“SAYIM-SUYUM YOK”
“Biz bizzat kendimizin demokratlarıydık,”
“Biz demokrasi ve insan haklarından şimdi vaz geçiyoruz…”

Şimdi ne oldu sizlere, böyle!
Batı Taşeronlarına
bakınız, hele siz! Şimdi de “geçmişteki
devran” dönsün istiyorlar, öyle mi?
Peygamberimiz (SAV) demişler ki:
“Kur‟an‟la amel etmeyeni Allah (CC) sapıtır.”
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Bilirsiniz, belki,
oyun oynarken çocuklar,
sıkıştıkları zaman,
oyun kuralının dışına çıkmak için,
“sayım-suyum yok” derler.
Batı Taşeronları bu sırada bana
bunu hatırlattılar…
Emekli olunca,
Türkiyemiz‟de olup bitenlerle biraz daha fazla ilgilenmeye
başlamıştım.
Hele hele şu Taksim Gezi Parkı Eylemleri1,


SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O‟na salât etsin.” demektir.
Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi’nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
1
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
İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/TAKSĠM%20GEZĠ%20PARKI%20OLAYLARININ%20DÜġÜNDÜRDÜKLERĠOLAYLARIN%20MÂNEVÎ%20BOYUTU.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/TAKSĠM%20GEZĠ%20PARKI%20OLAYLARININ%20DÜġÜNDÜRDÜKLERĠOLAYLARIN%20MÂNEVÎ%20BOYUTU.doc, En Son Erişim Târihi: 16.09.2013.
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dikkatimi çok fazla çekmişti:
Yabancı ajanlar,
içteki bir takım gâfillerimizi,
meğer ne kadar kolaylıkla yönlendirecek duruma gelmişler…
Bunu bütün açıklığıyla,
o zaman görmüştüm.
Baktım ki bu gâfillerimiz, hâinlerimiz,
hem de görünürde,
demokrasi ve insan haklarından tâviz verir gibi görünmeyen
sol kesim,
Halkın oy kullanacağı yakındaki bir seçimi bekleme zahmetine
bile katlanmadan,
emperyalistlere söz vermiş oldukları,
“taşeronluk görevleri” gereği olsa gerek€,,
Hükümeti devirmeye bile kalkmasınlar mı?
Seçimlerde
demokrasi ve insan hakları borazanlığını,
güya ön plânda tuttuklarının sık sık propagandasını yapanlara
bakınız, hele siz!
„Vay canına!‟, diyesi geliyor insanın…
Meğer insan,
İslâm‟ın ve kendi Kültürünün câhili olursa,
neler oluyormuş neler!
Hele hele,
Batı ve Batılı özlemi içinde yanıp tutuşan,
solcu ve sosyal demokratlarımızı ne mümkün,
memnun etmek?

€
.Diler, E., Kimi vurduk!, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.haber10.com/haber/416176/#.Ujmsh1xrPIU, En Son Erişim Târihi: 18.09.2013.
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Sıraladıkları sebeplere bakıyorum,
bunlar sırf,
Başbakan‟ı hedef alan kişiselleştirilmiş şahsî kin ve nefretin
tepkilerini (aksülamellerini) sergilemekteler…
O kadar!
Bu kin ve nefret nereden geliyor?
İncelerseniz,
aslında onlar da normal insanlar için,
eften püften şeyler:
O zamanki Başbakan ise:
Halkın içinden çıkmış, bir köylü ve Halk çocuğu
Tayyip Edoğan…
Halk ile özdeşleşmiş bir hayat tarzının içinde…
Fakr-ü zarûret içinde yetişmiş…
Kültürüne,
geçmişteki çoklarına göre,
bir parça uyum sağlamaya çalışması,
meselâ namaz kılması, oruç tutması…
Halkla kurduğu ilişkilerin
içten ve samîmi
olması ve benzerleri...
Bakıyorum,
nefretçi ve tenkitçi kesimin bu sıralanan taraflarda pek bezleri
yok…
Şimdi,
bence en önemli sebebi söylüyorum:
Millî Şeflik Dönemi‟nde,
idârî konumlardaki ve eğitim kurumlarındaki,
insanların ve
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o dönemin zenginlerinin rahatlık ve üstünlük avantajlarıyla
kazanılmış,
aynı zamanda İnönü yakınlığı ile oluşmuş
„ideolojik seçkin bir sınıf2‟ vardı.
Bu sınıfın bugünkü uzantısı durumundaki,
günümüz solcu ve sosyal demokratlarımız,
yâni
“nefretçi ve tenkitçi” arkadaş ya da kardeşlerimiz de,
kendilerini hâlâ
o 1930‟lu-1940‟lı yılların
seçkin sınıfı gibi
görüyor olmaları…
Bu kesim,
Başbakanı muhtemelen,
yukarıda arzettiğim nedenlerden dolayı,
kendilerinden sayamıyorlar…
Kendilerini Türkiyemiz‟in yegâne sâhipleri olarak gören,
bu kesimden geri kalanların hakları,
onlara göre,
sanki zamanla eriyerek yok olmuş,
ortalık,
yalnızca onlara kalmış…
Hâlbuki ötekilerin ataları da,
dedeleri de,
her zaman Yurdumuzun savunulmasında bulunmuşlar,
İstiklal Savaşı‟na katılmışlardır:
Meselâ benim dedem gibi,
2
Temiz, M., Ġdeoloji ve Slogan KuĢağı, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠDEOLOJĠ%20VE%20SLOGAN%20KUġAĞI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠDEOLOJĠ%20VE%20SLOGAN%20KUġAĞI.doc, En Son Erişim Târihi: 16.09.2013.
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kiminin dedesi Balkan Harbi‟nde,
kiminin dedesi Çanakkale‟de,
kiminin dedesi Suriye Cephesi‟nde,
kiminin dedesi Büyük Taaruz‟da şehit olmuşladır€.
Ama bu zihniyettekilere göre,
geçmişte olan şeyler,
şimdi mühim değil,
öyle mi?
Millî Şef döneminde3,
„Biz dindar nesil istemiyoruz4.‟
dendikten sonra,
gerisi mühim değil,
öyle mi?
Şeflik Dönemi‟nde her şeyin,
her imtiyâzın sâhibiydiler,
€
Örneğin benim dedem Balkan Harbi’nde kalmış, geri dönmemiştir. Babam ise Atatürk zamanında
Doğu’da bir savaşa katılmış, babam Atatürk’ü bir teftiş sırasında orda görmüştür.
3

4
Belgelerle Gerçek Târih, Kemalist rejim din kitaplarını bile yasaklamıĢtır, Alındığı İnternet
Elektronik Adresi, http://belgelerlegercektarih.wordpress.com/tag/inonu-dini-kitap/, En Son Erişim Târihi:
21.09.2013.
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her şey kendilerinden soruluyordu.
Bu uğurda asanlar da onlardı,
kesenler de onlardı…
Bu hırslarının devamı olarak Menderes dâhil,
üç kişi
rejim kurbanı olmuştu…
Günümüzdekilere de hep böyle öğretilmiş…
Şimdi de “aynı devran” dönsün istiyorlar,
öyle mi?
Köylü vatandaşın,
fakirin, düşkünün, onların deyimiyleriyle, dinci olanların5,
„biz de varız‟ deyip,
Memleketi îdâre etmeye ne hakları olabilir?
Öyle mi?
Hele hele geçmiş hükümetlere göre,
bunlar bir de fark atsalar bile…
Öyle mi?
Bunlar,
ne olursa olsun!
Onlar için olur şey değildir.
Öyle mi?
“Hayır,
olamaz böyle şey...”
“Olamaz…”
Sâhiden mi olamaz…
Öyle mi?
Bunlara dayanılamaz…
5
Temiz, M., Dindar-Dinci YakıĢtırması Ve Dinci / Dincilik Sınıfı, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/DĠNDAR-DĠNCĠ%20YAKIġTIRMASI.pdf
YA DA http://mtemiz.com/bilim/DĠNDAR-DĠNCĠ%20YAKIġTIRMASI.docx, En Son Erişim Târihi: 25.08.2015.
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Öyle mi?
“Biz bizzat kendimizin demokratlarıydık,”
“şimdi de öyle olsun…”
diyorsunuz…
Öyle mi?
Bu zihniyetin,
hep böyle deyip deyip,
“ver yansın”
atışlarına başlamalarının ana nedenleri,
işte,
kısaca bu şekilde…
Siz güyâ demokrattınız,
insan haklarına saygılıydınız,
Atatürk‟ün,
“Bu Milletin efendisi köylüdür.” sözünü
sık sık tekrar edip,
geçmişte bu Halkın oylarını alıyordunuz.
O zaman Halkçı görünüyordunuz…
Şimdi ne oldu sizlere,
böyle!
Geçmişe,
“gerçek gericiliğe” dönük hayaller ağır basınca ve de
üst üst gelince,
nefis plânında da,
tabiatıyla, ister istemez de katmerlenince,
demokrasi ve insan hakları kavramları,
ikinci ve üçüncü
sıralara itilebiliyormuş demek ki…
Öyle mi?
Hâl böyle olunca,
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Halkın sevgisiyle iktidar olma ümitlerinin kaybolması neticesi,
böyle aldatmacalı
yan yollardan medet ummak…
Öyle mi?
Bugün bu davranışların aslı olarak,
sizler için,
yalnızca “Atatürkçülük” ve “Cumhûriyet” gibi,
kavramları istismar ederek,
bölücülük yapmaktan başka çâreniz kalmadı,
öyle mi?
Üstelik hiçbir insânî yanı ve dayanağı olmamasına rağmen…
İslâm‟ı Ve Kültürünü unutmayan
Halkımız,
bu zümrenin (Bat taşeronlarının) yanlış davranışlarını,
aşağıda belirtildiği biçimde okumakta
oldukça şerbetli bir duruma gelmiştir,
artık:
“Efendim
köylü uyanmaz, fakir ayağa kalkamaz
zannediyorduk…”
“Biz
hep üstün, seçkin sınıf kalacaktık…”
“Seçimlerde de
onların arkalarını sıvazlayarak
oylarını,
şimdilerde de
bizim almamız gerekiyordu…”
“Ama durum gittikçe o kadar değişti ki,
bu gidişle
sittin sene bir daha
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idâreci olamayacağız gibi…”
“Halkın gücünü car-cur ederek hayattan kâm alamayağız gibi…
bir durum var ortalıkta…”
“Ayrıca,
bu Halkla bizim aramızda
hiçbir fark kalmamaya da başladı…”
“Hani,
biz üstün, seçkin sınıftık…”
“Buna dayanılamaz!”
“Hayır, sayım-suyum yok…”
“Biz demokrasi ve insan haklarından vaz geçiyoruz…”
Evet!
İşte bizim Batı ve Batılı özlemi içinde yanıp yanıp kavrulan,
Batı taşeronlarımızın geldiği en son düzey bu!
Yazık! Yazık!
Hayret ediyorum, doğrusu!
Bunlardan dolayı (Cumhurbaşkanımız olan o zamanki) Başbakanı
“haklayacağız” diyerek
hiç insan,
düşmanlarla iş birliği yapacak kadar alçalabilir mi?
Hâinlik ama bendeniz yine,
kalbimin kötü sözlerin mekânı olmasını önlemek için,
Hâinlik6
diyemiyorum.
Çünkü dilim varmıyor…
Zîra Kültürümüz kimseye,
özellikle kesin hukûkî deliller olmadan,
hele hele isim vererek,
6
Temiz, M., Hâin Ve Hâinlik, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HÂĠN%20VE%20HÂĠNLĠK.pdf, En Son Erişim Târihi: 12.09.2013.
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bu kötü kelimeyi kullanmaya müsaade etmiyor…
Öyle ki,
böyle çirkin kelimelerin,
kişisel hedefler göstererek,
kesin hukûkî deliller olmadan telaffuzundan,
hiçbir fayda sağlanamaz.
Bizim buradaki amacımız,
kişisel hedefler gösterilmeksizin fikir tartışmaları yaparak,
topyekûn Müslümanlar olarak,
hep birlikte doğruya kanalize olmak,
böylece
birlik ve berâberliğimizi
kuvvetlendirmektir.
Yanlışlık yapan kesimleri,
elden geldiğince uyararak onları,
Halkımız‟ın istekleri paraleline zorlamak ve
dolayısıyla
Memleketimiz‟in kalkınmasını, bu kesimlerdeki kardeşlerimizin de
potansiyelleriyle,
Târih‟te olduğu gibi bu gün de,
daha da hızlandırma durumuna tekrar getirmekten ibârettir.
Ne demiş atalarımız,
“Dost acı söyler…”
dememişler mi?
Ah! ... Kaç kere yazdım:
“Hatâlarımı bana da yazın da,
belki benim de hatâlarım zamanla azalır,
daha fazla faydalı olabilirim”
diye…
Ama ne tuhaftır ki,
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şimdiye kadar,
hatâlarımı usulüne uygun olarak bildiren
samîmi bir kardeşimiz
henüz çıkmış değil…
Bütün bu olumsuzluklarımızın kaynağı,
ne yazık ki,
İslâmî Ve Kültürel câhilliğimizdir.
Peygamberimiz (SAV),
demişler ki:
“Kur‟an‟la amel etmeyeni Allah (CC) sapıtır.”



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