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28-ŞUBAT 1997 VE DERİN DEVLET

  

 

  

                28 Şubat Batı Çalışma Grubunun faaliyet sonucudur.

  

                28 Şubat bir çete hesaplaşmasıdır.

  

                28 Şubat Medyanın şişirmesi ve patlatmasıdır.

  

                28 Şubat Demirelin Erbakana olan hesabının millete ödettirilmesidir.

  

                28 Şubat köksüz derin devletin şey yani çukurdaki devletin tepedekileri tepelemesidir.

  

                28 Şubat pireye kızanların pişmanlıklarıyla kahrolacakları yorganı yakma hareketidir.

  

                28 Şubat köşeyi dönmek isteyenlerin devlet arabasını köşeye çarpma
sahtekarlıklarıdır.

  

                28 Şubat haklı olan halkın elinden iktidarın alınma hilesidir.

  

                28 Şubat ihtilal geleneğinin sürdürülme sancısıdır.
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                28 Şubat kurulan saatin çalmasıdır.

  

                28 Şubat köksüzlerin köklülere kök çıkartma çabalarıdır.

  

                28 Şubat Cumhuriyet-Saltanat kuruntusunun ve korkusunun şokunun yaşanması ve
yaşatılmasıdır.

  

                28 Şubat sorumsuzların ve sorumsuzlukların öne geçmesidir.

  

                28 Şubat kişiliklerini yitirmişlerin kişiliklerini arama çabasıdır.

  

                28 Şubat askeriyedeki emir-komuta zincirinin kırılmasıdır. 

  

                28 Şubat maddi-manevi bir çöküntüdür.

  

                28 Şubat devletten fazla devletçi geçinenlerin devleti çökertmeleridir.

  

                28 Şubat cinayet ve hıyanet şebekelerinin millete akıttıkları salyalarıdır.

  

                28 Şubat dünyada 250 civarında,Türkiyede ise 50 civarındaki zındıka çetesinin
dünyayı ve Türkiyeyi kendilerine göre yapılandırma faaliyetleridir.

  

                28 Şubat kaostur.
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                28 Şubat maneviyatsızların maddi hakimiyetidir.

  

                28 Şubat failleri belli,faili meçhul cinayet ve uygulamalarının bir halkasıdır.

  

                Bizde olan Susurluk gibi olayların silahları,güney doğuda gizli ödeneklerden ödenen
silahlar olduğu çıktı.

  

                Danıştay saldırısı,bir papazın Trabzonda vurulması ve Hırank Dink su-i kastlarının
silahları,ABD’nin Iraka gönderdiği 370 bin silahtan kayıtsız 360 bin silahlardan biri olduğu ortaya
çıktı.

  

                En önemlisi devletçi görünerek devlete sahib çıkmak isteyen birilerinin gizli entrikaları
da olayların perdesini aralamaktadır.Şöyle ki:

  

                H.Celal Güzel, "Elimdeki Jandarma İstihbarat raporu, ADD Genel Başkanı tarafından
hazırlatılmış. Birçok bakan, milletvekili ve yönetimdeki kişileri fişlemişler. Bu şucu, bucu, irticacı
falan. Düşünebiliyor musunuz, Silahlı Kuvvetlerin bir parçası olan Jandarma Genel Komutanlığı,
kendi bakanı da dahil olmak üzere birçok bakan hakkında fişleme yapıyor. Böyle bir şey olabilir
mi?" dedi.” [1]

  

                Eruygur Paşa, 6 bakan, 32 vekil ve 100'ü aşkın bürokratı fişlemiş.

  

28 Şubat sürecinde Batı Çalışma Grubu'nu deşifre eden Hasan Celal Güzel, yeni bir skandalı
ortaya çıkardı. Buna göre, 2002-2004 yılları arasında jandarma genel komutanlığı yapan Şener
Eruygur, devletin zirvesindeki isimleri fişlemiş. Listede bazı bakan ve milletvekilleri de var.

  

Türkiye yeni bir fişleme skandalıyla karşı karşıya. 2002-2004 yılları arasında jandarma genel
komutanlığı yapan Orgeneral Şener Eruygur'un, devletin zirvesindeki isimler hakkında istihbarat
raporları hazırlattığı ortaya çıktı. Emekli Paşa, 3 Kasım seçimlerinden sonra işbaşına gelen 6
bakan, 32 milletvekili ve 100'ü aşkın üst düzey bürokratı fişlemiş. Jandarma İstihbarat
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Teşkilatı'nın (JİT) raporunda, toplam 150 isim, 'şucu, bucu' diye itham ediliyor. Kamuoyunda
tartışma doğuracak fişleme olayını açıklayan ise eski bakanlardan Hasan Celal Güzel. 28 Şubat
sürecinde Batı Çalışma Grubu'nu (BÇG) deşifre eden Güzel, JİT raporunun yaklaşık 1 yıl önce
eline geçtiğini belirtiyor. “ [2]

  

28 Şubatla ilgili olarak S.Demirelle yapılan bir röportajda:

  

”-Size o gün bir brifing verildi. O brifingi siz mi istediniz yoksa komutanlar mı?

  

Ben istedim.

  

-Neden istediniz?

  

1996’nın sonbaharında Türkiye’de gerginlik vardı. Işıklar söndürülüyordu. Çok sert tartışmalar
vardı. Refahyol hükümetinin kadrolaştığı iddiaları vardı. Resmî kişilerin, gayr-i resmî kişilerin
beyanatları vardı. Bunlar vahimdi aslında, tedirginlik yarattı. Nihayet Genelkurmay Başkanı
Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı bana geldi. Rahatsızlıklarını söyledi. Karadayı, çok medeni bir
adamdır. Medeni bir şey yaptı. Bana geldi, derdini söyledi. Yani re’sen bir hareketi de göze
alabilirlerdi. İç Hizmet Kanunu’nun 35. maddesine göre ‘Cumhuriyet elden gidiyor’ deyip koruma
ve kollamayı işletebilirlerdi.
            -Darbe olabilir miydi?
            Olabilirdi, niye olmasın ki? Zaten darbe dediğiniz olay böyle çıkıyor orta yere.” [3]

  

Demirel:” “Derin devlet diyorsanız, derin devlet Silahlı Kuvvetler'dir. Çünkü müdahale gücü
onlardadır ve onlar bu müdahaleyi üç defa yaptılar. Dayandıkları şey de İç Hizmet Kanunu’dur.
Bunun dışında devlet adına işler yapabilecek hiçbir güç yoktur” dedi. [4]

  

Demirel,derin devleti askeriye olarak belirler.Kenan Evren ise;askeriye bulunan bir kısım
subaylar olduğunu söyler.Bu yetkide,rejim tartışmalarıyla beraber, cumhuriyeti onlar kurmuş
olup,onlarında korumasında olduğu tezini ortaya koyuyor.
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Demirel 28 şubatın dışında değildir.

  

                Erbakana karşı yapılan 28 şubat belki Erbakan diklenmeden dikine dursa idi
muhtemelen önlenebilirdi.O zamanki hükumet mukavemet göstermedi adeta üzüntülü bir tavırla
teslim oldu.Hükumet olanlar iktidar olamadılar.

  

                Ancak kaderi ilahinin tecellisiyle daha güzel bir ortamın doğmasına zemin
hazırlandı.Beşer zulmetti,kader adalet etti.

  

                Cumhuriyet tarihinde böylece ilk defa enflasyon ve ekonomi dibe vurdu,özellikle
bankaların içleri boşaltıldı.

  

*28 Şubatta halkın hakimiyetine tahammül edilmemiş ve kabul edilmemiştir.Halk her zamanki
gibi dışarıda,idarenin dşında bırakılmıştır.

  

10.yılında 28 şubat üzerinde en çok konuşulan ve ifşa edilen dönem olmuştur. Böylece
Genelkurmay eski başkanı Kıvrıkoğlu-nun dediği gibi olmamış yani bin yıl sürmemiş, iflas
etmiştir.

  

Geçmiş üç ihtilalde asker bizzat şapkasıyla devleti işgal edip ele geçirdi.28 Şubatta ise, kendisi
bizzat gitmeyip Süleymen Demirel ve Anayasa başkanı Vural Savaş gibilere vererek sivil bir
darbe yapmış oldu.

  

Asker kendisini aklamalı..üzerindeki şüpheleri gidermelidir.

  

Askeriyedeki görevinden atılan Nevzat Tarhan 28 Şubat konusunda şöyle diyor:

  

” Benim açımdan derin devlet sözünü anlamlı kılan kuruluş, Batı Çalışma Grubu’dur. Artık
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vaktinin geldiğini düşünerek basında ilk kez size anlatıyorum. GATA’da görev yaparken haksız
bir şekilde tayinim çıktı. Ben de mahkemeye verdim ve kazandım. Tekrar tayinim çıktı; yine
mahkemeye gittim, yine kazandım. Bunun üzerinde dönemin GATA komutanı beni makamına
çağırdı. “Nevzat yine kazanırsın biliyorum; ama bu sefer tayinin Şırnak’a çıkacak, bunu
söylemek zorundayım.” dedi. Ben de kendisine ne kusur işlediğimizi sorunca, “Devlet içinde
emir-komuta zinciri dışında bir odak var; sizi istemiyor.” dedi. “Neden beğenmiyor?” diye
sorunca da “Sizin yaşam tarzınızı beğenmiyor.” cevabını verdi. 

  

-Bu birim nedir? 

  

Tabii ki BÇG. Emir-komuta zinciri dışında istihbarat topluyor, kişileri fişliyor, yalan-yanlış
bilgilerle hazırladığı raporları Yüksek Askerî Şûra’da projeksiyon cihazlarıyla komutanlara
sunuyor ve bunun neticesinde bazı kişiler ordudan uzaklaştırılıyor. Bu tasfiye ise ciddi bir
psikolojik harekâtla gerçekleştiriliyor. 

  

-Bahsettiğiniz tasfiye operasyonunun amacı neydi? 

  

Kimilerine Amerikancı, kimilerine dinci, kimilerine kafatasçı denilerek ordu içindeki bir ekip
tasfiye edildi. 28 Şubat sürecinde 1565 subay-astsubay re’sen emekli edildi. 10 bine yakın
subay-astsubay da zorla emekli edildi. Bu, bir tasfiye operasyonudur ve her tasfiye
operasyonunun doğal sonucu yeni bir kadrolaşmadır. Bu kadar insan ordudan atılınca yerleri
boş kalacak değildi ya! Ciddi bir kadrolaşma gerçekleşti ve bugün de bu süreç devam ediyor. “ [
5]

  

*”19 Şubat 1997... 

  

8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nın, 2. Kolordu'dan gelen İKK.KB (63) sayılı bir emri
dağıtıma sokan, Kurmay Başkanı K. Albay Mahmut Sancar imzalı yazısı... 

  

Şöyle diyor: 
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“Türkiye Cumhuriyetini ve Silâhlı Kuvvetleri iç ve dış tehditlere karşı koruma ve kollama, her
Türk vatandaşının olduğu kadar T.S.K. personeli ve onlarının eş ve çocuklarının en büyük millî
görevidir. Bu bakımdan Kara Kuvvetleri'nin tüm personeli ve aileleri birer haber toplama
vasıtasıdır. Tüm Kara Kuvvetleri personeli ve ailelerinin elde edeceği her türlü belge, bilgi ve
haberi bu konunun üst komutanlık tarafından bilinip bilinmediği yorumunu yapmadan silsileler
yoluyla üst komutanlığa ulaştırması ve personelin bu hususta bilgilendirilmesi ilgi ile
emredilmiştir.” [6]

  

*"PKK'nın sözde cezaevi sorumlusunu dinlemeye aldık. Telefon dinlemesi sırasında bu kişi ile
Ordu içinde bir gurubun işbirliği içinde olduğunu tespit ettik" 
Eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Bülent Orakoğlu, ''28 Şubat hareketi tamamen dış
kaynaklıdır.”

  

…Dinlemeye aldıkları kişilerden birinin isminin Selim Okçuoğlu olduğunu açıklayan Orakoğlu,
"Eğer o gün görevden alınmamış olsaydım Okçuoğlu'nu alıp bir hafta içinde bu bağlantıları
ortaya çıkaracaktım" dedi.

  

Eski MİT Görevlisi Mahir Kaynak ta 28 Şubat'ın uzun bir sürecin sonucu olduğunu ifade ederek,
''Refahyol 'ABD'nin ekonomik hakimiyetine son vereceğini' söylüyordu

  

“Eğer, 28 Şubat olayı olmasaydı ve Türkiye'de asker siyaset ilişkileri doğal dengesi içinde
yürüseydi, kimse, "Ne dolaplar döndü?" diye şüphelenmezdi. Ama şimdi kuşku duyuyoruz:
Acaba, 28 Şubat'ın temelinde sadece irtica değil de, PKK ile bazı ilişkileri gizleme çabaları da
mı yatıyor?” [7]

  

*”28 Şubat bir ABD-İngiliz-İsrail projesiydi ve başarıyla uygulandı. Figüranları değil gerçek
aktörleri hatırlayalım ve bu aktörlerin bugün bu topraklarda ve yakın çevremizde neler
yaptıklarını bir kez daha okuyalım. “ [8]

  

Ve işte Kuvayı Milliye Derneğinin gizli işleri:

  

“Kuvayı Milliye Derneği yöneticilerinin 'silahlı yemin'le sınırlı kalmadıkları, 20 - 25 yaşındaki
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gençlere silah eğitimi vermek için Düzce'de bir kamp kurdukları iddia edildi. 

  

Zaman gazetesinin haberine göre bir zamanlar Vatansever Kuvvetler Güçbirliği (VKGB) ile
birlikte hareket eden Kuvayı Milliye dernek yöneticileri, gençlere silahlı eğitim vermesi için
Danıştay saldırısının kilit ismi Muzaffer Tekin'in hastaneye ulaştıran emekli binbaşı Zekeriya
Öztürk'e teklif götürdü. Danıştay soruşturmasında kayıtlara geçen ifadelere göre Kuvayı Milliye
Derneği Teşkilat Başkanı Hüseyin Görüm, eğitim işini bizzat yönetti. 20-25 yaşlarındaki bir grup
genci İstanbul Maltepe'deki depoda toplayan Görüm, Zekeriya Öztürk'e "Asker yetiştireceğiz,
silahımız, her şeyimiz var" dedi. Öztürk ise Gürüm'e, "Ben artık asker değil bir gazeteciyim,
böyle konuşma hakkını, insanlara böyle görev verme hakkını nereden alıyorsun” diyerek teklifi
reddetti. Resmi ifadesinde bu bilgileri veren emekli Binbaşı Öztürk, Danıştay saldırısıyla ilgili
düşüncesini de kayıtlara şöyle geçirmiş: "Bunlar Alparslan Arslan'ı yönlendirmiş olabilir."
Öztürk'ün bu iddiası geçmişteki bilgi ve gözlemlerine dayanıyor. Polis kayıtlarına göre VKGB'nin
Şile toplantısı dışındaki tüm toplantıları İstanbul Maltepe'de Görüm'e ait prefabrik bir depoda
yapıldı.” Emekli Binbaşı Öztürk, VKGB'yi 'bir dernekten çok organize suç örgütü' gibi gördüğünü
de dile getirdi.” [9]

  

“Dernek üyelerine yaptırdığı 'ölme-öldürme yemini' ile gündeme gelen Kuvayı Milliye Derneği
Başkanı emekli Albay Fikri Karadağ, 12 Mart'tan sonra idam edilen silahlı sol terör örgütü üyesi
3 genç için övgüler düzdü.

  

THKP-C kurucularından olan Mahir Çayan, 30 Mart 1972'de Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının
serbest kalması için yaptığı adam kaçırma eylemi sırasında 3 arkadaşıyla birlikte girdiği
çatışmada güvenlik güçleri tarafından öldürülmüştü.

  

Karadağ, "Ben arıyorum şimdi 5 tane Mahir Çayan, 10 tane Yusuf İnanoğlu. Nerede? Nerede o
şekilde vatana bu kadar samimi olarak hizmet için hareket etmiş insanlar nerede?" dedi. Türk
Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı 3 ihtilale de karşı çıkan Karadağ, 28 Şubat için, "Ben o şekilde
netice alınmayan, ortada sallantıda kalan hiçbir müdahaleyi kabul etmiyorum." dedi. "13 bin 500
kişilik hain listeniz olduğu doğru mu?" sorusuna Karadağ, "O liste değişik kaynaklardan geldi. O
listeyi ayıklıyorum." cevabını verdi.” [10]

  

“Öldürme yemini yaptıran Kuvayı Milliye Derneği'nin akıl almaz girişimlerde bulunduğu ortaya
çıktı. Dernek yöneticileri, gençlere silahlı eğitim vermek amacıyla Düzce'de yer ayarlamış.
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Kuvayı Milliye Derneği Başkanı emekli Albay Fikri Karadağ'ın yardımcısı Hüseyin Görüm ,
kendisini 'Hüseyin Kerim Bayraktaroğlu' ismiyle tanıtıyor.

  

Eğitmenlik için teklif götürülen kişi ise Danıştay saldırısının kilit ismi Muzaffer Tekin'i hastaneye
getiren emekli Binbaşı Zekeriya Öztürk. 

  

Danıştay soruşturmasında kayıtlara geçen ifadelere göre, Derneğin Teşkilat Başkanı Hüseyin
Görüm bu vahim girişimi bizzat yönetmiş. 20-25 yaşlarındaki bir grup genci İstanbul
Maltepe'deki depoda toplayan Görüm, Öztürk'ü gençlerle buluşturmuş. Eğitim için Düzce'de yer
hazırladıklarını söyleyen Görüm, "Asker yetiştireceğiz, silahımız, her şeyimiz var." demiş. Resmi
ifadesinde bu bilgileri veren emekli Binbaşı Öztürk, Danıştay saldırısıyla ilgili düşüncesini de
kayıtlara geçirmiş: "Bunlar Alparslan Arslan'ı yönlendirmiş olabilir." 

  

Öztürk'ün iddiası geçmişteki bilgi ve gözlemlerine dayanıyor. Kuvayı Milliye Derneği, bir dönem
Vatansever Kuvvetler Güç Birliği Hareketi'ne bağlı hareket etti. Hemen bütün toplantılarını
Görüm'e ait depoda yapmışlar.

  

Öztürk, ifadelerinde Görüm'ün kişisel profilini de çıkarıyor: 'Kendisini tanıtırken, geçmişte 9-10
yıl kadar cezaevinde kaldığını söyledi. Adı geçen şahıs daha çok mafya olarak adlandırılan kişi
profili çizmekteydi.' Polis kayıtlarında Kuvayı Milliye Derneği'nde emekli Albay Karadağ ve
Hüseyin Görüm'ün yanında yer alan İbrahim Özcan isimli bir şahıs da dikkat çekiyor. Kayıtlarda
İbrahim Özcan'ın yasadışı terör örgütü TİKKO üyesi olduğu ve 13 yıl cezaevinde yattığı bilgisi
geçiyor.” [11]

  

”Mit,Çağlayangil'e neden güvenmiyor

  

Örneğin sırf Sovyet  yakınlığı nedeniyle Türk politik yaşamının önemli adlarından biri olan  ve
Cumhurbaşkanlığı vekilliği gibi çok önemli görevlere  dahi gelen İhsan Sabri Çağlayangil ile ilgili
bazı MİT yöneticilerinin değerlendirmeleri şaşırtıcıdır. Onlara göre Çağlayangil bu Sovyet
yakınlığı veya sıcak ilişkileri içinde bulunması nedeniyle üzerinde hep şüpheler ve soru
işaretleri  bulunan  ve daima kontrol edilmesi gereken kişidir.  Bunda MİT'in bazı
operasyonlarıyla ilgili olarak Parlamento tutanaklarına bazı bilgileri geçirtmiş olmasının da etkisi
olsa gerektir. MİT'e göre Türk siyasi yaşamının  en renkli simalarından ve Cumhurbaşkanı
Demirel'in yakın arkadaşlarından Çağlayangil "güvenilmez"dir. Güvenilmezlik sıralamalarında 
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başka adlar da dün olduğu gibi bugün de yeralmaktadır.” [12]

  

60 darbesinin yapımı konusunda 24 gün önce 14 madde Cemal Gürsel Menderese
gönderiyor.Darbe gerekçesi ise bu 14 maddenin yapılmaması.Bilinmeyen saklı ve yanlış tarihin
görünen uçları.

  

At izi ile it izini birbirine karıştırmış…

  

                Aslında bu entrikalar şimdikinin uygulamaları değil,ta İttihat ve Terakki ve de
öncesinden beri Osmanlının yıkımını hedef alan uygulamalrının devamıdır.

  

“Bileklerini keserek intihar ettiği ileri sürülen Sultan Abdülaziz'in kanlı giysileri ortaya çıktı. 131
yıldır Topkapı Sarayı'nın deposunda saklanan kıyafetler, cinayet iddiasını arttırıyor...

  

Sultan Abdülaziz'in ölümünden birkaç gün önce çekilmiş son fotoğraf gündemeydi. Şimdi de
padişahın 'şehadeti'nde üzerinde bulunan kanlı giysileri buldu. 131 yıldır saklanan kıyafetler,
Topkapı Sarayı'nın depolarında ortaya çıktı. Giysiler pantolon, hırka, dizlik, gömlek, atkı ve iç
kıyafetten oluşuyor. Yanlarında, Sultan'ın bileklerini kestiği iddia edilen bir makas da var.
Tanıtıcı etikette, "Abdülaziz'in şehadetinde üzerinde bulunan giysiler" kaydı düşülmüş. Olayın
üzerinden bir asırdan fazla zaman geçmesine rağmen elbiseler hâlâ kan kokuyor.

  

Padişahın cenazesini yıkayan imamın, "Hâlâ bileklerinden kanlar süzülüyordu, vücudunda darp
izleri vardı." ifadesini doğrularcasına kıyafetler kanlar içinde. Ancak herhangi bir yırtılma yok. 
Tarihçiler, bir insanın her iki bileğini keserek intihar etmesinin mantıken mümkün olmadığına
işaret ediyor. “ [13]

  

 

  

                Bediüzzaman Said Nursi hazretleri ise yıllardır açıkça yapmış olduğu tesbitte,bir
asırdan fazla bu gizli şebekenin –Gizli Zındıka Komitesi- olduğunu ısrarla belirtmektedir.
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                Bu Zındıka Komitesinin hem içte ve hem de dışarıda faaliyet gösterdiğini ve
bunlarında mason komitesine dayandıklarını tesbit etmiş ve onlara sürekli işaret ve atıfta
bulunmuştur.

  

                Bunlarında memleketimizde özellikle Tesettür,Rejim aleyhtarlığı,Dini siyasete alet
etme,Dünyalarına karışma,siyasetlerini ve idarelerini bozma senaryolarını sürekli gündeme
getirdiklerini ve de getireceklerini söylemektedir.

  

                İşte eserlerinden çarpıcı tesbitler:               

  

“Aziz kardeşlerim! Ecnebi parmağıyla idare edilen zındıka komiteleri, İslâmiyeti imha için, İslâm
memleketlerinde, bilhassa Türkiye'de, öyle desiselerle entrikalar çevirmişler, haince dolaplar
döndürmüşler, hunharane ve vahşiyane zulümler irtikâb ve şeytanî ve menfur plânlar tatbik
etmişler ve iğfalatta bulunmuşlar; iblisane, sinsî metodlar takib etmişler ve kardeşi kardeşe
çarpıştırmışlar ve öyle aldatıcı yalan ve propagandalar ve yaygaralar yapmışlar, fitne ve fesad
ve tefrika tohumları saçmışlardır ki; bunlar İslâm'ın bünyesinde derin rahneler açmış ve büyük
tahribatlar yapmıştır.” [14]

  

“…siyaset-i dünya ile hiç alâkadar değilim; yalnız bütün vaktimi ve hayatımı, hakaik-i imaniye ve
Kur'aniyeye hasr ve vakfetmişim. Madem böyledir, bana eziyet veren, rakibane ilişen adam
düşünsün ki; o muamelesi zındıka ve imansızlık namına imana ilişmek hükmüne geçer.” [15]

  

                “Bana karşı ehl-i dünyanın verdikleri sıkıntı, siyaset için değil; çünki onlar da bilirler ki,
siyasete karışmıyorum, siyasetten kaçıyorum. Belki bilerek veya bilmeyerek zındıka hesabına,
benim dine merbutiyetimden beni tazib ediyorlar. Öyle ise onlara müracaat etmek, dinden
pişmanlık göstermek ve meslek-i 
zındıka
yı okşamak demektir.”
[16]

  

                “Ehadîs-i şerifede gelmiş ki: "Âhirzamanın Süfyan ve Deccal gibi nifak ve zındıka
başına geçecek eşhas-ı müdhişe-i muzırraları, İslâm'ın ve beşerin hırs ve şikakından istifade
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ederek az bir kuvvetle nev'-i beşeri herc ü merc eder ve koca Âlem-i İslâmı esaret altına alır.”
[17]

  

                “Dostlar müteyakkız davranmalı, tâ dostların lâkaydlıklarından ve gafletlerinden,zındık
a
taraftarları istifade etmesinler.”
[18]

  

“Ey ehl-i hak olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat! Ve ey Âl-i Beytin muhabbetini meslek ittihaz eden
Alevîler! Çabuk bu manasız ve hakikatsız, haksız, zararlı olan nizaı aranızdan kaldırınız. Yoksa
şimdiki kuvvetli bir surette hükmeyleyen zındıka cereyanı, birinizi diğeri aleyhinde âlet edip
ezmesinde istimal edecek. Bunu mağlub ettikten sonra, o âleti de kıracak. Siz ehl-i tevhid
olduğunuzdan uhuvveti ve ittihadı emreden yüzer esaslı rabıta-i kudsiye mabeyninizde varken,
iftirakı iktiza eden cüz'î mes'eleleri bırakmak elzemdir.”
[19]

  

“Hattâ hadîs-i sahihle, âhirzamanda İsevîlerin hakikî dindarları ehl-i Kur'an ile ittifak edip,
müşterek düşmanları olan zındıkaya karşı dayanacakları gibi; şu zamanda dahi ehl-i diyanet ve
ehl-i hakikat, değil yalnız dindaşı, meslekdaşı, kardeşi olanlarla samimî ittifak etmek, belki
Hristiyanların hakikî dindar ruhanîleri ile dahi, medar-ı ihtilaf noktaları muvakkaten medar-ı
münakaşa ve niza' etmeyerek müşterek düşmanları olan mütecaviz dinsizlere karşı ittifaka
muhtaçtırlar.” [20]

  

                “1338'de Ankara'ya gittim. İslâm ordusunun Yunan'a galebesinden neş'e alan ehl-i
imanın kuvvetli efkârı içinde, gayet müdhiş bir zındıka fikri, içine girmek ve bozmak ve
zehirlendirmek için dessasane çalıştığını gördüm. Eyvah dedim, bu ejderha imanın erkânına
ilişecek! O vakit, şu âyet-i kerime bedahet derecesinde vücud ve vahdaniyeti ifham ettiği cihetle
ondan istimdad edip, o zındıkanın başını
dağıtacak derecede Kur'an-ı Hakîm'den alınan kuvvetli bir bürhanı, Arabî risalesinde yazdım.
Ankara'da, Yeni Gün Matbaası'nda tab'ettirmiştim. Fakat maatteessüf Arabî bilen az ve
ehemmiyetle bakanlar da nadir olmakla beraber, gayet muhtasar ve mücmel bir surette o
kuvvetli bürhan tesirini göstermedi. Maatteessüf, o dinsizlik fikri hem inkişaf etti, hem kuvvet
buldu. Bilmecburiye, o bürhanı Türkçe olarak bir derece beyan edeceğim. O bürhanın bazı
parçaları, bazı risalelerde tam izah edildiğinden; burada icmalen yazılacaktır. Sair risalelerde
inkısam etmiş olan müteaddid bürhanlar, bu bürhanda kısmen ittihad ediyor; herbiri bunun bir
cüz'ü hükmüne geçiyor.”
[21]
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                "Yüzer milyon başların feda oldukları bir kudsî hakikata, başımız dahi feda olsun.
Dünyayı başımıza ateş yapsanız, hakikat-ı Kur'aniyeye feda olan başlar, zındıkaya teslim-i silâh
etmeyecek ve vazife-i kudsiyesinden vazgeçmeyecekler inşâallah!"
[22]

  

                “binüçyüz otuzsekiz senesinde ordu-yu İslâmın Yunan'a galebesinden neş'e alan ehl-i
imanın kuvvetli efkârı içine gayet müdhiş bir zındıka fikri girmek üzere iken, o zındıka
mefkûresinin başını dağıtmak gayesiyle Ankara'da Arabça olarak tabedilmiş olan bu risalenin,
sonra aynen Türkçeye tercüme edildiğini hatırlatır.”
[23]

  

                “Ben tahmin ediyordum ki; hakikî ve en son müdafaanamemiz, Denizli hapsinin
meyvesi olan risalecik olacak. Çünki evvelce bazı evham yüzünden bir seneden beri aleyhimize
geniş bir tarzda çevrilen plânlar bunlardır: "Tarîkatçılık, komitecilik ve haricî cereyanlarına âlet
olmak ve dinî hissiyatı siyasete âlet etmek ve cumhuriyet aleyhinde çalışmak ve idare ve
asayişe ilişmek" gibi asılsız bahaneler ile bize hücum ettiler. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun
ki, onların plânları akîm kaldı. O kadar geniş bir sahada, yüzer talebelerde, yüzler risalede,
onsekiz sene zarfındaki mektub ve kitablarda hakikat-ı imaniyeden ve Kur'aniyeden ve âhiretin
tahkikinden ve saadet-i ebediyeye çalışmaktan başka bir şey bulmadılar. Plânlarını gizlemek
için gayet âdi bahaneleri aramağa başladılar. Fakat hükûmetin bazı erkânını iğfal edip
aleyhimize çeviren dehşetli ve gizli bir 
zındıka
komite
si şimdi doğrudan doğruya küfr-ü mutlak hesabına bize hücum etmek ihtimaline karşı, güneş
gibi zahir ve şübhe bırakmaz ve dağ gibi metin, sarsılmaz olan Meyve Risalesi onlara karşı en
kuvvetli bir müdafaa olup onları susturacak diye bize yazdırıldı zannediyorum.”
[24]

  

“Sizlerin irşad ve ıslahlarınıza karşı, zındıka ifsada ve ahlâkları bozmağa çalışıyor. “ [25]

  

                “Bir seneden beri gizli zındıka komitesi aleyhimize Halk Fırkası'nı ve Maarif'i
sevketmesi cihetiyle, ehl-i vukufun pek şiddetli itirazları ve bizi ağır cezalarla ittiham etmelerini
beklerken, himayet ve inayet-i Rahmaniye imdada yetişip onlara Risale-i Nur'un yüksek
makamını göstererek, şiddetli tenkidlerden vazgeçirmiş.”
[26]
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“Fakat siz ey gizli düşmanlar ve zındıka hesabına adliyeyi şaşırtan ve hükûmeti bizimle
sebebsiz meşgul eden insafsızlar! Kat'î biliniz ve titreyiniz ki; siz i'dam-ı ebedî ile ve ebedî
haps-i münferid ile mahkûm oluyorsunuz. İntikamımız sizden pekçok muzaaf bir surette alınıyor
görüyoruz. Hattâ size acıyoruz.” [27]

  

                “Kırk seneden beri benim ile mücadele eden gizli zındıka komitesiyle şimdi onlara
iltihak eden komünist 
komite
sinden bir kısmı, ehemmiyetli birer resmî makam elde ederek karşıma çıkıyorlar. Hükûmet ise,
ya bilmiyor veya müsaade ediyor diye çok emareler bana endişe veriyor.”
[28]

  

“Kırk seneden beri İslâmiyet ve iman aleyhinde çalışan gizli bir zındıka komitesi ve bu vatanda
anarşiliği yetiştiren bir nevi bolşevizm namına bilerek veya bilmeyerek bizimle bir mücadeledir
ki, üç mahkeme cem'iyetçilik cihetinde bütün Nurcuların ve Nur risalelerinin beraetlerine karar
vermişler. Yalnız Eskişehir Mahkemesi tesettür-ü nisa hakkında bir küçük risalenin birtek
mes'elesini belki bu gelen cümleyi "Mesmuatıma göre: Merkez-i hükûmette, bir kundura
boyacısı çarşı içinde bir büyük adamın yarım çıplak karısına sarkıntılık edip o acib edebsizliği
yapması, tesettür aleyhinde olanın hayâsız yüzüne şamar vuruyor." diye eskiden yazılmış
cümle sebebiyle, bir sene bana ve yüzyirmi adamdan onbeş arkadaşıma altışar ay ceza
verdiler. Demek şimdi Risale-i Nur'u ve şakirdlerini ittiham etmek, o üç mahkemeyi mahkûm
etmek ve itham ve ihanet etmek demektir.”
[29]

  

                “29.8.1948 tarihli dilekçesinde: "Bir fikir kalbime gelmiş, şöyle ki: Hükûmet beni tam
himaye ve bana yardım etmesi, milletin maslahatına ve vatanın menfaatına çok lüzumlu iken
beni sıkması îma eder ki; benim ile mücadele eden gizli zındıka komitesiyle, şimdi onlara iltihak
eden komünist komitesi
nden bir kısmı, ehemmiyetli resmî makamları elde ederek karşıma çıkıyorlar. Hükûmet ise, ya
bilmiyor ya müsaade ediyor. Kahraman bir milletin ebedî bir medar-ı şerefi ve Kur'an ve cihad
hizmetinde dünyada bir pırlanta gibi pek büyük bir nişanı ve kılınçlarının pek büyük ve antika bir
yadigârı olan Ayasofya Câmii'ni puthaneye ve Meşihat Dairesini kızların lisesine çeviren bir
adamı sevmemek bir suç olmasına imkân var mıdır?”
[30]

  

                "Milyonlar kahraman başlar feda oldukları bir hakikata başımız dahi feda olsun" diye
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onlar namına söylemiş, mahkemeyi hayret ve takdirle susturmuş. Demek Nurcularda hakikî,
hâlis, sırf rıza-yı İlahî için ve müsbet ve uhrevî fedailer var ki; mason ve komünist ve ifsad ve zın
dıka
ve ilhad ve Taşnak gibi dehşetli 
komite
ler o Nurculara çare bulamayıp hükûmeti, adliyeyi aldatarak lastikli kanunlar ile onları kırmak ve
dağıtmak istiyorlar. İnşâallah bir halt edemezler. Belki Nur'un ve imanın fedailerini çoğaltmağa
sebebiyet verecekler.”
[31]

  

                “Öyle ise, sekiz sene bu cereyan-ı imanî merkezi olan bu köyde, bize karşı
muhalefetkârane ve mütecavizane vaziyet alan, ne nam verilirse verilsin, muhalefeti zındıka
hesabına ve imansızlık namına kaydedilecek.”
[32]

  

                “Hem her vakit beklediğim, ehl-i zındıkanın bana hücumu gayretli talebem, cesaretli
biraderzadem olan uhrevî kardeşimden başlaması muhtemel olmakla beraber, hıfz-ı Kur'anî her
müşkilâta galib ve lezzet-i hizmet-i imaniye her kederi unutturur itikadında olduğumdan, seni
teşci' ve teşvike lüzum görmem.” [33]

  

                “Risale-i Nur dairesinin yakınında bulunan ehl-i ilim ve ehl-i tarîkat ve sofi-meşreb
zâtlar, onun cereyanına girmek ve ilim ve tarîkattan gelen eski sermayeleriyle ona kuvvet
vermek ve genişlemesine çalışmak ve şakirdlerini teşvik etmek ve bir buz parçası olan
enaniyetini, tam bir havuzu kazanmak için, o dairedeki âb-ı hayat havuzuna atıp eritmek gerektir
ve elzemdir. Yoksa Risale-i Nur'a karşı rakibane başka bir çığır açmak ile hem o zarar eder,
hem bu müstakim ve metin cadde-i Kur'aniyeye bilmeyerek zarar verir; zındıkaya bir nevi
yardım olur.” [34
]

  

                “Sizin fevkalâde sebat ve ihlasınızın galebesi ve o musibeti def'inden sonra, ehl-i
dünya cepheyi değiştirdi. Zındıkanın desiseleriyle bu havalide bizlere karşı perde altında maddî
ve manevî tahşidatı başlamış. Gayet dikkatle ve şeytancasına, şakirdlerin hakikî kuvvetleri olan
tesanüdü bozmağa çalışıyorlar. Sizlere risaleleri iade ettikleri halde, kurnazcasına dolaplar
çevriliyor. Biz sizin bir şubeniz hükmünde olduğumuz halde, bizi asıl ve merkez telakki
ettiklerinden, daha ziyade desiseleri bize karşı istimal ediyorlar. Hâfız-ı Hakikî Cenab-ı Hak'tır.
İnşâallah hiçbir zarar edemeyecekler. Fakat bu şuhur-u mübarekenin eyyam ve leyali-i
mübarekesinde hâlis dualarınız ile bize yardım ediniz. Birşey yok. Fakat mümkün oldukça
ihtiyatlı ve dikkatli olunuz.” [35]
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                “Diyorlar: "Said, yanında başka kitabları bulundurmuyor. Demek onları beğenmiyor.
Ve İmam-ı Gazalî'yi de (R.A.) tam beğenmiyor ki, eserlerini yanına getirmiyor." İşte bu acib
manasız sözlerle bir bulantı veriyorlar. Bu nevi hileleri yapan, perde altında ehl-i zındıkadır;
fakat, safdil hocaları ve bazı sofuları vasıta yapıyorlar.”
[36]

  

                “Bu asırda, Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki, Risale-i Nur'un hakikatına ve
şakirdlerinin şahs-ı manevîsine, hakaik-i imaniye muhafazasında tecdid vazifesini yaptırmış.
Yirmi seneden beri o vazife-i kudsiyede tesirli ve fatihane neşriyle gayet dehşetli ve kuvvetli zın
dıka
ve dalalet hücumuna karşı tam mukabele edip, yüzbinler ehl-i imanın imanlarını kurtardığını
kırkbinler adam şehadet eder.”
[37]

  

                “Ve milyonlarla masumların kanıyla yoğrulmuş bir kuvvet yerine, Hâlık-ı Kâinat'ın
kudret ve rahmetine dayanmak, ehl-i Kur'an'a farz ve vâcibdir. Gerçi zındıka ve dinsizlik, o
boğuşanların birisine dayanıp ehl-i diyaneti ezer. O 
zındıka
nın tazyikinden kurtulmak, onun aksi cereyanına tarafdar olmak bir çaredir. Fakat şimdiye kadar
o tarafdarlık, bir menfaat vermeyerek çok zararları dokunmuş.”
[38]

  

                “Hem zındıka, nifak hasiyetiyle her tarafa döner. Senin dostunu kendine dost edip,
sana düşman eder. Senin tarafdarlık cihetiyle kazandığın günahlar, faidesiz boynunda kalır.
Risale-i Nur şakirdlerinin vazifeleri iman olduğundan, hayat mes'eleleri onları çok alâkadar
etmez ve merakla baktırmaz.” [39]

  

“Fakat yine gizli zındıka komitesi, elinden geldiği kadar nazar-ı millette kendilerini lanetten,
nefretten bir derece kurtarmak için, kusurlarımızı arıyorlar ve hükûmeti iğfal etmeğe çalışıyorlar.
Onun için biz; eskisi gibi ihtiyatımızı elden bırakmamalıyız. “ [40]

  

“Şimdiye kadar gizli komiteden, siyaseti dinsizliğe ve zındıkaya âlet edenler, istibdad-ı mutlakla
Nurcuları ezdiler. İnşâallah bir sebeb çıkar o istibdadı kıracak, masum ve mazlum Nurcuları
kurtaracak. Fakat çok dikkat ve ihtiyat lâzımdır. “

 16 / 23

file:///C:/Users/Proser/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/FrontPageTempDir/pvw1.htm#_ftn36
file:///C:/Users/Proser/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/FrontPageTempDir/pvw1.htm#_ftn37
file:///C:/Users/Proser/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/FrontPageTempDir/pvw1.htm#_ftn38
file:///C:/Users/Proser/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/FrontPageTempDir/pvw1.htm#_ftn39
file:///C:/Users/Proser/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/FrontPageTempDir/pvw1.htm#_ftn40


28 Şubat ve Derin Devlet

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Cumartesi, 25 Eylül 2010 05:21 - 

[41]

  

                “Nur şakirdleri, hiç siyasete karışmadılar, hiçbir partiye girmediler. Çünki iman, mâl-i
umumîdir. Her taifede muhtaçları ve sahibleri var. Tarafgirlik giremez. Yalnız küfre, zındıkaya,
dalalete karşı cephe alır. Nur mesleğinde, mü'minlerin uhuvveti esastır.”
[42]

  

                “Otuz sene evvel Dâr-ül Hikmet a'zası iken, bir gün arkadaşımızdan ve Dâr-ül Hikmet
a'zasından Seyyid Sa'deddin Paşa dedi ki: "Kat'î bir vasıta ile haber aldım; kökü ecnebide ve
kendisi burada bulunan bir zındıka komitesi, senin bir eserini okumuş. Demişler ki, bu eser
sahibi dünyada kalsa, biz mesleğimizi (yani zındıkayı,
dinsizliği) bu millete kabul ettiremiyeceğiz. Bunun vücudunu kaldırmalıyız." diye senin i'damına
hükmetmişler. Kendini muhafaza et." Ben de "Tevekkeltü Alallah, ecel birdir, tegayyür etmez"
dedim.”
[43]

  

“İki sene, iki mahkeme, ellerinde tedkik edilen bütün Risale-i Nur eczalarında kanunca bir vesile
bulamayıp bizi ve Risale-i Nur'u beraet ettirdikten sonra; zındıka komitesi, münafık bazı
memurları vesile ederek, merkez-i hükûmette resmî bir plân çevirip beni bütün bütün hilaf-ı
kanun olarak bütün dostlarımdan ve talebelerimden tecrid ve sıhhat ve hayatım noktasında en
fena bir yerde, beni nefyetmek namı altında, haps-i münferid ve tecrid-i mutlak manasında beni
Emirdağı'na gönderdiler.” 
[44]

  

                “madem bu zamanda zındıka ve ehl-i dalalet ihtilaftan istifade edip, ehl-i imanı
şaşırtıp ve şeairi bozarak, Kur'an ve iman aleyhinde kuvvetli cereyanları var. Elbette bu müdhiş
düşmana karşı cüz'î teferruata dair medar-ı ihtilaf münakaşaların kapısını açmamak gerektir.”
[45]

  

                “istibdad-ı mutlak ve rüşvet-i mutlaka ile hareket eden bir cereyan-ı zındıka masonluk,
komünistlik hesabına bizi böyle işkencelerle ezmeğe çalışmış. Şimdi o kuvveti kıracak başka bir
cereyan bu vatanda tezahüre başladığını gördüm. Fazla bakmak mesleğimce iznim
olmadığından daha bakmadım.”
[46]
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                “Zemin yüzünde bu asırdaki kadar misli görülmeyen bir zındıka cereyanının
plânlarıyla Üstadımıza yirmibeş senedir istibdad-ı mutlak ile yapılan zulmün bir nümunesi şudur
ki: Nefes almak üzere kapalı araba ile kırlara gitmek için dışarıya çıktığı zaman, buranın büyük
bir memuru kıyafetine ilişmek istemiş. “
[47]

  

                “Şimdi bu zamanda en büyük tehlike olan zındıka ve dinsizlik ve anarşilik ve
maddiyyunluğa karşı yalnız ve yalnız tek bir çare var: O da Kur'anın hakikatlarına sarılmaktır.
Yoksa koca Çin'i, az bir zamanda komünistliğe çeviren musibet-i beşeriye; siyasî, maddî
kuvvetler ile susmaz. Yalnız onu susturan hakikat-ı Kur'aniyedir.”
[48]

  

                “Yalnız, Risale-i Nurun tercümanı hakiki vazifesinin haricinde dünyadaki istikbaliyata
nadiren ara sıra bakması zâhirî bir müşevveşiyet verir. Meselâ: Bundan otuz-kırk sene evvel,
"Bir nur gelecek, bir nur âlemi göreceğiz" demiş ve o mânayı geniş bir dairede ve siyasette
tasavvur etmiş. Hem bundan ondört, onbeş sene evvel, "Dinsizliği çevirenler müdhiş semavi
tokatlar yiyecekler" diye büyük geniş küre-i arz dairesindeki hâdiseyi dar bir memlekette ve
mahdut insanlarda tasavvur etmiş. Halbuki istikbal, o iki ihbar-ı gaybîyi tasavvurun pek fevkınde
tefsir ve tâbir eyledi. Eski Said'in "Bir nur âlemi göreceğiz" demesi, Risale-i Nurun dairesinin
mânasını hissetmiş, geniş bir daire-i siyasiye tasavvur ettiği gibi; sırr-ı "İnnâ A'taynâ"da "Onüç,
ondört sene sonra dinsizliği, zındıkayı neşredenler müdhiş tokatlar yiyecekler" deyip geniş bir
hakikatı dar bir dairede tasavvur etmiş. İstikbal o iki hakikatı tâbir ve tefsir eyledi. Başta Isparta
olarak Risale-i Nur dairesi evvelki hakikatı pek parlak ve güzel bir surette gösterdiği gibi, ikinci
hakikatı da medeniyet-i sefihenin tuğyânının ve maddiyunluk (Hâşiye) taununun aşılamasını
çeviren ve idare eden ervah-ı habisenin başlarına gelen bu dehşetli semâvî tokatlar geniş bir
dairede sırr-ı İnnâ A'taynâ'nın hakikatını tam tamına isbat etmiş.” [49]

  

                “Avrupa'dan gelen müdhiş bir dalâlet ve zındıka taarruzuna karşı koymayı ve felsefe-i
tabiiyyeden doğan dehşetli bir istibdad-ı mutlakın hilâf-ı Kur'an prensiplerine boyun eğmemeyi,
onlara itaat etmemeyi ve hakikî hürriyet-i meşrua olan İslâmî hürriyet ve medeniyete çalışmayı
netice vermiştir.” [50]

  

“Bu zamanda zındıka dalaleti, İslâmiyete karşı muharebesinde, nefs-i emmarenin plânıyla,
Şeytan kumandasına verilen fırkalardan en dehşetlisi; yarım çıplak hanımlardır ki, açık
bacağıyla dehşetli bıçaklarla ehl-i imana taarruz edip saldırıyorlar. Nikâh yolunu kapamağa,
fuhuşhane yolunu genişlettirmeğe çalışarak; çokların nefislerini birden esir edip, kalb ve
ruhlarını kebair ile yaralıyorlar. Belki o kalblerden bir kısmını öldürüyorlar. Birkaç sene
namahrem hevesatına göstermenin tam cezası olarak; o bıçaklı bacaklar Cehennem'in odunları
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olup, en evvel o bacaklar yanacaklarını ve dünyada emniyet ve sadakatı kaybettiği için, hilkaten
çok istediği ve fıtraten çok muhtaç olduğu münasib kocayı daha bulamaz. Bulsa da başına bela
bulur. Hattâ bu hâlin neticesi olarak o âhirzamanda, bazı yerlerde nikâha rağbetsizlik ve
riayetsizlik yüzünden, kırk kadına bir erkek nezaret edecek derecede ehemmiyetsiz, sahibsiz,
kıymetsiz bir surete gireceği, hadîsin rivayetinden anlaşılıyor.” [51]

  

 

  

Mehmet   ÖZÇELİK

  

25-02-2007

  
    

    

[1] 16/02/2007.Haber alemi. 

      

[2]  19.02.2007, Pzt.Zaman.

      

[3]  Aksiyon. Sayı: 636 - 12.02.2007.

      

[4]  Zaman. 13 Şubat 2007. 

      

[5]  Nevzat Tarhan.Aksiyon.zaman.27-2-2007.

      

[6] 1 Mart 2007.Ali Bayramoğlu. 
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[7]  Son saniye.net.28.02.2007.

      

[8]  Yeni Şafak.İbrahim Karagül 1 Mart 2007.

      

[9] 15.02.2007 .Yeni Şafak.

      

[10]  Zaman-14/02/2007.

      

[11] Zaman-14/02/2007.

      

[12]  Milli istihbarat teşkilatı.Tuncay Özkan.sh.22.

      

[13]  Zaman. 16 Şubat 2007 .

      

[14]  Sözler.770.

      

[15]  Mektubat.71.

      

[16]  Age.74.

      

[17]  Age.270.

      

[18]  Age.361.
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[19]  Lem’alar.26.

      

[20] Lemalar 151 *Haşiye 1.

      

[21]  Age. 177.

      

[22]  Age.262.

      

[23]  Age.403.

      

[24] Şualar 309.

      

[25] Şualar 315.

      

[26] Şualar 342.

      

[27] Şualar 369.

      

[28] Şualar 382.

      

[29] Şualar 396.
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[30] Şualar.435.

      

[31] Şualar 521.

      

[32] Barla Lâhikası 197.

      

[33] Barla Lâhikası 261.

      

[34] Kastamonu Lâhikası 122.

      

[35] Kastamonu Lâhikası 152.

      

[36] Kastamonu Lâhikası 182.

      

[37] Kastamonu Lâhikası 190.

      

[38] Kastamonu Lâhikası 208.

      

[39] Kastamonu Lâhikası 208.

      

[40] Emirdağ Lâhikası-1 50.

      

[41] Emirdağ Lâhikası-1 160.
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[42] Emirdağ Lâhikası-1 180.

      

[43] Emirdağ Lâhikası-1 193.

      

[44] Emirdağ Lâhikası-1 194.

      

[45] Emirdağ Lâhikası-1 204.

      

[46] Emirdağ Lâhikası-2 16.

      

[47] Emirdağ Lâhikası-2 18.

      

[48] Emirdağ Lâhikası-2 54.

      

[49] Sikke-i Tasdik-i Gaybî 199.

      

[50] Tarihçe-i Hayat 45.

      

[51] İman ve Küfür Müvazeneleri 213.
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