NE İDİK NE OLDUK?
AMA ÇOK ŞÜKÜR “TAKKE DÜŞTÜ KEL GÖRÜNDÜ!”
Türk olarak
hasletlerimizi görüyorsunuz!
Ne gariptir ki,
bugün Türkiyemiz‟de, bu
hasletlerin, daha çok, Türklüğü
ilk plânda, güyâ, savunanlarda kaybolmuş
olduğunu görüyoruz. Ama şimdi, işin gerçeğini anlamış
durumdayız, artık!
Eski Türkiye‟de, Cumhûriyet,
Türk, Türkçe gibi, temel değerlerimizi
dillerine dolayıp, onlara toz kondurmak istemeyenlerin,
bu değerlerimizi, o zamanlar her fırsatta, olur-olmaz durumlarda
ortaya atıp, kullananların çoğunun bugün, yüzde yüz, rol değiştirdiklerini,
bu gün artık adımız gibi biliyoruz…
Kendileri açısından
hedeflerine yaklaşıp da, PKK’cı,
Ermenici kesilmelerinden sonra, bu
değerlerimizin kaynağı ve temsilcisi olan, Milletimizle
aptal, it-pisik, göbeğini kaşıyan gibi, yakıştırmalarla alay etmeye
başladıkları bu sıralarda, bu Millet düşmanlarını, çok iyi anlamaya
başlamış bulunuyoruz.
Ona da şükür!
Çünkü, “Takke düştü, kel göründüye…”
Geç de olsa, o da Allah‟ın (CC) bir lutfudur.

ProfΩ. Dr. Mustafa TEMİZ
29.12.2017

Biz Türkler
Biz Türkler, târih boyunca fazîletliydik, nâziktik, çok merhâmetli ve
şefkatliydik, hayırseverdik, dürüsttük, temizdik, çevre bilincimiz eşsizdi, harama el sürmezdik, medenî idik, îtibarlıydık…

Ω

. Pdf dosyalarında sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu
ilgili yazılara ânında ulaşılabilir.

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
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Dürüsttük! Doğruluk şiârımızdı, hırsızlık bilmezdik ve dünyâ‟ya örnektik. Bütün bu iyi hasletlerimizin kökeninde de „Allah‟ın rızâsı‟ kavramı
vardı.”
Fazîletliydik. Çünkü naziktik, kibardı, müsamahakârdık, şefkatliydik,
kimsenin malına, mülküne göz dikmez, kimsenin nâmusuna yan gözle
bakmazdık. Mütevâzıydık, kimseyi küçümsemezdik. Hırsızlık nedir bilmez,
dilenciliği meslek edinmezdik.
Nâziktik! Çünkü Edmondo de Amicis isimli Italyan gezgini, 1880‟lerde, Türkler’i yine şöyle anlatıyordu:
“İstanbul Türk halkı Avrupa‟nın en nâzik ve en “İstanbul Türk halkı
Avrupa‟nın en nâzik ve en kibar insanlarıdır. Sokakta kavga enderdir.
Kahkahâ sesi nâdirattan işitilir. O kadar müsamahakârdırlar ki; ibâdet
saatlerinde bile câmilerini gezebilir, bizim kiliselerde gördüğünüz kolaylığın
çok fazlasını görürsünüz.”
Çok şefkatliydik! Çünkü Elisee Recus, 1880’lerde, şöyle demişti:
“Türkler‟deki iyilik duygusu hayvanları dahî kucaklamıştır. Birçok köyde eşekler haftada iki gün izinli sayılır... Türkler‟le Rumlar‟ın karışık olarak
yaşadığı köylerde ise, bir evin hangi tarafa âit olduğunu kolaylıkla anlayabilirsiniz. Eğer evin bacasında leylekler yuva yapmışsa, bilin ki o ev bir
Türk evidir.”
İslâm ve Türk düşmanı avukat Guer ise:
“Türk şefkati hayvanlara bile sâmildir.” dedikten sonra şu örneği veriyordu:
“Hayvanları beslemek için vakıflar ve ücretli adamları vardır. Bu
adamlar, sokak başlarında sâhipsiz köpeklere ve kedilere et dağıtırlar.
Sokaktaki ağaçların kuraklıktan kurumasını önlemek için bir fakire para
verip sulatacak kadar kaçık Müslümanlar‟a bile rastlamak mümkündür...”
“Birçokları da sırf azât etmek için kuşçulardan kuş satın alırlar. Bunu
yapan bir Türk‟e, bir gün yaptığı işin neye yaradığını sordum. Küçümseyerek
baktı ve şu cevâbı verdi: „Allah‟ın rızâsını tahsîle yarar‟.”
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Hayırseverdik: Çünkü Comte de Marsigli:
“Yazın İstanbul‟dan Sofya‟ya giderken dağlardan anayol üzerine inmiş
köylülerin yolculara bedâva ayran dağıttıklarına şâhit oldum. Fakat şunu da
îtiraf etmeliyim ki, bu dindarâne hareketlerinde biraz fazla ileri gitmektedirler.” diyordu.
Dürüsttük! Çünkü bir zamanlar Londra Ticâret Odası‟nın en görünür
yerinde, şu mealde bir tavsiye levhası asılıydı: “Türkler‟le alışveriş et,
yanılmazsın!”
Îtibarlıydık! Çünkü bir zamanlar Hollanda Ticâret Odası’nın toplantılarında oylar eşit çıkınca, Osmanlılar’la alışverişi olan tüccarın oyu, iki sayılır, onun dediği olurdu.
Temizdik… Çünkü yere bile tükürmezdik. Hattâ Osmanlı askerî teşkilatını Avrupa’ya tanıtmasıyla meşhur Comte de Marsigli, yere tükürmedikleri için atalarımızı şöyle eleştirmişti:
“Türkler hiç bir zaman yere tükürmezler. Dâimâ yutkunurlar. Bunun için de saçlarında sakallarında bir hararet olur ve zamanla saçları, kaşları,
sakalları dökülür.”
Çevre bilincimiz eşsizdi! Çünkü kurak günlerde ücretle adamlar tutup,
sokaktaki ulu ağaçları sulatır, göçmen kuşlar için gerekli olan, kuş yuvalarını, evlerin saçak altlarında mîmâriye dâhil ederdik.
Harama el sürmezdik! Çünkü Fransız muellif Motray, 1700 yıllarında,
bizi şöyle anlatıyordu:
“Türk dükkânlarında hiç bir zaman tek meteliğim kaybolmamıştır. Ne
zaman bir şey unutsam, hiç tanımadığım dükkâncılar arkamdan adam koşturmuşlar, hattâ bir kaç kere Beyoğlu‟ndaki ikâmetgâhıma kadar gelmişlerdir. “
Medenî idik! Çünkü İngiliz sefiri Sor James Porter, 1740’larda, şunları
söylüyordu:
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“Gerek İstanbul‟da, gerekse İmparatorluğun diğer şehirlerinde hüküm
süren emniyet ve asâyiş, hiç bir tereddüde imkân bırakmayacak şekilde isbat
etmektedir ki, Türkler çok medenî insanlardır.”
Doğruluk şiârımızdı! Çünkü Fransız generallerinden Comte de Bonneval, şöyle diyordu:
“Haksızlık, murâbahacılık, inhisarcılık ve hırsızlık gibi suçlar, Türkler
arasında meçhuldür. Öyle bir dürüstlük gösterirler ki, insan çok defâ Türkler‟in doğruluklarına hayran kalır.”
Hırsızlık bilmezdik! Çünkü Fransız yazar Dr. Brayer, 1830’larda, İstanbul’u şöyle dile getiriyordu:
“Evlerin kapısının şöyle böyle kapatıldığı ve dükkânların çoğunlukla umûmî ahlâka güvenilerek açık bırakıldığı İstanbul‟da her sene âzâmî beş-altı
hırsızlık vakâsı görülür.”
Ubicini Dr. Brayer’i ise bunu şöyle teyit ediyordu:
“Bu muazzam pâyitahtta dükkâncılar, namaz saatlerinde dükkânlarını
açık bırakıp câmiye gittikleri ve geceleri evlerin kapısı basit bir mandalla kapatıldığı hâlde, senede dört hırsızlık vakâsı bile olmaz. Ahâlisi sırf Hiristiyan
olan Galata ile Beyoğlu‟nda ise hırsızlık ve cinâyet vakâları olmadan gün
geçmez.”
Dünyâ’ya örnektik! Çünkü Türkiye Seyahatnâmesi’yle meşhur Du
Loir, 1650‟lerde şöyle demişti:
“Hiç şüphesiz ki, ahlâk bakımından Türk siyâsetiyle medenî hayâtı, bütün cihana örnek olabilecek vaziyettedir1.”
Güçlüydük De…
ABD’yi bile, vergiye bağlamıştık.

1
Anonim, Neydık Ne Olduk?, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.sivaslilar.net/forum/archive/index.php/t-14814.html, En Son Erişim Târihi: 21.08.2014.
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İşte biz Türkler öyleydik ki, bu meziyetlerimizle bir zamanlar, Amerika
Birleşik Devletleri‟ni bile vergiye bağlamıştık:
Yıl, 1783...
Avrupa standartlarına göre küçük de olsa, yeni bir denizci devlet olan
ABD, denizlerde tek başına bayrak gezdirmeye başladı...
Daha 25 Temmuz 1785’te, Atlantik’te Cadiz açıklarında, bu yeni bayrağı taşıyan ilk gemi, Cezâyir açıklarında, Osmanlı Gemileri tarafindan ele
geçirildi. Bu gemi, Boston limanına bağlı, Kaptan Isaak Stevens’in idâresindeki Maria idi.
Arkasından, Philadelphia limanina bağlı, Kaptan O’Brien’in Dauphin’i ayni âkibete uğradı. 1793 Ekim ve Kasım aylarında, 11 ABD gemisi daha, Osmanlıların eline geçti.
Kongre, 27 Mart 1794 yılında, Osmanlı denizcilerine karşı koyacak güçte savaş gemileri inşa edilmesi veyâ satın alınması için, Başkan George
Washington’a 700.000 altına yakın harcama yetkisi verdi.
Böylece, Osmanlıların oluşturduğu, deniz tehdidi sâyesinde, ABD donanmasının temelleri atılıyordu. 5 Eylül 1795’te ABD bu tehdide karşı, bir
anlaşma yapmayı kabul etti.
Bu anlaşmaya göre ABD, Cezâyir‟deki esirlerin iâdesi ve gerek Atlantik‟te, gerekse Akdeniz‟de ABD sancağı taşıyan, hiç bir tekneye dokunulmaması karşılığında, 642 000 altın ve yılda 12.000 Osmanlı altını (216.000
dolar) ödeyecekti.
Dili Türkçe olan ve 22 maddeden oluşan anlaşmaya, Başkan George
Washington ve Cezâyir Beylerbeyi Hasan Dayı imzâ koydular...
Böylece ABD, yıllık vergiye bağlanmış oluyordu. Bu anlaşma, ABD‟nin
iki asrı aşkın târihinde, yabancı bir dille imzalanan, tek anlaşma olduğu gibi,
yabancı bir devlete vergi ödemeyi kabul eden tek Amerikan belgesidir...
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ABD târihinde, kendi dilinde olmayan, tek uluslararası anlaşma, bu
Türkçe anlaşmadır ve ABD târihinde vergi vermeyi kabul ettiği tek ülke,
Osmanlı İmparatorluğu‟dur...
ABD başkanı George Washington, Osmanlı İmparatoru tarafından muhatap görülmemiş ve anlaşma Cezâyir Beylerbeyi Hasan Dayı tarafından
imzalanmıştır.
Bu sayıp döktüğümüz, üstün meziyetlerimizle, 200-300 yıl öncesine
kadar, işte biz buyduk…2
Sonuç
Türk olarak hasletlerimizi görüyorsunuz!
Ne gariptir ki, bugün Türkiyemiz’de, bu hasletlerin, daha çok, Türklüğü ilk plânda, güyâ, savunanlarda kaybolmuş olduğunu görüyoruz. Ama
şimdi, işin gerçeğini anlamış durumdayız, artık!
Eski Türkiye’de, Cumhûriyet, Türk, Türkçe gibi, temel değerlerimizi
dillerine dolayıp, onlara toz kondurmak istemeyenlerin, bu değerlerimizi, o
zamanlar her fırsatta, olur-olmaz durumlarda ortaya atıp, kullananların çoğunun bugün, yüzde yüz, rol değiştirdiklerini, bu gün artık adımız gibi biliyoruz!
Kendileri açısından hedeflerine yaklaşıp da, PKK’cı, Ermenici kesilmelerinden sonra, bu değerlerimizin kaynağı ve temsilcisi olan, Milletimiz’le, aptal, it, göbeğini kaşıyan gibi, yakıştırmalarla alay etmeye başladıkları bu sıralarda, bu Millet düşmanlarını, çok iyi anlamaya başlamış
bulunuyoruz.
Ona da şükür!

2
Can, M., Amerika donanması Akdeniz’de, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.ufukotesi.com/yazigoster.asp?yazi_no=20070485 En Son Erişim Târihi: 21.08.2014. YA DA
Amerika'nın Vergi Verdiği Tek Devlet Osmanlı Devleti, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
https://www.facebook.com/notes/osmanli-devleti/amerikanin-vergi-verdi%C4%9Fi-tek-devlet-osmanlidevleti/97891467077 YA DA 5 Eylül 1795'te ABD ile Osmanlı İmparatorluğu arasında imzalanan antlaşma,
http://www.turkiyeonline.com/yazilar/461/5-eyl%C3%BCl-1795-039-te-abd-ile-osmanl%C4%B1imparatorlu%C4%9Fu-aras%C4%B1nda-imzalanan-a/, En Son Erişim Târihi: 21.08.2014 (Yale ünıversıtesinde
yayınlanan Türkçe belgesinden…)
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Çünkü “Takke düştü, kel göründüye…” Geç de olsa, o da Allah’ın (CC)
bir lutfudur.

http://video.haber7.com/video-galeri/109818-chpli-vekilden-skandal-ifadelerbenim-bir-suru-itim-var
http://www.yeniakit.com.tr/haber/bassavciliktan-ite-sorusturma-408316.html
Bunlar hangi Milletten?

Dev uyanmaya başladı, „haber vereyim’ dedim!
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