CUMHURBAŞKANIMIZ’IN HASLETLERİ
Özler:
Şimdi sen gel de
Cumhurbaşkanı‟nın bu
insanlık hasletlerini görme! Olur mu hiç,
eğer sende de bir parça insanık ve Vatan Ve Millet
Sevgisi varsa? Eğer göremiyorsan senin maddî ve mânevî donanımda da,
az ya da çok, biraz kir ve pislikler var demektir.
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Şimdi sözleri anlamlandırıp değerlendirebilenler için,
Meselâ 2015 yılı Milletvekili seçiminde, bu sıralarda da öyle ya,
bütün dünyâ emperyalistleri ile onların içimizdeki işbirlikçilerinin tek hedef
olarak seçmeleri nedeniyle,
değerli Reisicumhurumuzu ele alalım:
Çok yazdım ama yine yeri geldi, söylemek zorundayım:
“Herkes, meyveli ağacı taşlar…”
Bundan da mı haberimiz yok? Eğer Cumhurbaşkanımız‟ın bizzat iyi bir insan
olduğu kanaatinde isen(iz) bu söz, ne demektir, bir düşün(ünüz)!
Şimdi yine bilinçli hâinleri, bilinçli Memleket düşmanlarını, bile bile bilinçli
olarak başkalarının maşaları olmuşları bir tarafa bırak(ınız)! Eğer bu
sayılanlardan değilsen (iz),
Senin (sizin) beğenmediğin(iz) bu Reisicumhur kimmiş, bir kez daha
bakalım?
Cumhurbaşkanımız:
- 2000’li yıllarda yok edilmek istenen,
Kemal Derviş adında bir yediemine teslim edilen Türkiye‟yi,
Başbakanlığı zamânında 10 seneyi aşkın süre içinde, yaklaşık her alanda 3
ya da 5‟e katlayan, Halkının çoğunluğu tarafından sevilen, bir
Cumhurbaşkanı...
- Gerek İslâmî açıdan, gerekse Kültürel açıdan,
yâni örf, âdet, gelenek, görenek ve ahlâkî açıdan, Halkıyla bütünleşmiş olan
bir Cumhurbaşkanı…
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Öyle ki,
Eski Türkiye‟de Cumhurbaşkanı ile vatandaş arasında böyle bir sarmaşdolaş
ve sevgi seli, hayal bile edilemiyordu. Bırakınız böyle yakın bir ilişkiyi,
İnönü‟nün yakın hempalarına sarf ettiği, „Kimse duymasın! Millet
Düşmanınızdır1„ sözünün açınımı gereğince, bir zamanlar görüntüyü bozuyor
diye, köylü vatandaşlar, Ankara-Kızılay‟a bile sokulmuyorlardı...
Bugün Hükümeti ve Devletimizi en fazla meşgul edenler, Batılılara şikayet
edenler,
Eski Türkiye‟deki İnönü Zihniyeti‟nin2 uzantıları olan, o eski diktatöryal
günlerin özlemi içinde bulunanlar teşkil etmiyor mu?
Dünyâ dönüyor…
Her şey değişti, gelişti. Ama bunların beyinlerinin, ne yazık ki, hiç
değişmemiş olduğunu esefle gözlemliyoruz.
- Recep Tayyip Erdoğan isteseydi,
hiç bir engeli olmadan, elde edebileceği en yüksek dünyevî bir makam olan,
Cumhurbaşkanlığı Adaylığı konusunda bile ne demişti, hatırlayınız:
„Cumhurbaşkanı adayı olsam da, Başbakan olarak kalsam da bir dönem ara
versem de hizmete her yerde devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı adaylığı
konusunda henüz kararımı vermedim.”
“Nefsim doğrultusunda karar vermem. Çünkü ben, şuna inanırım:
Bâki eserler, fâniler üstünde olamaz.
Bu meseleyi de değerlendireceğiz, istişâre edeceğiz3.”
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“Takdir-i ilâhiye inanırım. Bu kararı her kararımızda olduğu gibi önce Halk,
sonra sizler belirleyeceksiniz. Halk ne derse, siz ne derseniz o…”

Örf, âdet, gelenek, görenek ve ahlâki açıdan Halkıyla bütünleşmiş olan bir
Reisicumhur…
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İşte böyle diyebilen ve Memleketinin menfaatlerini, şahsî çıkarlarından, parti
menfaatlerinden üstün tutan bir Cumhurbaşkanı4…
- Reisicumhurluk Makâmı için o sıralarda,
nefislerini okşayan niyet, söz ve temayülleri duyar duymaz, sözlerinde ya da
görev ve ciddiyetlerinde, hemen birer başkalaşım hissedilen,
„ne oldum delisi‟
bâzı yüksek düzeyli yargı mensuplarının, birden bire,
gerekirse,
„kırk takla atacakları‟ intibâını vermelerine karşı,
elini uzatsa,
o Reisicumhurluk Makâmı‟nı elde edebileceğini bildiği hâlde:
“Nefsim doğrultusunda karar vermem! …
Bâki eserler fâniler üstünde olamaz. … istişâre edeceğiz.
Takdir-i ilâhiye inanırım. …Halk ne derse, siz ne derseniz o…” sözleri ile
hizmeti birinci plânda tutarak,
makam ve ihtişamı ikinci plâna aldığının işâretlerini vermiş ve bu
söyledikleri doğrultusunda olduğunu da yaptıklarıyla gösteren bir
Cumhurbaşkanı…
- O günlerde partisinde sâhip olduğu, gerek bâzı milletvekillerinin ve gerekse
bâzı bakanlarının ikiyüzlü, dalgalı tavırlarına karşı,
Sırf Vatan ve Milletimiz‟in selâmeti için, sabretmiş olan bir Reisicumhur…
Daha Neler, Neler5…
Şimdi bunları birer birer, tek, tek düşünsenize!
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