ASIL MESELE VATAN VE MĠLLET DEĞĠL MĠ?
Ey, nankörlük yapan,
Müslüman kardeşlerimiz!
Siz nasıl oluyor da nankörlük ya da
hâinlik yapabiliyorsunuz?
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Emekliliğimin ilk yıllarında
İnönü zihniyetlilerin veryansın atışları üzerine,
bir ara aklıma,
Hükümetin icraatını geçmişle karşılaştırmak gelmişti.
Baktım, kafamda detay kalmamış…
İnsan kindar olmazsa ya da ele alınan konu
meslekî açının dışındaysa,
böylelerini çok tez unutuyor…
Aklıma ancak yalnızca,
geçmiş hükümetlerin iyi çalışmadıkları gelmişti,
o kadar…
O sıralarda yazmış olduğum birkaç yazıdan,
belki mukayese edecek kadar,
bir şeyler bulurum fikri,
ağır basmıştı…
İşin içine dalıp da,
Memleketimiz‟in,
2000‟li yılları tâkip eden
10 küsur yıl içindeki gelişmelerde,
ne kadar

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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merhâleler kat etmiş olduğunu görünce:
„Însaf! Însaf! ...
diye mırıldanmaktan kendimi alamadım…
Meğer geçmiş hükümetlerin yalnızca konuşmaktan başka,
bir iş yapmadıkları,
Memleketimiz‟in beş sente muhtaç olduğu o yıllarda
meselâ şehirlerarası,
tek şeritli keçi yollarını andıran,
otobüs yolları,
bir bir gözlerimin önünden geçmeye başladı.
Sonra,
THY uçaklarının seferlerini birkaç kişiyle yaptıkları,
bu yüzden,
çoğu benzer devlet kurumlarının bütçelerini,
yıl sonunda
hep zararla kapattıklar vesâire, vesâireler de,
düşündükçe bir bir aklıma geliyordu…
Hele hele,
o sıralarda yazmış olduğum,
„Konuşa Konuşa Elde Var Sıfır,
“Düşünme Zamanı”,
“Cumhûriyetimizin 78. Yılında Bir Değerlendirme1“
başlıklı yazılarım da
çok dikkatimi çekti,
onları satır satır, tekrar
okudum.
Diğer bir yazıyı da o sıralarda kurulan,
Adâlet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) nedeniyle yazmışım…

1
Temiz, M., “KonuĢa KonuĢa Elde Var Sıfır, DüĢünme Zamanı, Cumhûriyetimizin 78. Yılında Bir
Değerlendirme, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KonuĢa%20KonuĢa%20Elde%20Var%20Sıfır.htm, En Son Erişim Târihi: 16.09.2013.
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İşte
bizim seçkin (!) sınıfımızın beğenmedikleri hükümet,
seçimle gelmiş olan,
bu Adâlet ve Kalkınma Partisi‟nin hükümetiydi…
O yazıda,
birkaç paragrafta,
şöyle demişim, o zaman:
“Görüldüğü gibi
ampulün verimi ilk başlangıçtan beri
durmadan artarak büyümüş ve büyümektedir.”
“Cumhûriyet devrinde
Memleketimizi idâre etmek için başımıza geçenlerin,
çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak ve
onu geçmek için
çalışmaları gerekiyordu.”
“Çağdaş medeniyet seviyesini geçmeyi
bir yana bırakalım,
şimdiye kadar gelen çoğu yöneticilerin ideolojik davranışları
sonucunda Milletimiz,
âdetâ bir Dünyâ dilencisi hâline getirilmeye çalışılmış
bulunmaktadır.”
“Ahlâkî seviyemiz (düzeyimiz) yaralanmış,
böylece
dünyâ göstergesinde yolsuzluk ve hortumculukta
4. sıraya yükselmis duruma düşürülmüş
bulunmaktayız.”
“Ey vah Memleketimize!”
“Yazık oldu Milletimiz‟e! Bu Millet buna mı lâyıktı?”
“Ey ampulü partilerine sembol yapan
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yeni parti kurucuları!”
“Ampulün seyrindeki gelişmeyi,
Memleketimiz’in gelişmesine teşmil ediniz!”
“Bizler
ampul sembolünden gelen
bu çağrışımların gerçekleşmesini bekliyoruz.”
“Bunu yapabilirseniz,
şimdiden,
„Ne mutlu size! Ne mutlu Türk Ulusu‟na!‟
diye peşînen haykırıyorum.”
“Bendeniz o zaman,
„Ne mutlu size! Ne mutlu Türk Ulusu‟na!’ diye,
peşin olarak haykırışımın,
şimdi pek de boşuna gitmemiş olduğunu gördüğüm için,
1950‟den bu yana gelen,
bütün hükümetlere ve darbelere şâhit olmuş bir kişi olarak,
beğenmediğim
çok yönlerinin olmasına rağmen,
şu anda bu Hükümet‟ten,
Millet ve Memleketimiz‟in kalkınması adına,
en azından eskisi kadar,
rahatsızlık duymadığımı hissedebiliyorum.”
“Geçmişi düşünerek
şimdilik buna da
şükretmek gerekmiyor mu?”
“Partici değilim.
“Ama Vatanımı seviyorum.”
“Vatanın menfaatlerini, çoğu aşırı particiler gibi,
parti menfaatinden sonraya, ikinci sıraya koyanlardan değilim.”
“Bu nedenle,
hangi partiden olursa olsun,
Vatan ve Milletin menfaatlerini birinci sıraya koyan,
dürüst, insaflı ve vicdanlı olanların tarafındayım.”
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“Ve de dolayısıyla,
insaf ve vicdânım, her zaman rehberim olmuştur.”
“Çünkü
insaf ve vicdandan yoksun olanların, ne kadar çok nankör
olduklarını da
görmüyor değilim.”
İşte, o sıralarda yazmış olduğum yazı böyleydi…
Hâl böyle olunca,
“Hani, Rab‟biniz şöyle duyurmuştu:”
„Andolsun, eğer şükrederseniz, elbette size nîmetimi artırırım.”
“Eğer nankörlük ederseniz,
hiç şüphesiz azâbım çok şiddetlidir‟ “
âyetinden
haberdar olan bir kişi olarak, nasıl nankörlük yapabilirim ki?
Çünkü bütün başarılar,
Allah‟tan gelen nîmetlerdir.
Allah (CC) dilemeyince, kimse bir başarı kazanamaz2.”
Ey!
„Ben de Müslümanım’ diyen çoğu kardeşlerimiz,
eğer mü‟min iseniz,
böyle düşünmek zorundasınızdır.
Ey, nankörlük yapan,
Müslüman kardeşlerimiz!
Bu gerçekler karşısında,


İbrahim Sûresi, âyet 7.
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 İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH’IN%20(CC)%20DĠLEMESĠ,%20ĠYĠ%20NĠYET%20(POZĠTĠF%20DÜġÜNCE
)%20VE%20ÜMĠT%20(PDF).pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH’IN%20(CC)%20DĠLEMESĠ,%20ĠYĠ%20NĠYET%20(POZĠTĠF%20DÜġÜNCE
)%20VE%20ÜMĠT%20(PDF).doc, En Son Erişim Târihi: 16.09.2013.
2
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siz nasıl oluyor da
nankörlük ya da hâinlik yapabiliyorsunuz?
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