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Şimdiye kadar Türkiye, Türk Solu’nun potansiyelinden gereği gibi faydalanamamıştır.
İslâm Ve Kültürümüz, kapitalizm, ideoloji ve sömürünün karşısındadır.
Kur’an’ı Kerîm’deki, sağcılık ve solculuk ile Batılı anlamdaki sağcılık ve
solculuk, aynı anlamda değildir. Kur’an’ı Kerîm’deki sağcılıktan maksat
Hak Yol, Gerçek Kurtuluş Yolu1 yâni Sırat-ı Müstakîm, başka bir ifâdeyle,
Doğru Yol’dur. Solculuktan maksat ise, bâtıl yollardan birisidir. Bâtıl,
gerçeğin karşısında ne kadar „bozuk yol‟ varsa, onların hepsini temsil eder.
Türkiyemiz’de, haksızlık yapıldığında, fakirin, köylünün, işçinin hakkını, gerçekten inanarak samîmi bir şekilde savunan, ne kadar ‘gerçek solcu
ve sosyal demokratlar’ varsa, bunların hepsi, bilimsel ve / veyâ ilmî açıdan,
kapitalist sömürücü sağcılardan ve masonlardan bir gömlek daha üstündürler. ‘Gerçek solcu ve sosyal demokratlar’, kavramların anlamları açısından, İslâm ve Kur’an’a, fikrî açıdan, capitalist olanlardan, daha yakındırlar.
Ashâb-ı Kirâm’ın Halîfe Hz. Ömer (RAΩ)’a, “Doğru yoldan ayrılırsan,
seni kılıçlarımızla doğru yola getiririz.” şeklindeki çıkışlarıyla, gerçek solcu
ve sosyal demokratların, cesâretleri arasından, belki şeklen, bir fark olmayabilir…
Ama asıl fark şuradadır:
Halîfe Hz. Ömer (RA)’a „… Seni kılıçlarımızla doğru yola getiririz.‟
diyen Ashâb-ı Kirâm, Halîfe‟yi doğru yola getirmek için, uygulayacağı baskının dozunu ve şiddetini ayarlamak adına, başvuracakları meşrûiyetin kaynağı olan, İslâm Şeriatı’nı biliyor, onu esas alıyordu.
Ω
. Dosyalarda sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu ilgili
yazılara ânında ulaşı-labilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi’nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
1
Temiz, M., Ehli-Sünnet (Orta Yol Ehli)
ve
Aşırı
Uçlar,
Alındığı
İnternet
Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/EhliSünnet%20(Orta%20Yol%20Ehli)%20ve%20Aşırı%20Uçlar.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/Ehli-Sünnet%20(Orta%20Yol%20Ehli)%20ve%20Aşırı%20Uçlar.doc, En Son Erişim
Târihi: 01.09.2013.
Ω
RA kısaltması, “Radiyallâhü Anh - Allah ondan râzı olsun.” demektir.
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Peki! Günümüzdeki solcu ve sosyal demokratların2 sloganlaşmış cesâret
ve cüretlerinin, meşrûiyet kaynağı açısından, temel dayanakları nelerdir?
İşte asıl fark, bu sorunun cevâbında yatmaktadır:
Bu cesâret ve cüretlerinin temel dayanakları için, solcu ve sosyal demokratlarımız, dayandıkları bilgi ve ilhâmlarını, ne yazık ki, Batılı kapitalizm ve sömürü düzeni ve Eğitimi‟nden almaktadırlar. Bu açıdan da temelde,
yâni bilimsel ve /veyâ ilmî bir çelişki içindedirler.
Yukarıda, solcu ve sosyal demokratların eylemlerinin, söylem düzleminde, İslâm ve Kur‟an‟a, Kapitalist Sağcılık’tan daha yakın olduğunu
söylemiştik. Bununla birlikte, bu zihniyet, geçmişte İslâm‟a hor bakmış, çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmüştür. Ayni zihniyetin bu günkü uzantılarının bir kısmının, İslâm ve Kur’an’a karşı görünmemeye çalıştıkları biliniyor. Bir kısmı ise, İslâm Ve Kur’an yoluna karşı olduklarını gizlemiyor…
Bir kısmı da sessiz kalmayı tercih ediyor… Genel olarak söylemek gerekirse,
her taraflarında samîmiyetsizlik ağır basmaktadır.
İdealist solcuların eylemleri, söylem düzleminde, her ne kadar İslâm ve
Kur’an esaslarına, kapitalist sağcılıktan daha yakın olsa bile, bunların
fikriyatlarının ilham kaynakları, Batılı bozuk kapitalist ve sömürü düzeninin
olması nedeniyle, bunlar, yüzde doksan dokuzu İslâm ve Kur‟an‟a inanmış
bulunan, Milletimiz’e, güven vermemektedir.
Günümüz solcu ve sosyal demokratlarımız, yâni kısaca ikinci tip
atatürkçülerimiz (Atatürkçülüğü yalnızca İstismar eden, Atatürkçülüğü koruyucu bir kalkan gibi kullanan İnönü Atatürkçülüğü), yâni kısaca ifâde etmek gerekirse, günümüzdeki İnönü Zihniyeti, Atatürk Dönemi‟ni izleyen
Şeflik Dönemi‟nde, eğitim ve yönetim konumlarındaki insanların ve o dönemin bürokrat ve zenginlerinin, rahatlık ve üstünlük avantajlarıyla kazanılan, İnönü yakınlığıyla meydana gelmiş, „ideolojik seçkin bir sınıfın‟ bugünkü uzantısını meydana getiriyorlar. Bu Zihniyet, halkımızın çektiklerin2
Temiz, M., Taksim Gezi Parkı Olaylarının Düşündürdükleri-Olayların Mânevî Boyutu, Siz Aklınızı mı
Oynattınız? Oyuna Geliyorsunuz! Memleketimiz Adına Bir Düşününüz: Önce Vatan ve Milletimiz! Alındığı
İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/TAKSİM%20GEZİ%20PARKI%20OLAYLARININ%20DÜŞÜNDÜRDÜKLERİOLAYLARIN%20MÂNEVÎ%20BOYUTU.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/TAKSİM%20GEZİ%20PARKI%20OLAYLARININ%20DÜŞÜNDÜRDÜKLERİOLAYLARIN%20MÂNEVÎ%20BOYUTU.doc, En Son Erişim Târihi: 15.08.2013.
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den, sıkıntılarından, açlıklarından ve sefilliklerinden haberleri olmayan,
onların çektiklerini bilmeyen, bilseler bile, bir çâre üretmeyen, böylece fakir
düşürülmüş Halkımıza göre, ‘bir eli yağda bir eli balda olan‟ bir zihniyettir.
İnönü Zihniyeti’nin bir kısmı, Müslümanız dediği hâlde, bunlar, çeşitli
tutum ve davranışlarıyla, İslâm ve Kur’-an’ı meşrûlaştırmak istemedikleri
gibi, değişik bir fikriyat içinde oldukları şeklindeki görünüşlerini (imajlarını)
ve Atatürk’ün karşı olmasına rağmen, arzû ettikleri eski Rusya modeli gibi,
daha katı devletçilik konusundaki sempatik tavırlarını da, Milletimiz‟in
hâfızasından silememişlerdir. Nitekim günümüzde, PKK ve Ermeni seviciliği
taraflarının gün yüzüne çıkmış olması da, zâten bu görüşü kuvvetlendirmektedir. Aslında net olarak söylenirse, bu Zihniyet, Müslüman Türklüğün
yâni Millîliğin dışında ne varsa, o kılığa kolayca dönüşebiliyor…
Ama şu da var… Bu Zihniyet, Halkı sevmediği hâlde, onun Kültürüne
‘tu kaka’ dercesine, onu her fırsatta aşağıladığı hâlde, onu yönetmek için,
seçimlerde oy alabilmek gerektiğinden dolayı, Halkımız‟ın Türk, Türkçe,
Kur‟an, Furkan, Cumhûriyet gibi, ne kadar cezbedici değerleri varsa, onlara
sarılıp, onları, çeşitli şekillerde, istismar etmekte de o kadar usta ve mahâretlidir ki…
Bu seçkin Zihniyet, Milletimiz‟in hassas hissiyatları doğrultusunda,
kendilerine çekidüzen verecekleri yerde, Milletimiz’in bu özellik ve hassâsiyetlerini, bâzen bilgisizlik, yetersizlik, hattâ geri kafalılık olarak, yorumlamaktan geri kalmadıklarına bile rastlamış bulunuyoruz, hâlâ da rastlıyoruz…
Sen, bir taraftan, her türlü özgürlüğü destekliyor görüneceksin fakat
diğer taraftan, özgürlük konusundaki samîmiyetsizliğini, örneğin Vatan Ve
Milletimiz‟in bağımsızlığı ve başörtüsü konusu gibi, konulardaki bölücülük
faaliyetlerini uluorta yürüteceksin! Bu ikiyüzlülük, Milleti bir nevî aşağılamak olmuyor mu?
Bu zihniyet mensupları, seçkin sınıf kavramının her bir zerresini, İnönü
Dönemi’nden kalan bir hakmış gibi, kafalarının bir tarafında taşıdıkları için,
Milletimiz hakkında, yukarıda bahsedilen, bu büyük yanılgıdan, şu anda, bile
kurtulmuş değillerdir. Blâkis bütün ikiyüzlülükleri, tam olarak açığa çıkmış
bulunuyor…
Böylece, onların farkına varamadıkları kafa karışıklıklarını ve samîmiyetsizliklerini, Milletimiz’in çoğunluğu çok iyi öğrenmiş bulunuyor.
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Bu nedenlerden dolayı, onlar nezdinde kafası çalışmayan Milletimiz, sol
kesime hiç bir kere tam anlamıyla bir salâhiyet vermemiştir ve onların bu
kararsız karmaşık fikriyatlarını sürdürdüğü müddetçe de vermeme kararlılığı
içinde bulunmaktadır.
Türkiyemiz’de Millet’e hizmet yetkisinde başarının şartı, Milletimiz‟in
Kültürünü, içten samîmi olarak, özümsemekten geçmektedir. Milletimiz’e
hizmet konusunda yakın bir gelecekte, Milletimiz’in Kültürünü samîmi olarak benimsemedikçe, bu konuda Milletimiz‟e güven vermedikçe, Milletimizden ayrı düşünen kesimlerin bir başarı elde edecekleri ihtimâli hiç olmayacaktır.
Zâten onlar da, Mayıs 2018 îtibârıyla şu sıralarda, bu gerçeği çok iyi
kavramışlardır. Ancak onların hedefleri, yönetime geçmek için değil, Yeni
Türkiye’nin ilerlememesi için, yöneticilerini zayıf düşürüp, baltalamaya
indirgenmiş bulunuyor. Baltalama gayretlerindeki bu ana amaçtan başka,
asıl olan bir ikinci amaçları daha vardır. O da Türkiye gündeminde kalarak
belki bu yolla, Halkımızın ve Memleketimiz’in zenginliklerinin sömürülmelerine devam ederek, menfaat imkânlarını, eskisi gibi, hep canlı tutmaktır.
Zâten ajan işbirlikçiler bu gerçeği görmüş olmalılar ki, yanıltılmış birçok
kardeşimiz, yakın olduğu hâlde, seçimi bile beklemeden, o zamanki Türkiye
Gemisi‟nin kaptanını alaşağı edebilmek için, özellikle dış güçler tarafından
planlanan, Taksim Gezi Parkı Olaylarını, gözleri kapalı olarak desteklemiş
bulunmaktadırlar3. Kezâ güç yetirebilmiş olsalardı, benzer niyetlerini gerçekleştirmek için, 2018 yılı seçimlerini bile beklemeye hiç tahamülleri kalmamış gibi görünüyordu.
Dolayısıyla sol zihniyetli muhalefet, Halka dönük bir zihniyet dönüşümüne hiçbir gerek duymadan, Memleketin kalkınmasına dönük olarak,
hiçbir plân proje hazırlığı yapmadan, ümîdini bu tür dış güç desteklerine bel
bağlamayı hâlâ sürdürmekten vazgeçemiyor. Muhalefetin yegâne ulaşmış
olduğu, görünüm bugün, bütün fonsiyonlarını hükümetin, „beyaz dediğine
siyah, siyah dediğine beyaz‟demeye sarfetmekten ibârettir.
Bu zihniyetin, şimdiye kadar hiç düşünmedikleri yenilenme fikriyatını,
bundan sonraki yıllarda olsun yenileyerek, Millet’in beklentileri doğrusultu3
Temiz, M., Taksim Gezi Parkı Olaylarının Düşündürdükleri-Olayların Mânevî Boyutu, Siz Aklınızı mı
Oynattınız? Oyuna Geliyorsunuz! Memleketimiz Adına Bir Düşününüz: Önce Vatan ve Milletimiz, Alındığı
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sunda İslâmî Ve Kültürel dönüşümlerini yapmaları, böylece alternatif iktidar modeli olmaları, aslında en ideal olanıdır. Böyle olursa belki, şimdiye
kadar görüldüğü gibi, gelişmelere ayak bağı olmaktan kurtulabilirler. Böylece geleceğimiz için, belki daha parlak günlerin doğmasına sebebiyet verecek bir potansiyel harekete geçmiş olacaktır. Bu da Milletimiz için katmerli
bir potansiyel olabilecektir. Ama ne yazık ki, ümitli olamıyorum.
Çünkü şimdiye kadar, kim olursa olsun, geçmişi zulme dayanan kişi ve /
veyâ kuruluşların, gelecekte, âbâd oldukları hiç görülmemiştir4.

Temiz, M., Hiç Zâlimler Âbâd Olabilirler mi? Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
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