değiĢtirip, ondan sonra da bu kitle
veyâ grupların beyinlerindeki, “Ġçgüdüleri uyararak Mantıklı DüĢünmeyi
Baskılama Yöntemini geliĢtirmiĢler... Bu tür Yönetme Metoduna „RKompleks ile Yönetmek‟ adını vermiĢler... GeçmiĢte adını daha sık duymuĢ
olduğumuz, Yeni Dünyâ Düzeni‟nin Temel Felsefesi‟nde de Bu Yönetim
Tarzı yatmaktaydı… Benim „Ecünnü‟ adı ile SimgeleĢtirdiğim Husus,
anlaĢılıyor ki, bu Batı Fitneciliği‟nin Türkiye Versiyonları‟ndan birini teĢkil
ediyormuĢ… Görüyorsunuz değil mi, her Fitne‟nin ve Ġnsanlık DıĢı
OluĢumun içinden hep baĢta ABD çıkmaktadır. Tabiatıyla ikinci sırada
olanın da Ġngiltere olduğunu unutmamak gerek!
Üniversite yıllarımdaki, “Komünizm, Sağ-Sol Kavgaları‟nın”,
aslında hortlatılmıĢ birer Ecünnü‟den baĢka bir Ģey olmadığını, bugün artık,
herkes bilmektedir. Bu Hortlak ya da canavarların, bir müddet sonra,
Güçleri Zayıflayınca, bu sefer karĢımıza çıkan Ġki Kafalı, „Ġlerici-Gerici‟
hortlağının arzı endam ettiğini görmüĢtük. Derken bir müddet sonra, bu
Hortlağın Gücü de tükenmiĢti.
Sonra Ecünnü‟nün, yine Ġki Kafalı, daha değiĢik bir Versiyonu olan,
„Lâik-Antilâik‟ Hortlağı ile karĢılaĢmıĢtık. Bir zaman geldi ki, “LâikAntilâik” Hortlağı da, beklenen Sonucu vermeyince, ardından Ecünnü‟nün
yeni versiyonları ortaya çıkmıĢtı.
GeçmiĢteki bu tecrübeler, Yakın Târihte Ve Günümüzde, sırasıyla,
kocaman Tek Kafalı „Ġrtica‟ ve son olarak da, Ġki Kafalı „Türk-Kürt‟
hortlaklarının, artık Ecünnü‟nün Uluslararası Marka olmuĢ Modern
Sürümleri olduklarını, bize kolayca göstermiĢ bulunmaktadır.
Memleketimiz‟de özellikle Ġslâm ve Kültürümüze Bağlı Olanlar,
Ecünnünün „Ġrticâ‟ Sürümü‟nden, gerçekten çok etkilenmiĢlerdir. „Ġrticâ‟
Hortlağı her Ģeye karıĢıyor, Özgürce DavranıĢları engelliyor, özellikle,
Ġslâmî ve Kültürel Sembol Ve Merâsimlere Tahamülsüz davranıyordu.
Buna rağmen, bu „Ġrticâ Ecünnüsü‟, hiç bir yerde somut olarak
görülemiyordu.
Neidüğü belirsiz bu “Ġrticâ Ecünnüsü‟nün” ĢiĢirilmiĢ bir balon
olduğunu, en sonunda, ne olursa olsun deyip, fikrî Donanımlarımı (!)
KuĢanarak, onunla karĢılaĢmak üzere, Ortaya çıkıp da, onu Mat Etmek
üzere, KöĢe-Bucak aradığımda, ona hiçbir yerde Somut olarak,
rastlayamayınca anlamıĢtım. Sâdece ben mi? ġüphesiz hayır!
Kelli-Felli büyük (!) adamların her teleffuz ediĢlerindeki bu Esrarlı
„Ġrticâ Ecünnüsü‟ ile kim karĢılaĢmak ve onu tanımak istese; hiçbir kimse
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tıpkı benim gibi, çeĢitli söylentiden baĢka, hiçbir Somut Ġz bulamıyordu.
Nasıl Tıb‟bın Bilimsel Ġzâhı, „Karabasan Ecünnülerini, zaman geçtikçe,
kafalarımızdan sildiyse aynen onun gibi Millet‟in zamanla Bilgilenmesi de,
kafalardaki Ġrticâ Ecünnüsü‟nü de, aynı oranda EritmiĢ; bunun bir sonucu
olarak da Memleket sathındaki Bâzı Odaklar, benzer biçimde, Güç Kaybına
uğramıĢlardır.
Ġnönü Dönemi‟nde Ve Günümüzde, çoğu insanların uğradığı, Bin
Bir Zulüm Sonucu‟nda, ne çeĢit ecünnü olursa olsun, bunun Panzehiri‟nin,
çok geç de olsa, Millet‟in Uyanıklılığı Ve ġuuru olduğunu, artık, anlamıĢ
bulunuyoruz... Cumhûriyetimiz‟i Yıkmak isteyenlerin, 1933‟ten ve
özellikle de, Atatürk‟ten sonra, bu ġuuru ortadan kaldırmak için, çeĢitli
versiyonlarda Ecünnü Ürettikleri‟nin Milletçe çok Geç Farkına varılması
ne yazık ki, Millet ve Memleketimiz için bir Ģanssızlık olmuĢtur.
Yıllardan beri insanlarımızın kafaları heyûlâlar ve öcülerle ya da
“Ġrticâ Ecünnüleri” ile doldurulmuĢtur. Sağ Ve Sol cenahlara çöreklenmiĢ,
günümüzdeki Ġnönü Zihniyeti‟ne mensup belli çevreler tarafından her
tarafa, „Ver Yansın‟ atıĢlar yapılmıĢtır. 2007 yılında asîl Millet Ġrâdesi, %
47 ile iktidarda Tecellî etmiĢtir. ġükürler olsun ki, ayrıca 2017-2018-2019
yılları îtibârıyla, Gayrı Millî Ve Hâin Ruhlu, taĢeron karakterli, bu
Zihniyet bu gün, Yalan-Bazlı algı bataklıklarında Debeleye-Debeleye,
gittikçe batan, battıkça da hırçınlaĢan, HırçınlaĢtıkça da Hâinlikleri
KatmerleĢen, bir ÇöküĢ Süreci Ġçine girmiĢ bulunuyor…
Gerek bu Zihniyet ve gerekse de iç ve dıĢtaki bütün ġer Güçleri,
Ģimdiye kadar, Milletin kutsal değerlerini, yanlıĢ değerlendirmelerine Âlet
etmiĢlerdir. Bunlar Cumhûriyet ve Lâikliği, hâince emelleri uğruna,
kendilerine Kalkan ya da Korkuluk yapmıĢlardır. Birçok Vatansever
Ġnsanımızı, Cumhûriyet ve Lâiklik düĢmanı olarak Gösterme YanlıĢlığına
ya da Hâinliğine düĢmüĢlerdir. Bu Çarpıtma ĠĢi hâlâ da, canlı tutulmaya ve
Sürdürülmeye çalıĢılmaktadır. Ama iletiĢim organları sâyesinde, Millet‟in
Uyanıklılığı arttıkça, bu Sahteciliğin Gücü de, hamdolsun ki, azalma
eğilimine girmiĢ bulunuyor / bulunmaktadır.
Her tarafa, “Ver Yansın AtıĢları‟nın” Asıl Sebebi için, insanın
aklına, „Cumhûriyet ve Lâiklik‟ endiĢelerinden ziyâde, uzun yıllardan beri
kullanılan, bu Hayâlî Canavarlar‟ın Can ÇekiĢmeleri‟yle, Kafaları yıllarca
sunî Öcüler ile OyalanmıĢ olan Milletimiz‟in sırtından kazanılan
“Pasta‟nın”, ister istemez, yok olmaya yüz tutması geliyor...
Fakat zaman geçtikçe Milletimiz nispeten uyanmıĢ, „Eccünnüler‟
YanmıĢ, BitmiĢ, Kül olmuĢtu, sanki...
Ama Milletimiz bundan sonra, yağmurdan kaçarken, doluya
tutulmamaya da çok dikkat etmiĢti / ediyor da, Ģimdi… Nitekim % 51 ile
gerçekleĢen, Milletimiz‟in o sıralardaki ġuur Canlılığı, küller içindeki
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„Ecünnü Kalıntıları‟nı da bir Silindir gibi ezerek onları, can çekiĢen,
parçalanmıĢ Amip Kalıntıları‟na çevirmiĢti / çevirmiĢtir.
Bu dünyâ bir Sınav Dünyâsı‟dır. Sınavlar, insanları özellikle de
mü‟minleri imtihan etmek için, denizin dalgaları gibi, ardarda gelirler.
Millet, insanların lâyık oldukları, Ġdâreciler tarafından yönetilir. Ġnsanlar,
Eccünnüler‟in Etkileri‟nden kurtularak Özgür Ġrâdelerine sâhip olurlarsa,
Ġdârecileri de, aynı oranda, Hizâ‟ya gelirler. O zaman, „yağmurdan
kaçarken‟ Dolu‟ya, baĢka Fırtınalara tutulmazlar, Nurlu Ve GüneĢli
Ufuklara kavuĢurlar... ġu Ģartla ki, geçmiĢe göre bugün artık, bu Sunî
Hortlakları Kar gibi eritecek Panzehiri, Millet‟in ġuûru‟nda her zaman tâze
tutmak ve UyuĢukluğa meydan vermemek gerekiyor.
Aslında Bu Tespit, Allah (CC) tarafından bildirilen, Üstün Ġslâm Ve
Altın Kültürümüz‟ün ve Yüce Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz‟in ve /
veya Ġslâmî ve Millî Değerlerimiz‟in içinde mevcuttur. Cesâret Ve
Ümidimiz, dünyâyı Eğiten, sarsılmaz ve ĢaĢmaz, Yüce Ġslâmî Ve Altın
Kültürel Ölçülerimiz‟in, Târih Boyunca, verdiği Güven‟den doğuyor /
doğmaktadır.
Dolayısıyla Milletimiz‟in Uyanıklılığı, „Ġrticâ Ecünnüsü‟nde olduğu
gibi, iki baĢlı „Türk-Kürt Ecünnüsü‟nü de tamâmen Sıfırlamak
üzeredirΩ..Ama Ģunu söylemek gerekiyor ki, her defâsında Kılık Ve Kıyâfet
değiĢtiren Ecünnüler‟in, bir sonraki durumda, nasıl karĢımıza çıkacağını
önceden kestiremiyoruz. ĠĢte her zaman karĢılaĢabileceğimiz Zâfiyet
Noktası burasıdır.
Son asırların târih sayfaları karıĢtırıldığında „Ġrticâ‟nın, Osmanlı‟nın
sonlarında, ġiddetli Bir Doz‟da üretildiği, aslında onun, bu yazıda
sıralanan, bütün ecünnülerin de dedesi olduğunu görüyoruz. Milletimizi yok
etmek için, düĢmanların nasıl çalıĢtığını, iĢte Ģimdi daha iyi görebiliyoruz:
Burada „Ecünnü‟ olarak sembolleĢtirdiğimiz, öyle Tılsımlı bir
kelime üretmiĢler ki, onun kullanılmasıyla, insanın aklına Gericilik,
Yobazlık, Câhillik Ve Benzerleri gibi, Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün Esasları ve
Ġnsanın Fıtratı ile uyuĢmayan, her türlü kötülüklerin pompalanması
mümkün olmaktadır. Aynı zamanda bu husus, bir numara olarak, Gündemi
iĢgal etmekte fakat bu Ecünnüler‟in somut birer örneğine, hiç
rastlanılmamaktadır!
SavaĢ meydanlarında alt edemedikleri Milletimiz‟i yenmek ya da
her zaman zenginliklerimizi sömürmek amacıyla, Milletimiz‟i Sunî
Solunumda Tutmak için, bunun düĢmanlarımızın ortaya koydukları yalanBazlı bir Algı SavaĢı olduğunu, birçok acıları yaĢayarak, tecrübelendikten
Ω

. pestil: a. 1) Ġnce yufka biçiminde kurutulmuĢ meyve ezmesi, 2) Çok yorgun,

güçsüz.
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sonra, ancak anlamaya baĢlamıĢ bulunuyoruz... ġimdi görülüyor ki, ister
Gericilik, ister Ġrticâ olsun ya da kısaca ne olursa olsun bunların Her Biri,
Algı SavaĢı‟nın, esasta, değiĢik kılıklı Ecünnü Cadıları‟dırlar.
Hâfızalarımızı yokladığımızda görebiliriz ki Ecünnüler yardımıyla
geçmiĢte Eski Türkiye‟de, Milletimizi yıllarca uyutabiliyorlardı. Ama devir
değiĢti, Millet gittikçe uyanıyor… Artık bugün Yeni Türkiye‟de, Asîl Ve
Ârif Milletimiz‟in uzun süre uyutulamayacağını da, herkes görmeye
baĢlamıĢ bulunuyor...
Her ne kadar Milletimiz, eskiye göre, epeyce BağıĢıklı olsa bile,
Ġrticâ, Gericilik gibi, Ecünnü Tasarımcıları‟nın, Millet‟in uyanmasını
analiz ederek, Hortlak Ve Canavarlara âit ġekil, Kılık, Fikir, Güç Ve Metot
değiĢikliğine gideceklerini de, her an Ġhtimal dâhilinde tutmak gerekiyor.
Bu bağlamdaki son geliĢmeler, Ģüphe uyandırıyor. Ecünnü
Organizatörleri, kısa süreli kafa karıĢıklığı yapan, yeni tip Ecünnüler mi
düĢünüyorlar, yoksa Ecünnüleri Politik bir Kuruma mı dönüĢtürmek
istiyorlar? Bunlardan her an her Ģey beklenir! Buna karĢı da atalarımız,
“Su uyur düĢman, örneğin ABD, uyumaz!” Düsturu‟nu da vermemiĢler mi”
Ve de ayrıca, “Mü‟min bir kere aldanır” Hadis Uyarısını, her
zaman iĢlerli tutmak için, En Önemli Yol, çalıĢarak tembellikten uzak
durmak, fakat rahatlığın tuzağına düĢmemek gerekiyor / gerekmektedir.
Bu soruların 2-3 yıl öncesinde sorulduğu düĢünülürse, bu gün
2022‟de, içimizdeki Hâinlerin ve dıĢımızdaki DüĢmanların Ecünnüleri
Politik Birer Kuruma dönüĢtürmeye giriĢtikleri fakat bu konuda, henüz bir
baĢarıya ulaĢamadıkları Fazı içinde bulunuyorlar. Bu noktada bunlar
çoklarının kafalarını, hâlâ, karıĢtırmaya çalıĢmaktadırlar…
Ecünnülerin Politik Birer Kuruma DönüĢtürülme Çabaları‟nın yanı
sıra, Millet‟in kafalarını karıĢtırmaya devam etmek için, geçmiĢtekine göre,
Esas Özellik, Zaman Ve Mekâna göre, Darbe Etkili, „Yanar-Döner‟ ya da
„Yalap-Dolap ya da Ġkiyüzlülük‟ ve / veyâ Çarketme ya da “Pireyi Deve
Gibi Algılatmak” olan, Kısa Etkili Ecünnü Versiyonları Tipindeki Çabalar,
hâlâ sürdürülmüyor değil258…
Ama bugünkü Medya, her ne kadar, Siyonistler‟in Ve Küresel
Kraliyetçiler‟in ellerinde olsa bile, ĠletiĢim Teknolojisi‟nin Aydınlanma Ve
Bilgilenme sağlamasından dolayı, Milletimiz onu, karakterindeki
doğruluğu ve dürüstlüğüyle, bir Nîmete dönüĢtürebilmektedir.
Eskinin Cehâlet karanlıklarını kullanan ġer Odakları, önceleri bu
Karanlık Ve Gizliliğin Avantajı‟ndan faydalanıyorlar, böylece sunî bir güç
kazanıyorlardı. Günümüzde artık Milletimiz‟in ġuurlanması‟yla, artan
258

En Tehlikeli Sıfat
http://mtemiz.com/bilim/EN%20TEHLĠKELĠ%20SIFAT.pdf

419

ġeffaflık oranında, TaĢlar Gerçek Yerleri‟ne oturmakta, Ģer odakları çorap
söküğü gibi çözülmekte ve cıva gibi açığa çıkmaktadırlar. Bir ara,
Ecünnü‟nün içteki „Çarketme‟ ya da „Çarkçılık‟ diyebileceğimiz bir
versiyonunun da birden parlamıĢ olmasına rağmen, “Çarkçı‟nın” Çarketme
Süresi‟ni, bir beceriksizlik sonucu olarak, örneğin 9 dakika gibi, çok düĢük
periyotlara DüĢürmesi, zihinlerin Tuzaklanma Tehlikesi‟ni, daha da
azaltması nedeniyle, “Çarkçılık Gayretleri” de artık pek tutunacağa
benzemiyor...
Sonuç olarak günümüzdeki Hak-Bâtıl ÇekiĢmesi‟nde ya da daha
Türkçe anlamıyla, Aydınlık (Hak)-Karanlık (Bâtıl) Mücâdelesi‟nde,
aydınlığın nasıl Müslümanların Can Suyu olduğunu259, bugün daha iyi
kavramıĢ durumdayız260. Bu durum, Bilimsel Gerçekliği‟yle, yâni bilimsel
olarak deneylenmiĢ hâliyle, apaçık bir sûrette, büsbütün gözler önüne
serilmiĢ durumdadır261. Bu geliĢmeler geleceğin, Gerçek (Hak)
Aydınlığı‟na sâhip olan, Müslüman Milletlerin olacağının bir ĠĢâreti‟ni de
vermektedir.
Bunun diğer bir ĠĢâreti de, kendileri tarafından tesis edilen ve adına
da, “Ġnsan Hakları” ve / veya Demokrasi denilen Sistemin Kurallarını bile,
Çıkarları Ve Menfaatleri söz konusu olduğunda hiçe saymakta olmalarıdır.
Bu sıralarda “Ġnsan Hakları‟nı” ve / veya Demokrasi‟yi hiç de Dikkate
Almayan Ve Hesâba Katmayan, bâtıla saplanmıĢ, Küfür Cephesi
Batılıların, târih boyunca, özellikle Müslümanlara karĢı yaptıkları Akıl
Almaz Zulümleri‟nin, Yüce Allah‟ın (CC) Adâleti‟nin Tecellîsi‟yle, Geri
Ödeme Dönemi‟ne girmiĢ olmalarını görüyoruz262.
259
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RĠCĠ%20VE%20YOBAZLARIN%20REZĠLLĠKLERĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KERÎMAN%20HÂLĠS%20OLAYI%20VE%20MDERN%20GE
RĠCĠ%20VE%20YOBAZLARIN%20REZĠLLĠKLERĠ.docx,
En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
262
Temiz, M.,

420

Türk Milleti olarak, her an Aynı Ġnanç Ve Aynı Ġstikâmet‟te263, hem
Uyanık ve hem de Gayretli olmalıyız264. 15 Temmuz 2016‟da Fetö
tarafından yapılan Darbe GiriĢimi‟nde de görüldüğü gibi, Küfür
Cephesi‟ne dâhil olanların, hiçbir zaman, Muvaffak Olamayacakları,
arkamızı ilelebet yere getiremeyecekleri, bunun Allah‟ın (CC) Milletimiz‟e
vermiĢ olduğu bir Vaadi Olduğu aslâ unutulmamalıdır!
Nurlu Ufuklara Yönlü olan bu GidiĢ, “Bir Müslüman bir kere
aldanır.” Hadisi‟nin, her an, canlı tutulması hâlinde, hiçbir zaman
durdurulamaz. Çünkü Ġslâm Kaynaklarındaki Veriler, Gerçeklerin tâ
kendileridir265.
Bu sebepten dolayı artık korkuya gerek yok! Günümüzde bâzıları
eksik ve çoğu kere yanlı bile olsa, Basın (Medya) Sâyesinde Milletimiz,
bütün duyumları kısa süre içinde, Ġslâm Ve Kültürümüze iliĢkin ÜstünSeçkin-EĢsiz Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz‟in süzgecinden
geçirerek değerlendirip, Aklıselîm Terâzisi‟nden geçiriyor ya! Sen ona bak!
Hangi kılığa girerlerse girsinler, Akl-ı Selîme önem veren,
Milletimiz‟in uyanıp Ģuurlanması oranında, Ecünnüler‟in Ömürleri, gittikçe
kısalacak, bir gün gelecek ki, destek ve tasarımcıları bile unutulacaktır!
Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün Kucaklayıcı KardeĢlik Atmosferi içinde,
karanlık günlerden, tekrarlanan insanlık dıĢı entrikalardan Dersler Ala-Ala
Batı‟da Ġnsanlık, Batıcılarımız‟la Birlikte, Batıyor mu? Bu Bilimsel Gerçeği Biliyor
muydunuz? Batıcı Zihniyetlerin Ġslâm DüĢmanlığının Bilimsel Sonucu..., Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BATICILARIMIZ%20DA%20BATIYOR%20MU.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BATICILARIMIZ%20DA%20BATIYOR%20MU.docx, En Son
EriĢim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
263
Temiz, M., Güzel Ahlâk Timsâli, O Da Yine Türk! Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/GÜZEL%20AHLÂK%20TĠMSÂLĠ,%20O%20DA%20YĠNE%2
0TÜRK!.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/GÜZEL%20AHLÂK%20TĠMSÂLĠ,%20O%20DA%20YĠNE%2
0TÜRK!.docx,
En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
264
Temiz, M., ġimdi, “Nah Size!” ġerefsizler!, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://mtemiz.com/bilim/ġĠMDĠ,%20“NAH%20SĠZE!”%20ġEREFSĠZLER!.pdf
YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ġĠMDĠ,%20“NAH%20SĠZE!”%20ġEREFSĠZLER!.docx,
En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
265
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olgunlaĢmakta olan Milletimiz‟in, ġanlı Târihimiz‟in geçmiĢinden,
geleceğimizdeki ġanlı Ufuklara Doğru, Birlik Ve Berâberlik içinde El-Ele
Gitme Arzûsu yeter ki sönmesin!
Bu yazıyı tefekkür ederken, özellikle, aĢağıdaki iki paragraf, sanki
Yüzyıllık bir Uykudan uyanmamı sağlamıĢtır:
“Memleketimiz‟de özellikle Ġslâm ve Kültürümüze bağlı olanlar,
Ecünnülerin „Ġrticâ‟ sürümü‟nden, gerçekten, çok etkilenmiĢlerdir. „Ġrticâ‟
Hortlağı her Ģeye karıĢıyor, Özgürce DavranıĢları Engelliyor, özellikle,
Ġslâmî Ve Kültürel Sembol Ve Merâsimlere Tahamülsüz davranıyordu.
Buna rağmen, bu „Ġrticâ Ecünnüsü‟, hiç bir yerde Somut olarak
görünemiyordu.
“Neidüğü belirsiz bu Ġrticâ Ecünnüsü‟nün ġiĢirilmiĢ bir Balon
olduğunu, en sonunda, ne olursa olsun deyip, Fikrî Donanımlarımı (!)
kuĢanıp, onunla karĢılaĢmak üzere, Orta‟ya çıkıp da, onu Mat Etmek üzere,
köĢe-bucak aradığımda, ona, Somut olarak, rastlayamayınca anlamıĢtım.”
“Ecünnü olarak, bu kapalı kelime çerçevesinde, öyle Tılsımlı
kelimeler üretmiĢler ki... Onların kullanılmalavrıyla, insanın Aklına
Gericilik, Yobazlık, Câhillik Ve Benzerleri gibi, Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün
Esasları ve Ġnsanın Fıtratı ile uyuĢmayan, her türlü kötülüklerin
pompalanması mümkün olmakta, aynı zamanda bu husus, bir numara
olarak, gündemi iĢgal etmekte fakat bu Ecünnüler‟in Somut birer Örneğine
hiç rastlanılmamaktadır!”
Gerçekten Aklım BaĢıma Doğru-Dürüst olarak ilk defâ Bu Bilgilerle
gelmiĢti:
MorfinlenmiĢ kafamın ilk defâ Normal Fizyolojisine kavuĢtuğunu,
gözümün ilk kez açıldığını ve gerçekleri ilk kez görmeye baĢladığımı, ancak
o zaman hissetmiĢtim. GörmüĢtüm ki beni, benim gibi bütün Müslümanları
bile, adamlar meğer birer Ecünnü saymıĢlar!
ĠĢte o zaman, “Meğer biz Müslüman Mü‟minler, Eski Türkiye‟de
birer Ecünnü imiĢiz, onlara göre, öyle mi?” diyerek Hop Oturup Hop
KalkmıĢtım! Sırf bizleri mi? Ne sırf bizleri?
Benim gibi, ABD‟nin yıllar yılı, “TavĢana kaç, tazıya tut”
Aldatmacasını, onun versiyonlarındaki, Ġnsanlık DıĢı Tüm Sırları çözen,
baĢta CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN‟ı ve onun gibi tüm
mü‟minleri de!
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CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN

Gerçek İnsanlık Dönemi‟ne Giriş
Bereket versin ki Müslümanlar özellikle de Milletimiz, 21. Yüzyıl‟a
girerken, her alandaki baskı ve dayatmalardan kurtulup, 2004 yılından beri,
Maddî Ve Mânevî potansiyellerini Ġnsânî BaĢarılara dönüĢtürmesini de
baĢarmıĢ bulunmaktadır. Gerçekte Evren‟in Sigortası sayılan, Mü‟minler266
sâyesinde, Yeni Türkiye‟nin temelleri atılarak, bu Ġnsanlık YarıĢı‟nda
Cumhûriyetimiz‟in Yükselme Devri 16 Nisan 2017‟de yapılan Referandum
ile baĢlatılmıĢ bulunmaktadır. Böylece Gerçek Ġnsanlık Dönemi‟ne (Ġnsânî
Dönem‟e) de girmiĢ bulunuyoruz. Sonuç îtibâriyle:
Yeni Türkiye‟nin Temelleri‟nin Atılması‟yla Evren‟in Sigortası
Sayılan Mü‟minle‟rin Dürüstlük Ve Ġnsanlıktaki Kararlı Tutum Ve
DavranıĢları, aynı zamanda, târih boyunca birer Zulüm makinesine
dönüĢmüĢ olan (Batılı) Kâfir (Ġnkârcı) Milletlerin Ġnsanlık DıĢı Yüzlerini267,

266

Temiz, M. (Evren Ve) Ġnsanların Velinîmeti Ve Mü‟minler, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/EVREN%20VE%20ĠNSANLARIN%20VELĠNÎMETĠ.pdf YA
DA
http://mtemiz.com/bilim/EVREN%20VE%20ĠNSANLARIN%20VELĠNÎMETĠ.doc, En
Son EriĢim Târihi,
11.05.2014.
267
Temiz, M., Yine “Takke DüĢtü Kel Göründü” Ama Bu Seferki BambaĢka!
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/YĠNE“TAKKE%20DÜġTÜ%20KEL%20GÖRÜNDÜ”%20AM
A%20BU%20SEFERKĠ%20BAMBAġKA!.pdf YA DA
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cıva gibi ortaya dökmüĢtür. Bu güncelleĢmede Yeni Türkiye bir çeĢit
Turnosol Kâğıdı Rolünü oynamıĢ bulunmaktadır.
Ġnsanlık dıĢı Zâlim Karakterleri nedeniyle, Ġslâm‟da „Allah
DüĢmanları268„ olarak da anılan, bu Ġnsanlık Canavarları‟nın Takkeleri
düĢüp, bugünlerde kelleri de görüldükten269 sonra, sizler o zaman
seyrediniz, artık, Allah‟ın (CC) gelecek günlerdeki Siyâseti‟ni ve de
çalıĢkan Mü‟minlere sunacağı Nîmetlerini… Ki tüm mü‟minlerin her
baĢarıya Sevindikçe, oturdukları yerde bile, Sevgibazlı Gönül Ve Niyet
Birlikteliği‟yle Cihat Yapmaktan Dolayı, en üstün derecelerin eĢliğinde270,
sağlayacakları, Kat-Kat olan, Kazançlarını-(Sevaplarını)271, hele o zaman
bir düĢününüz!
Yıllarca önce CumhurbaĢkanımız, “Cihat Kavramını Okul
Müfredatlarına Koyun!” emrini vermiĢti. Eski Türkiye‟deyken Ġnönü Ve
Hempaları tarafından Ġslâm yasaklanmıĢ ve Kültürümüz Redd-Ġ Miras
EdilmiĢti, biliyorsunuz. Bununla baĢlayan Tahrifat Ve Tahribat‟tan yara
alan Cihat Kavramı‟nın da, Cumhûriyetimiz‟in Yükselme Devri‟nin
http://mtemiz.com/bilim/YĠNE“TAKKE%20DÜġTÜ%20KEL%20GÖRÜNDÜ”%20AM
A%20BU%20SEFERKĠ%20BAMBAġKA!.docx, En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
268
Temiz, M., Allah DüĢmanları, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH%20DÜġMANLARI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH%20DÜġMANLARI.docx, En Son EriĢim Târihi:
20.09.2014,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
269
Temiz, M., Yine “Takke DüĢtü Kel Göründü” Ama Bu Seferki BambaĢka!
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/YĠNE“TAKKE%20DÜġTÜ%20KEL%20GÖRÜNDÜ”%20AM
A%20BU%20SEFERKĠ%20BAMBAġKA!.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/YĠNE“TAKKE%20DÜġTÜ%20KEL%20GÖRÜNDÜ”%20AM
A%20BU%20SEFERKĠ%20BAMBAġKA!.docx, En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
270
Temiz, M., „En Son Versiyon‟-Âidiyet, Heybe Modeli, Nerede GörülmüĢ Bu
Açıkgözlük!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/„EN%20SON%20VERSĠYONÂĠDĠYET,%20HEYBE%20MODELĠ,%20NEREDE%20GÖRÜLMÜġ%20BU%20AÇIK
GÖZLÜK!.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/„EN%20SON%20VERSĠYONÂĠDĠYET,%20HEYBE%20MODELĠ,%20NEREDE%20GÖRÜLMÜġ%20BU%20AÇIK
GÖZLÜK!.docx, En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
271
Temiz, M., Yine “Takke DüĢtü Kel Göründü” Ama Bu Seferki BambaĢka! ,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/YĠNE“TAKKE%20DÜġTÜ%20KEL%20GÖRÜNDÜ”%20AM
A%20BU%20SEFERKĠ%20BAMBAġKA!.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/YĠNE“TAKKE%20DÜġTÜ%20KEL%20GÖRÜNDÜ”%20AM
A%20BU%20SEFERKĠ%20BAMBAġKA!.docx, En Son EriĢim Târihi: 11.05.2017.
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baĢladığı, bugünkü Yeni Türkiye‟de, okullarımızda yeniden Müfredata
Girmesinin KonuĢulması, günümüzdeki Ġnönü zihniyetlilerin hopoturuphopkalkmalarına sebep olmuĢtur. CumhurbaĢkanımız‟ın Bu Emri, dikkat
ediniz, hâlâ Hasıraltı edilmektedir. ġimdi hemem burada Cihat Konusunu
yeniden açarak Fayda‟sını, kısa bir yazıyla aydınlatmadan geçmek, Ģimdi
hele hiç de mümkün görünmüyor!
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BĠZE ÇEKTĠRĠLENLER272
ĠNġALLAH CĠHAT YERĠNE GEÇER
Özler:
Abdurrahman bin Ka‟b
bin Malik babasından Ģöyle nakleder:
Babam, Ģâirler hakkında vahyedilen, “ġâirlere
ancak azgınlar273 uyar!” Ģeklindeki, “ġuara Sûresi 224. Âyeti
hakkındaki fikrini Rasûlullah (SAV)‟e sorunca Abdurrahman bin Ka‟b bin
Malik Rasûlullah (SAV)‟tan Ģöyle bir cevap alır:
“Mü‟min Kılıcı Ve Diliyle Cihat eder!
Nefsim elinde olan Allah‟a yemin ederim ki, ġâirler
savaĢı metheden, mücâhidleri savaĢa teĢvik eden, onları cesâretlendiren,
coĢturan ve Ģiirleriyle sanki düĢmanları ok yağmuruna tutan kiĢilerdir!”
Ahmed bin Hanbel Müsned
Albani Silsiletu‟l-Ehadîsi‟s-Sahiha274
“Size savaĢ açanlarla
Allah yolunda çarpıĢın. Fakat
haksız saldırıda bulunmayın. Çünkü Allah, haksız
saldırıda bulunanları sevmez.”
Bakara Sûresi, âyet 190
“Kendilerine kitap verilenlerden oldukları Hâlde
ne Allah‟a, ne Âhiret gününe inanmayan, Allah‟ın ve Resûlü‟nün
haram kıldığını haram tanımayan ve hak dini din edinmeyen kimselere, alçalmıĢ
oldukları hâlde, elden cizye verecekleri hâle gelinceye kadar savaĢ yapın!”
Tevbe Sûresi, âyet 29
272

Bize Neler Çektirdiler Neler!
http://mtemiz.com/bilim/BĠZE%20NELER%20ÇEKTĠRDĠLER%20NELER.pdf
273
Azgin: AzmıĢ olan, azılı… Çabuk iltihaplanan, yarası hemen kapanmayan…
Çok yaramaz (çocuk)… Cinsel istekleri aĢırı olan… CoĢmuĢ, taĢmıĢ… Gözü hiçbir Ģeyden
yılmayan-Türk-Dil Kurumu Sözlüğü.
Sapık: Tavır ve davranıĢları normal olmayan veyâ geleneklerden, törelerden
ayrılan, anormal (kimse), gayritabiî, anormal… Delice davranıĢları olan, meczup-Türk
Dil Kurumu Sözlüğü.
274
http://www.sahihhadisler.com/yazdir.asp?id=4144
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Büyük Cihat
Bilmeyenler için söylüyorum... Zamânımızda her türlü cihadın,
özellikle de sözle ya da yazı ile yapılan cihadın, açıkça yapıldığı bir
Dönemi yaĢıyoruz.
Bilirsiniz ya Üstün-Seçkin-EĢsiz Ġslâmî Ve Altın Kültürel
Ölçülerimiz‟deki Değer Yargılarımıza göre “cihadın en büyüğü”, günahları
iĢlememek için nefsin isteğiyle her an devamlı mücâdelede bulunmaktır.
Bunun delîli ise Tebük Seferi‟nden dönerken Peygamberimiz (SAV)‟in,
“ġimdi Küçük Cihat‟tan, Büyük Cihat‟a dönüyoruz” demesi üzerine
sorulan, „Yâ Resûlallah, biz Ģimdi Büyük Cihat‟tan dönmüyor muyuz? O
zaman, Büyük Cihat hangisidir?” sorusuna karĢı vermiĢ olduğu cevapta
bulunmaktadır. Bu soruya Peygamberimiz (SAV)‟in vermiĢ olduğu cevap
Ģöyledir:
“Biz Ģimdi, Küçük Cihat‟tan, Büyük Cihat‟a dönüyoruz. Büyük
Cihat Nefis‟le Mücâdele‟dir.”
Bâzı kaynaklarda bu rivâyetin zayıf olduğu ifâde edilmiĢtir275. Ama
diğer taraftan Nefis‟le Mücâdele olarak tanımlanan Cihat Kavramı‟nın,
“Hakîki mücâhid nefsine karĢı cihat (Arapça teleffuzla cihad yazılır) açan
kimsedir.” Ģeklindeki bir Tirmizî hadîsinin276 anlamıyla örtüĢmesi çok
önemlidir. Ayrıca bu, ilk Hadis‟in gerçekliğindeki Ģüpheyi de ortadan
hemen kaldırmaktadır. Çünkü Arapça‟da mücâhid-mücâhit, cihat eden
kimse demektir.
Cihat‟ın Çeşitleri
Cihat her türlü vâsıtayla, yâni her türlü “Güç Ve Kuvvetle”
ÇalıĢmak-Çabalamak demektir. Görüyorsunuz Cihat Kavramı, geniĢ bir
kavramdır; içinde silahlı mücâdeleyi, savaĢı da içerir / içeriyor... Ama
cihat elbette ki yalnızca savaĢ anlamına gelmez. Nitekim Cihat Kur‟an‟da
“savaĢ” ile tanımlanmamıĢtır. Kur‟an‟da savaĢ “kıtâl / mukâtele” kelimesi
ile verilmiĢtir.
Dolayısıyla cihat‟ın sâdece savaĢ anlamına gelmediğinin en büyük
delîli olarak, “Öyleyse kâfirlere Îtaat Etme ve onlara karĢı Kur‟an‟la büyük
bir cihat ver!” mealindeki Furkan Sûresi‟nin 52. Âyeti alınabilir.
Bu nedenle “Kur‟an ile Cihat etmek” demek, elbette ki Kur‟an‟ı
silah gibi kullanmak demek değildir, tabiatıyla... Buradan anlaĢılan husus,
275

(Razi, XXIII, 72; Beydavi, II, 97; Bu rivâyetin zayıf olduğu ifâde edilmiĢtir. bk.
Acluni, I,424).
276
https://sorularlaislamiyet.com/peygamberimiz-sav-en-buyuk-cihad-nefisleyapilan-cihattir-demis-midir-bu-hadisin-sadece-Tasavvufi
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kâfirlerle mücâdelenin, Kur‟an‟a uygun bir Ģekilde, yapılması gerektiğidir,
Ģüphesiz! Meselâ Bakara Sûresi‟nin 190. Âyeti‟nde, “Size savaĢ açanlarla
Allah yolunda çarpıĢın.” derken yine aynı âyette, “Fakat haksız saldırıda
bulunmayın. Çünkü Allah, haksız saldırıda bulunanları sevmez.” deniyor…
Demek oluyor ki, Kur‟an ile cihat yapmak demek, Kur‟an‟da bildirilen
usullere uyarak, cihat edilmesi demektir. Bu mücâdele metodunun içinde,
giriĢte Abdurrahman bin Ka‟b bin Malik tarafından nakledilen:
“Mü‟min Kılıcı Ve Diliyle Cihat eder! Nefsim elinde olan Allah‟a
yemin ederim ki, Ģâirler savaĢı metheden, mücâhidleri savaĢa teĢvik eden,
onları cesâretlendiren, coĢturan ve Ģiirleriyle sanki düĢmanları ok
yağmuruna tutan kiĢilerdir!” Hadîsi de dikkate alındığında, günümüzde Söz
Ve Yazı ile yapılan, mücâdelenin de cihadın önemli bir yöntemi olduğunu,
ortaya koymuyor mu, sizce de? Örneğin buna en güzel bir örnek vermek
gerekirse, hiç tereddüt etmeden, günümüzdeki Mehter MarĢı‟mızı
verebiliriz.
Gerçekten cihat emek genel olarak, bir Müslümanın dini adına, her
Zaman Ve Her Yer‟de, gereken Ģeyleri yapmasının adıdır. DüĢmanla
yapılacak olan SavaĢ, her zaman karĢılaĢılabilecek bir olay değildir. Fakat
Müslüman nefsiyle, sürekli olarak, mücâdele hâlindedir ki, iĢte büyük cihat
budur; Nefis‟le Mücâdele‟dir.
DüĢünsenize bir kere! En büyük düĢmanımız sayılan Nefs-Ġ
Emmâremiz ile mücâdele edemezsek, nefsimizin emrinde olursak, o nefis
düĢmanla nasıl baĢedebilir? O nefis hiç kendini zora sokmak ister mi? ĠĢte
bu gün Ġnönü Zihniyetini görüyorsunuz. Bunlar Vatan Ve Milletimiz‟in her
türlü düĢmanlarıyla iç-içeler... Demek ki önce, nefsimize “DüĢmanla
Mücâdele Eğitimi” vemek gerek! Yâni kısaca önce nefsimizi Terbiye etmek
gerek! ĠĢte görüldüğü üzere, mücâdelenin ilk baĢında, Müslümanın nefsi ile
mücâdelesi gelmektedir. Dolayısıyla Ġlâhî Görev Ve Vazîfelerimizi buna
göre ikiye ayırabiliriz:
Bu görev ve vazîfelerimizin birine, „Küçük Cihat‟, diğerine ise
„Büyük Cihat‟ demek mümkün olmakla berâber, aslında bu cihat türlerinin
her birine aynı önemi vermek gerekiyor… Esâsında bütün gücümüzle
ÇalıĢmak, Çabalamak zorunda olduğumuzu düĢünüyorum ki, bu husus
dikkate alındığında, çalıĢmanın bile, özel anlamda, cihat yapmak olduğu
anlaĢılıyor277.
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İlimle Yapılan Cihat
Yukarıda verilen bilgilerden de derleneceği gibi Cihat‟ın baĢka bir
çeĢidi de Ġlim Yolu‟yla yapılan Cihad‟dır. Bütün kötülüklerin sebebi
cehâlet ya da Allah (CC) tarafından bildirilen Yüce Ġslâmî Ve Altın
Kültürel Ölçülerimiz ve / veya Ġslâmî ve Millî Değerlerimiz konusundaki
bilgisizliktir. Hak‟ka ya da “Gerçeğe ve / veya Gerçeklere” ulaĢmak
isteyen herkesin Cehâletten kurtularak, ondan uzaklaĢması gerekir /
gerekmektedir. Aslında Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürümüzü ve / veya
Üstün-Seçkin-EĢsiz Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimizi yeteri kadar
öğrenmek, ilk baĢta yerine getirilmesi gereken bir Cihat türüdür.
Ġslâmî Ve Kültürel Bilgiler‟in ortaya koyduğu sonuçların, Ruh Ve
Gönüller üzerinde meydana getirdiği, Tatmin Edici Ve Ġnandırıcı Etki‟yi,
hiç silâh gücüyle, temin etmek mümkün mü? Elbette değil! Onun için, Nahl
Sûresi‟nin 125. Âyeti‟nde, Ģöyle bildirilmiĢtir:
“(Ey Resûlüm! Ġnsanları) Rab‟binin yoluna Hikmetle Ve Güzel
Öğütle çağır! Ve onlarla en güzel Ģekilde Mücâdele et (TartıĢ). ġüphesiz
Rab‟bin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O, hidâyete
kavuĢanları da en iyi bilendir.”
Temeli, Ġlim Yolu‟yla, Tebliğ Etmeye Ve Dâvete dayanan bu Tebliğ
Faaliyeti‟ne, Ġslâm‟da „Ġlimle Cihat‟ denir. Bu da aslında „Kur`an ile Cihat‟
demektir. Demek oluyor ki, genel olarak söylemek gerekirse, En Güzel
Mücâdele ġekli, Kur`an‟ın Öğrettiği Mücâdele Ģeklidir. Yukarıdaki âyette
Allâhü Teâlâ, „…Hikmet ile Ve güzel Öğüt ile…‟ diyerek mücâdelenin
Ģeklini biraz daha açmıĢ bulunuyor... ġöyle Ki Bilim, San‟at Ve
Teknolojiye Hikmet de dendiğine göre Bilim, bu Ġlmin Maddî
Cephesi‟dir278. Dolayısıyla “Silahlı SavaĢı”, bu Ġlim Kavramı içine sokmak
mümkündür. Furkan Sûresi‟nin 52. Âyeti‟nde:
“(Mademki yalnız seni gönderdik) Öyleyse kâfirlere boyun eğme ve
bununla (Kur‟an ile) onlara karĢı olanca gücünle büyük bir SavaĢ ver!”
buyurulmaktadır.
Âyete göre Kur‟an ile Büyük Bir SavaĢın Verilmesi, Kur`an‟ın Ġlim
ve Cihat konusuna, ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Hak Ve
Hakîkatı, en tehlikeli zamanda bile, hiç bir Ģeyden Korkmadan Ve
Çekinmeden, olduğu gibi, Söz ile, Kalem ile söylemek de, elbetteki bir çeĢit
CĠhat‟tır, tabiatıyla... Peygamberimiz (SAV) bu konuda Ģöyle
buyurmuĢlardır:
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“Zâlim bir hükümdar karĢısında Hak Ve Adâleti, açıkça söylemek,
Büyük Bir Cihat‟tır.“
Mal ile Yapılan Cihat
Cihat‟ın baĢka bir yolu da, Allâhü Teâlâ tarafından insana lütfedilen
(ihsan edilen) mal ve servetin kullanılmasıyla, bunların Allah (CC) yolunda
harcanmasıyla, yapılan Cihat çeĢidir279.
Biliyorsunuz ya dünyâda Para, her kapıyı kolayca açabiliyor… Hz
Ömer (RA) da, „Dünyânın Ġzzeti Mal ile Âhiret‟in Ġzzeti iyi Amel iledir‟
demiyor muydu? O zaman hakkın korunması ve zafere ulaĢılması için,
Para iyi bir yoldur, değil mi?
Bu nedenle Ġslâm‟da, Mal ile Cihad‟ın önemi de büyüktür, elbette!
Müslümanlar Ġslâm‟ın Yücelmesi, Hakkın Muzaffer Olması için, her türlü
Mal, Servet Ve Paralarını bu yolda fedâ ederek, Mal ile Cihat Yapma
fırsatını da kullanabilirler.
Peygamberimiz (SAV)‟in, Mal ile Cihat husûsundaki, TeĢvik Edici
Sözleri, Ashâb-ı Kiram‟ı harekete geçirmiĢtir. Kendileri, yoksulluk içinde
sıkıntılı bir hayat geçirirlerken, Mal ile Cihat yapabilmek için, neleri varsa,
onları getirip Peygamberimiz (SAV)‟e vermiĢlerdir. Bu konuda Kur‟an-ı
Kerîm‟de de pek çok âyet vardır. Allâhü Teâlâ, aĢağıda, Enfal Sûresi‟nin
72. Âyeti‟nde ve Tevbe Sûresi‟nin 41. Âyeti‟nde ve de Nisâ Sûresi‟nin 95.
Âyeti‟nde, sırasıyla, Ģöyle buyurmaktadır:
“Gerçekten de îman edip hicret eden, mallarıyla ve canlarıyla Allah
yolunda cihat veren, onları barındırıp yardım edenler, iĢte bunlar,
birbirlerinin dostlarıdırlar-Enfal Sûresi, Âyet 72”
“Ey Mü‟minler! Ġster hafif techizatla, ister ağırlıklı olarak seferber
olun ve mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihat edin! Eğer bilirseniz
böylesi, sizin için daha hayırlıdır-Tevbe Sûresi, Âyet 41.“
“Mü‟minlerden özür sâhibi olmaksızın oturanlarla Allah yolunda
mallarıyla, canlarıyla Cihat edenler eĢit olamazlar. Allah mallarıyla,
canlarıyla Cihat edenleri, derece îtibâriyle, oturanlardan üstün kıldı. Allah
onların hepsine de Cenneti vaad etmiĢtir. Bununla berâber Allah
mücâhitlere, oturanların üzerinde büyük bir ecir vermiĢtir-Nisâ Sûresi,
Âyet 95”.
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Sonuç olarak Özetlemek Gerekirse, Küçük Cihad‟ın da çeĢitleri
çoktur. Bu, Küfür Ve Zulüm Ehli ile savaĢarak, Hakkı (Doruyu-Gerçeği)
Yaymak‟tan (Duyurmak‟tan) baĢlar… Bir Yayma (Duyurma) vâsıtası olan,
savaĢla ülkelerin zaptedilerek, oralarda Zulmün Önlenmesi, Adâletin Ve
Ġnsan Hakları‟nın yerleĢtirilmeye çalıĢılması, geçmiĢ târihimizde çokça
yapılanlar arasındadır.
Elbette ki Zulmün Önlenmesi, kaybolan Gerçeklerin Ortaya
Çıkarılması, Adâlet‟in Ve Ġnsan Hakları‟nın yerleĢtirilmeye çalıĢılması,
Zaman Ve Mekâna göre değiĢir. Günümüzde bu Cihad ġekli, Bilim ile Ġlim
ile ve Kalem ile yazarak ve nihâyet Söz ile yapılmaktadır. Yapanın
cihadından aldığı Sevap, “Ameller niyete göredir” hadîsi gereğince, kiĢinin
niyetine göre de değiĢir.
Ġçimizde Ġslâm Dini ile mücâdele eden ve onu îtibarsızlaĢtırma
gayreti içinde bulunan Ġnönü Zihniyeti280 Eski Türkiye‟de okullarda bize,
Cihadı „Adam Öldürmek‟; ġerîat‟ı ise PadiĢahlık ya da Krallık olarak
öğretmiĢlerdi281. Bu YanlıĢ Tanımlamalar Ve Çarpıtmalar, „GüneĢ balçıkla
sıvanmaz‟ ataformülümüze göre, zaman geçtikçe aydınlanmıĢ olup,
Gerçekler bugün yerli yerine oturarak düzelme yoluna girmiĢ bulunuyor…
Meselâ geĢmiĢte 18.10.2017 târihinde saat 14 civârında,
CumhurbaĢkanımız, BeĢtepe‟de Milletin Evi‟nde Muhtarlar ile 40.
toplantısını yapıyordu282. Ġnanınız, onun konuĢmasının her bir kelimesi,
sanki birer Cihat Kıvılcımı olarak, dünyâya yayılıyor; inanmıĢ ve
heyecanla dinleyen, her bir dinleyiciye de, „Ameller niyete göredir‟ hadîsi
gereğince, birer Cihat Sevâbı olarak yansıyordu283. CumhurbaĢkanımız‟ın
280

Temiz, M., Bunları Hâlâ Anlayamıyor Muyuz?, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.pdf,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.docx, En
Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
281
Temiz, M., Cumhûriyet Ve Kültürümüz (Dinimiz) Üzerine…, Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/CUMHÛRĠYET%20VE%20KÜLTÜRÜMÜZ%20(DĠNĠMĠZ).p
df
YA DA
http://mtemiz.com/bilim/CUMHÛRĠYET%20VE%20KÜLTÜRÜMÜZ%20(DĠNĠMĠZ).d
ocx, En Son EriĢim Târihi: 07.02.2015.
282
http://www.yeniakit.com.tr/haber/erdogan-noktayi-koydu-soyleye-soyleyegirilmez-386458.html, En Son EriĢim Târihi: 18.10.2017.
283
Temiz, M., Reis Bulundu Sihir Bozuldu,Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/REĠS%20BULUNDU%20SĠHĠR%20BOZULDU.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/REĠS%20BULUNDU%20SĠHĠR%20BOZULDU.docx,
En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm

431

bu tür konuĢmaları çok... ĠĢte mü‟min olan ve Ġslâmî Ve Kültürel Ġstikâmete
sâhip olan her bir kiĢinin hiçbir anı faydasız değildir…
ĠĢte gördünüz / görüyorsunuz, sırf samîmi bir Müslüman diye,
hayatta Bana Ve Benim Gibilere, insanlığa yakıĢmayacak Ģekilde yapılan,
Haksızlık Ve Zulümler‟den, dilimin döndüğü kadarınca, anlatabildiklerimi
anlatabildim mi, bilemiyorum? Bu anlattıklarım da gelecek nesillere bir not
düĢmek açısından, elbette ki, Niyet ile belirlenmiĢ bir Cihata dönüĢmüĢ
bulunuyor…
Hayâtıma iliĢkin olarak yukarıda anlatılmıĢ olan, ne kadar
Hayıfsınacak, Olumsuz Durumlar varsa bile bunlar, bana yine de pek etki
etmiyor da… Ah! Bir bilseniz Asıl Etki Edenler BaĢka…
Hele-hele Kıymetli Zaman Ve Sıhhatimi, hep Bu Haksızlık Ve
Zulümlere karĢı harcayarak, Vatan Ve Milletim‟in Kapasitem‟den
beklediği, Hizmetleri yapamamanın verdiği Üzüntü Ve Bedbahtlığın,
sırtıma çullanmıĢ bir yük olarak kendini her an, üzerimde bir Engelli
Sakatlığı gibi, hissettirmesine hâlâ dayanamıyorum!
Bu yüzden Vatan Ve Milletimize, Gönül Huzûru içinde Hizmet
Edemedim! Ama hayâtımın ve / veyâ görevlerimin her anında, Vatan Ve
Milletimiz‟in Evren Okyanusu‟nda yüzerken, Su Almaması Niyetini
taĢımamın hatırı için, umulur ki / umuyorum ki Allâhü Teâlâ, en güzelini
CumhurbaĢkanımız
Recep
Tayyip
Erdoğan‟ın
gayretlerinde
Gözlemlediğim, Cihat‟ın Nîmetleri‟nden, beni de nasiplendirir /
nasiplendirecektir, İNŞALLAH!
Hayâtımın Sonu mu Geldi, Yoksa?
Hayat Hikâyemi burada sonlandırırken, Kaderin bir cilvesi olarak,
Îmansız Hâinlerin Gayrıinsânî DavranıĢları ile “Milletimize ve özellikle biz
Mü‟min Müslümanlara Eski Türkiye‟de, meğer birer “Ecünnü Muamelesi”
yapmalarına dayanamadığımı îtiraf etmek zorundayım. Bütün bunların
Efkârı yine Ģu anda beni kaplamıĢ görünüyor… Öyle ki:
Ġstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği‟nde Diploma
ÇalıĢması yaparkenki Psikolojik Hâtıralarım baĢta olmak üzere,
ĠskenderpaĢa Yurdu‟nda kimsenin olmadığı bir gün Hüngür-Hüngür
Ağladığım Günler, bir sinema Ģeridi gibi, Ģu anda yine bir-bir gözümün
önünden geçmeye yeniden baĢlamasın mı? Bir ayağı çukura kaymıĢ
bulunan 75 yaĢını aĢan bir insan olarak da, ne zaman düĢüne dursam,
bunları duygulanmadan geçiĢtiremiyorum284.
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Bir gün yine bu Duygusal Hatâ içine yuvarlanmıĢtım.
Duygusallığım çok uzun sürmüĢ olacak ki, vücûdumun Direnci düĢmüĢ,
kalbimden geçen, kandaki Pıhtılar beynime hücum etmiĢler, içine düĢtüğüm
Felç durumundan, bir iki sene de, zor kurtulabilmiĢtim… Ne diyelim!
Benim gibi Üstün Ġslâmî Îtikat Ve Altın Kültürel Ġstikâmeti
seçmiĢ285, Vatan Ve Milletine bağlı, Asîl Vatan Evlâtlarına yapılan
Zulümlerin belki binde birini, iĢte Ģahsıma yapılanlarda görüyorsunuz286.
Bütün bu zulümlere karĢı, yine de, Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga
Tekniği Anabilim Dalı‟nda287, yıllarca Öğretim Üyeliği yapmıĢ, Emekli bir
Bilim Ġnsanı olarak, ilgili, diğer bütün yazılarımda da, “Ġnönü Zihniyeti288”
ile kavramlaĢtırmıĢ bulunduğum, bu Modern Mankurtlarımızı289, Yeni
Türkiye‟nin290 Aydınlığı içinde not düĢerek, Asîl-Ârif Milletimiz ve
milyonlarca291 Mazlumlarımız292 adına293 Ģimdi TÂRİH‟e ġikâyet etmiĢ
bulunuyorum…
http://mtemiz.com/bilim/RESĠMLE%20MAKÂLE(LER)%201-BAġÖRTÜSÜ.docx, En
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Son Özet Sözüm de Şu Olsun!
Yıllarca Bilim ile uğraĢan bir Bilim Ġnsanı olarak, Ġslâmî YaĢam Ve
Ġnancım‟dan dolayı, gördüğüm Dayatma, Haksızlık Ve Baskılar nedeniyle,
uğradığım Zulümler‟den ötürü, Bilimsel ÇalıĢmalarıma ek olarak ayrıca, tâ
1970‟li yıllardan beri, Üstün Ġslâm ve Altın Kültürümüzü ve Üstün-SeçkinEĢsiz Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimizi incelemekte ve
araĢtırmaktayım. Sonunda görmüĢ bulunuyorum ki, siz de inceler ve
araĢtırsanız göreceksiniz ki:
Bütün Batılı Emperyalist Güçler, Müslümanların bu EĢsiz Ġslâmî
Ölçüleri‟ni dünyânın neresinde olurlarsa olsunlar hayatlarına
uyguladıkları takdirde, Evren‟in en geliĢmiĢ Medenî Toplulukları
olacaklarını bizzat görmüĢlerdir. Böyle olduğu takdirde aynı Emperyalist
Güçler, bu Müslüman ülkelerin zenginliklerini Sömürme ve onları
kendilerinin peĢinde Sürükleme Ġmkânları‟nın sıfırlanacağını da
görmüĢlerdir. ĠĢte bu yüzden bütün Batılı Emperyalist Güçler
Müslümanları tembelleĢtirip kendilerine olan inançlarını yok etmeyi,
geçmiĢte olduğu gibi, bu gün de Ġlk ĠĢleri olarak görmektedirler... Ġçinde
kaldıkları Bu Sapıklıkları Ġçinde, onlar için baĢka çıkar yol yoktur. Bu gün
Yeni Türkiye‟de de her tarafta gözlemlemekte olduğumuz, Ġslâm
DüĢmanlığı‟nın temel nedeni de iĢte budur. Bunu baĢardıkları takdirde
Müslümanları, Dinamik Ve Özgür bir YaĢam Ve Bağımsız bir Devlet
GörüĢü‟nden Uzak tutmuĢ olacaklar, böylece onlar için Müslüman
ülkelerin her zaman Sömürülmesi mümkün olacaktır. Son yüzyıl içinde bu
emellerine, içimizdeki Hâinlere Ġslâm‟ı yasaklatıp Ġslâm‟sız bir düzeni
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kurdurtarak ulaĢmıĢlardır. Batılılar Bu Metotlarını hâlâ da geliĢtirmeye
çalıĢıyorlar...
Batılı Emperyalist Güçler, hedeflerine ulaĢmak için, son merhâle
olarak, hedef seçtikleri ülkelerde, ‟ihtilâl Olayı‟nı da Dizayn etmektedirler.
Bunu da metotlaĢtırmıĢ bulunuyorlar… ‟Ġhtilâl Olayı‟nın Temel Unsuru
olarak, ülkedeki Bölücü Parti Ve KuruluĢları kullanılmakta, dâhili
Hâin(Lerin) Üretilmesi esas alınmaktadır.
Yapılan Ġhtilâller sonunda Bütün Dâhili Hâinler, Batılı emperyalist
Güçlere hizmet etmek için, kolları sıvamaktadırlar. Bundan sonra bunların
en etkili iĢleri, Müslümanların Ġslâmî YaĢayıĢ Ve Uygulamaları ile
Mücâdele etmek oluyor... Örnek vermek gerekirse, 1960 Ġhtilâli‟nden sonra
meselâ bendeniz Ġ.T.Ü‟de öğrenciyken, Namaz Kılmak için, onların
ġerleri‟nden Korunmak amacıyla, önce okulun Tuvâletinde Abdestimi alır,
sonra Taksime doğru açılır, Sağ Ve Sol‟da rastladığım câmilerin birinde
Namazımı Gizlice kılardım. 1980 İhtilâli‟nden sonra ise, Pamukkale
Üniversitesi‟ndeyken, yine Abdestimi Tuvâlette alır, sonra odamın kapısını
kitleyip Namazımı kılardım. Devlet güçlerine karĢı bizim gibi vatandaĢlar
baĢka, ne yapabilirler(di) ki? Bunlar size Ģimdi hikâye gibi geliyor, değil
mi?
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DUÂ
Elbetteki hayâtım da Duâ ile bitmeli, değil mi? Yine burada da
hayâtımı 1 Fâtiha ve 3 Ġhlâs okuyarak bitirebiliriz:
Yâ Erhamerrâhimiyn! Yâ Erhamerrâhimiyn! Yâ Erhamerrâhimiyn!
Okuduklarımızdan hâsıl olan ezcümle294 sevâbı:
- Sevgili Pegamberimiz Hz. Muhammed Mustafa Sallallâhü Teâlâ
Aleyhi Ve Sellem Efendimiz Hazetleri‟nin Ruhları ġerifleri‟ne295; Evlâd,
Ezvac296 Ve Etbâları‟nın297 da Ruhlarına;
- Bütün Ashâbı‟nın298 Kiram Efendilerimiz‟in, Eyüp Sultan
Hazretleri‟nin de Ruhlarına;
- Bütün peygamberlerin Ruhlarına;
- Bütün MeĢâyih-ı Kiram Hazretleri‟nin299, hasseten, Ġmâm-ı
Rabbâni, Mehmed Bahaüddin, Halid-i Bağdadi, Ahmed Ziyâüddin
GümüĢânevî ve Sevgili Hocamız Mehmed Zâhid Kotku Hazetleri‟nin, her
birinin yakınlarının da Ruhlarına;
- Bütün ġehitlerimiz‟in Ruhlarına;
- GeçmiĢlerimiz‟in Ruhlarına; Aziz babamla AyĢe anamın da
Ruhlarına; Kayın Validemin de Ruhlarına;
- Özellikle Fethi Gemuhluoğlu, Ahmed Bedir, Ahmet Çiftçi, Cemil
Solakoğlu, Vadettin Erimoğlu, Ata Giritli, Fevzi Uca, Mustafa Yazaroğlu,
Kuddusi Yazaroğlu, Ömer Yavuz, Ali Uyarel, Esad ÇoĢan Efendi‟nin de
Ruhlarına;
- Fadime Ablam‟ın, Mavile Ablam‟ın, Ali Abim‟in, Vesile
Ablam‟ın, Ġhsan Abim‟in, Mustafa Abim‟in, Nazmiye Yengem‟in, Fatma
Yengem‟in, Nuri Günay Hocam‟ın; Nurdan Hocam‟ın, Nuriye ve Huriye
Hanım teyzelerin, Afet ve Galib YaĢbala hocalarımın da Ruhlarına;

294

ezcümle: 1) BellibaĢlı, baĢlıca olarak… 2) Örnek olarak, örneğin…
Ģerif: 1. Kutsal, Ģerefli… 2. Soylu, temiz…
296
ezvac: 1) Çiftler. Zevceler… Nikâhlı karılar… 2) Kocalar…
297
etbâ: Tâbi olanlar, bağlı olanlar, emri altında bulunanlar...
298
Ashâb-ı Kiram: Hz. Muhammedin (SAV)in Ashâbı, sahâbeleri…
299
meĢâyih-ı kiram: Büyük velîler, büyük zâtlar. 2. Ġzzet ve ikram sâhibi
Ģeyhler…
295
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- Hadi Dinçer KardeĢimiz‟in, Müftü Ġbrahim Çelik Hocamız‟ın,
Yusuf Öztürk‟ün, Halit Ağabey‟in Ruhlarına;
- Hasan Celal Güzel, ġevket Eygi, Kadir Mısıroğlu, Ömer Ġnan,
Ahmet Tekdal, Kemalettin Erbakan‟ın, Rahmi Akman‟ın, Saffet Filiz‟in,
Ali Filiz‟in, Ömer EniĢte‟nin, Ġbrahim Özgür‟ün, Zeliha Erbil kardeĢimiz‟in
Ruhlarına;
- Pakize Hanım Hocam‟ın, Değerli Ahmed Yüksel Özemre
Hocam‟ın de Ruhlarına;
- Erbakan‟ın ve Necati ÇoĢan Amca‟nın Ruhlarına,
- Üzerimde hakları olan ve duâya muhtaç din kardeĢlerimizin de
Ruhlarına
- Âhirete intikal eden bütün dost, akraba ve yakınlarımın da
Ruhlarına Ayrı-Ayrı Hediye eyledim. Sen kabul ve vâsıl eyle, Allahım!

