ANAM, NE GÖREYĠM?
BUNU
HĠÇ UNUTAMIYORUM!
“Bu bir devrim! Bu bir devrim!”
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Son
10-15 yılda,
Türkiyemiz‟deki
bütün olumlu gelişmeleri,
ilk başta,
Allâhü Teâlâ‟nın Milletimize olan
nîmetleri olarak görmelidir!
Yapılanları
şahıslara bağlamamalıdır!
Ama şahısları,
Allâhü Teâlâ‟nın şeçmiş olduğu,
birer
vâsıta olarak
düşünmelidir.
Bununla berâber,
Allâhü Teâlâ‟ya bağlı olan
idârecilerin de,

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
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O‟nun huzûrundaki,
yüksek
değerini inkâr etmemelidir1.
Bundan dolayı,
şu satırların yazar olarak,
bendeniz
aslında,
şahısları methedip
onlara
doğrudan bel bağlamayı
doğru bulmuyorum…
Mü‟min,
Allah‟a güvenir, bel bağlar,
bozuk yöneticilerin düzelmeleri ve
iyi olanların bozulmamaları için,
idârecilerine duâ eder.
Ancak
şu anda yaptığım şey,
şimdiye kadar
görülmemiş biçimde
ihmal edilmiş ya da kasten katledilmiş olan
İslâm‟a ilişkin istikâmet ölçülerinin,
uzun yılların ihmâlinden sonra,
ilk kez,
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
1
Temiz, M., Kültürümüzde (Dinimiz’de) İdârecilere Îtaat Kavramı, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KÜLTÜRÜMÜZDE%20ĠDÂRECĠLERE%20ÎTAAT%20KAVRAMI.pdf, En Son Erişim
Târihi: 02.07.2014,http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm.
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vâsıtasıyla,
canlandırıldığına olan
inancımın bir
ifâdesidir.
Ve de bu tespit
aynı zamanda,
bir methetmeden ziyâde,
kadirşinaslığı bilenler için,
umum âleme
nankörlüğü2 ayaklar altına alıcı,
bir müjdedir.
Ya Belediye Başkanlığı döneminde ya da
Adâlet Ve Kalkınma Partisi‟nin
ilk kurulduğu3 yıllarda
bir gün,
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan,
Denizli‟ye gelmişti.
Genel olarak benim,
öğrencilik yıllarımın dışında,
hiçbir
siyâsî kişiyle ya da partiyle,
doğrudan doğruya,
hiçbir
ilişkim olmamıştır.
Temiz, M., Allah’ın Dostları-Mü’min Olmanın Huzûru, Gerisini Nankörler Düşünsünler! Alındığı
İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH'IN%20DOSTLARI-MÜ’MĠN%20OLMANIN%20HUZURU.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH'IN%20DOSTLARI-MÜ’MĠN%20OLMANIN%20HUZURU.docx, En Son
Erişim Târihi: 25.08.2015.
3
Temiz, M., Ampulün Hikâyesi, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/AMPUL'ÜN%20HĠKAYESĠ.pdf, En Son Erişim Târihi: 02.07.2014.
2

3
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

Öğrencilik yıllarımın dışında,
şu ana kadar
hiçbir
siyâsî partinin eşiğinden içeri
bir adım da
atmamışımdır.
Ama
ilgi dozu bakımından,
tabiatıyla,
her birine,
ayrı bir
yaklaşım tarzım olmuştur.
Recep Tayyip Erdoğan‟ın
Denizli‟ye geldiği
o
sıralardaki
bu
ilgisizliğim,
çok genç olması nedeniyle,
özet olarak,
„çocuklarla vakit kaybedemeyiz…‟
cinsinden
bir ilgisizlikti;
onu o zaman
hiç merak bile etmemiştim4…
4
Temiz, M., Seni Ayağımın Altına Alsam, Ġnan ki, Az Gelir! Alındığı İnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20ĠNAN%20KĠ,%20AZ%20GELĠR.p
df YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20ĠNAN%20KĠ,%20AZ%20GELĠR.
pdf YA DA
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Ben
her zaman
Türkiye‟yi,
Türkiye Gemisi‟ni gözlüyordum.
Hâlâ da öyle ya…
Özet olarak,
maddî ve mânevî açıdan,
vatandaşın
geçmişteki refah durumuyla,
şimdiki durumuna
bakıyorum…
Recep Tayyip Erdoğan
ilk dikkatimi
ne zaman çekmişti?
Sağlık Ocakları kurulmadan önce,
ilâç yazdırmak için,
yaklaşık
bir güne yakın zamânım,
heder olup gidiyordu,
diğer sıkıntıları bir tarafa koysan bile…
Koyamıyorsun da, hani…
Önce
sevk çıkartıyorsunuz.
Bunun
http://mtemiz.com/bilim/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20ĠNAN%20KĠ,%20AZ%20GELĠR.d
ocx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20ĠNAN%20KĠ,%20AZ%20GELĠR.
docx, En Son Erişim Târihi: 19.05.2015, http://gayalo.net, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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imzâları, sevk edilmeleri, sıralar, kuyruklar, itilip
kakılmalar ve benzerleri,
ondan sonra diğer sokıntılar
zincirleme eklenip devam ediyordu…
Üstelik bizler için
bütün bunların
üniversitede olması da şarttı…
Çünkü
dışarı sevk ettirme hakkımız da yoktu,
o
Eski Türkiye günlerinde...
Herkes gibi benim de
bu konuda
çektiğim sıkıntılar,
yazışmalara bile konu olmuştur.
Bu nedenle
bu sıkıntılara ne katlanabiliyor,
ne de vakit ayırabiliyordum.
İlâç ihtiyâcımı,
bu yüzden,
hep
cebimden
ödeyerek karşılıyordum.
Sağlık ocaklarının
kurulduğu
yıllardı.
Bir gün
sabah hazırlandım,
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işe gitmek üzere,
tam evden çıkacağım sırada
eşim,
„Benim ilâçlarım bitti‟
demişti…
O zaman
hazırlan dedim,
üstünü giydi…
Çıktık…
Bindik arabaya…
İlk kez ilâç derdine düşecek kadar
bir vaktim olmuştu,
o gün...
Üniversiteye gidecekken,
ilk defâ
döndüm sağlık ocağına doğru…
Sağlık Ocağına varmış,
ilâçlarımızı yazdırmış,
çıkmıştık…
Söyle bir saate baktım.
O ana kadar
İşin
bu kadar hızlı olabileceğini
hiç
düşünmemiştim.
Anam ne göreyim?
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Evden çıkışımızla,
ilâçlarımızı yazdırıp
Sağlık Ocağından
dışarı
çıkışımız arasında
15–17 dakikalık
bir zaman geçmişti…
İşte
o zaman uyanmıştım.
Hiç unutamıyorum bunu…
Hanıma dönmüş,
o zaman
gayrı ihtiyârî olarak
ağzımdan:
“Bu bir devrim! Bu bir devrim!”
sözleri çıkmıştı5.

5
Temiz, M., Sanki Bir Devrim, Nankörlük, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/FACEBOOK%20NOTU%20VII%20–%20SANKĠ%20DEVRĠM.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/Câhillik%20Hastalığı.doc, En Son Erişim Târihi: 27.09.2014.
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