
GELİN    YARDIMLAŞALIM 

  

            Bizler ve akranlarımız her türlü sıkıntıyı çekmiş kimseleriz.1.Dünya savaşına 

giderken Malatya üzerinden orduya katılacaktık.Buradan giden bin kişiden ancak beş 

yüzü karargaha ulaştık.Beş yüzü ise açlık,soğuk,bit ve kıtlıktan yolda helak oldu. 

            Öyleki bitin çokluğundan arkadaşlarımız elbiselerini ateşe attıklarında etrafa et 

kokusu yayılır,elbiseden sürekli cız-cız sesleri gelirdi. 

            Yolda konaklayıp yatmak isteyen arkadaşlarımız başlarının altına çarıklarını 

koyarak yatarlardı.Sebebi mi? Sırf çarığını almasınlar diye.Çünki insanlar açlıktan 

çarıkları suya koyar,biraz yumuşattıktan sonra yerlerdi. 

            Özür dileyerek ifade edeyim,öyle ki;olmazdı ya,gene de insanlar hayvanların 

gübresinin içini karıştırırlardı,arpa ve buğday tanesi olur mu diye!!! 

            Bizler açlığın her çeşidini görmüş kimseleriz.Onun için aç olanların halini,tok 

olanlardan daha iyi biliriz. 

            Adıyamanda fakir ve açlıktan dolayı bir şey bulamayanlar varsa,bu Adıyaman 

halkının ayıbıdır. 

            Tıpkı Afrika’nın dünyanın bir ayıbı olduğu gibi… 

            Yardımlaşmadan bahsederken hep Osmanlıdan örnek verir,O insanların 

bakkallardaki borç defterlerindeki borçları silmelerinden,yakacağı olmayan insanlara 

yakacak göndermelerinden bahsederdim. 

            Birkaç yıldır Deniz Fenerinin Türkiye ve Dünya çapındaki yardımı beni 

gururlandırdı ve beni o eski günlerimizdeki durumlara götürdü. 

            Nasıl bir yardımda bulunabiliriz?Çare bulunmasını söyleyen dostlarıma şimdilik 

küçük çapta kapımızın önünü süpürerek,komşumuz açken tok yatmayarak 

başlayabiliriz.Şöyle ki; 

            Herkes her gün mutlaka ya bakkalından veya fırınından birkaç ekmek 

almaktadır.Şöyle bir şey yapabilir. 

            Bakkal ve fırına önceden tenbih ederek,kendisinin hesabına yazılmak üzere her 

gün bir veya iki ekmek fazladan yazmasını ve bu fazlaların alamayacak durumda olan o 

mahalledeki fakirlere vermesini sağlayarak,önce mahallelerdeki fakirlerin ihtiyaçları 

giderilmiş olur.Bir mahallede on aile böyle yapsa,iki ekmekten yirmi ekmek eder ki,bu 

da her gün 3-4 ailenin zaruri ekmek ihtiyaçlarını karşılamış olur. 

            Zamanla bu geliştirilip,giyecek ve yakacak olarak gelişebilir.Evine iki ton kömür 

alan bunu 2,5 yapıp,yarımını kömürcü ve oduncuyu tenbih ederek fakirlere verilmesini 

temin etmiş olur. 



            Karadeniz tarafında şöyle bir uygulama vardır; 

Karadeniz tarafında bir çayhanede çay içmeye gelen her kişi,geldiğinde özellikle 

zengin ve durumu iyi olanlar bir çay içiyor ve bir çay bir askıya veya bir çay dört askıya 

deyip bir içiyorlar ama iki ve beş çay parası ödüyorlar.Sebeb ise,fakir ve içemeyecek, 

ödeyemeyecek durumda olanlara o askıya yazılan çiziklerden aynı ödemiş hürmetinde 

verilip ihtiyaçları gideriliyor. 

Bizlerde her aldığımız şeylerde küçükde olsa bir çizik çizerek fakirin çizilen o 

çizikten faydalanmasını sağlamış oluruz. 

            XIII - Wang-sun Chia’nun şöyle bir sözü vardır;"Ocağa saygı göstermek, batı-

güney köşesine saygı göstermekten daha iyi değil midir?" sözlerinden ne anlaşıldığını 

sordu. 

  - Üstat yanıt verdi: "Göğü gücendiren bir kimsenin, dua edecek başka bir yeri 

olamaz." 

            Gelin hem göğü hem de gönülleri gücendirmeyelim,sevindirelim ki,sevinip 

sevindirilmiş olalım. 

Aziz olasın,şerif olasın 

Kesafet gidip,latif olasın 

Çekip elini cümle sivadan 

Afif olasın,afif olasın.. 

            Emi değerli okuyucularım,sizlerde aziz olasınız,aziz kalasınız,azizlerle olasınız… 

  

Mehmet   ÖZÇELİK 

30-08-2005 

  

AH  ŞU  BİZİM   HANIM 

  

Ben bu kadar akıllı olmama rağmen,bizim hanım çok saftır.Dünyayı sallayan 

erkeklerin beşiğini sallayan kadınlardır ancak bizim hanımın beşiğini sallayan maalesef 

benim.. 

Bazen kar gibi olurlar,bazen de kor gibi olurlar. 

Tutmasını bilene gül gibi,tutmasını bilmeyene diken gibi olurlar. 



Zaten ben de bu ustalığımla bu zamana kadar getirdim ya..Yoksa ben de 

sallanır,dünyada sallanırdı… 

Bir gün pardesu almak istediğini söyledi.Ben de kendisine para verdim,gidip 

istediği yerden almasını söyledim.Yanına arkadaşın hanımını alarak çarşıya gidiyorlar. 

Dükkanları dolaşıp,son olarak bir dükkana gelip oradaki pardesülerden birini 

beğeniyorlar. 

Ancak dükkana girerlerken dükkancı bunlara bakıp gülmüş…Acaba neden? 

Bunlar pardesüyü beğenip,önceki sordukları yerdekinden daha çok  hoşlarına 

gittiği için yirmi milyon fazla verip,alıyorlar. 

Meğer dönüp dolaşıp yine aynı dükkana gelmiş ve önceki fiyattan yirmi milyon 

fazlasına aynı pardesüyü almışlar… 

Ama en iyisini de yapmışlar.Çünki ucuz mal alacak kadar zengin değiliz.Pahalı 

olan malın mutlaka vardır bir hikmeti,ucuz malın ise vardır bir illeti… 

  

AKILLI HAMDİ 

26-09-2005 

  

            ÇETİN ALTAN KİMDİR ? 

  

            Halkı kurtaran adam!?Komünist..Yoldaş..sarhoş..Efkârlı..Şeytanın gör 

dediği..Cana okuyan..Emekçi Darbeci..Allahtan bile korkmayan adam!..Allaha savaş 

açan kahraman!?..Ya şehid ya gazi!!?Şerli ve belalı..İşte o… 

Solu tahrik eden Çetin Altanın dokunulmazlığını T.B.M.M’nin kaldırması 

üzerine,Anayasa Mahkemesine dokunulmazlığının iadesi için dava açtı ve mahkeme bu 

kararı iptal ederek,Çetin Altan’ın dokunulmazlığını iade etti. 

            Çetin Altan anayasa mahkemesine şöyle bir dilekçe vermişti. 

            “Kurtar beni anam,anayasam,anayasa mahkemem…Usülden ve esastan kurtar 

beni.Ben komünizmin emekçi ihtilali olduğunu,bütün köylülerin ve işçilerin birleşerek 

faşist,komprador,namussuz iktidarı devirip,devlet yönetimini ele geçirmesi olduğunu 

söylüyorum.Her gittiğim yerde de söylüyorum. 

            Amerikanın uşağı olarak ve de bir emekçi ihtilali darbesi ile hırlaya hırlaya 

gebertilip,debelenecek olan bu talancılar,sömürücü,komprador köpeği faşistler,benim 

halkı kurtarmamı istemedikleri için,bana ‘Kominist’ diyorlar…Komünist 



desinler.Zararı yok.Fakat birde komünistliği Rus casusluğu ve aile düşmanlığı olarak 

tanıtmak cür’etini gösteriyorlar. 

            Eh,ben artık durur muyum?Bu deyyuslara ana avrat sövmez miyim?Ama sizde 

işi hukuki yandan tutun ki,yutsunlar ayvayı bu namussuz köpekler.Benim anama 

sövenlerin ve komünizme Rus casusluğu,aile düşmanlığı diyenlerin anasını 

belleyeyim.Haydi saygıya değer yüce mahkeme… 

            Çünkü,sayın hakimler…Taksim meydanındaki Yoldaşlar mitinginde,hatta 

komünizmin ne olduğunu anlatırsam,iktidar hapı yutar,demedim,asla.Böyle seviyesiz 

laflar,bütün Amerikanın uğraştığı benim gibi bir adama yakışmaz.Halkı 

dolandıranların bir iftirasıdır bu.Bu lafı söylerken belki biraz sarhoş 

olabilirim.Afedersiniz.Çok efkârlıyım da…Baksanıza iktidarın iri itleri ve 

kompradörleri destekleyen haysiyet ve şeref yoksunu satılmış köpekler,sabaha kadar 

koltuklarına kurularak,benimle uğraşıyorlar.Afedersiniz,o lafın doğrusu şudur; 

            “Kominizmin ne olduğunu anlatırsam,iktidardakiler papuçsuz 

kaçar”demiştim.Namussuzum öyle demiştim.Tabii bütün bu doğru sözleri,memlekette 

demokrasi olduğu için ve de anayasaya dayanarak,siz anayasa mahkemesi sayın 

üyelerine inanıp,güvenerek söyledim. 

            Bir de bu deyyuslar Atatürk'e iftira ettiler.Onu komprador faşizminin bir adamı 

göstererek”Türk milletinin en büyük düşmanı komünistliktir,nerede görülürse 

ezilmelidir.”dediğini iddia ettiler.Bu namussuzluktur.Atatürk delimidir ki,kominizmin 

aleyhinde bulunsun? 

            Şunu Bornava savcısına anlatamadık.O da soyguncu,kompradör,faşist 

kerataların ve CIA uşağı iktidarın uşağı olarak benim hakkımda dava açmaya kalktı. 

            Şimdi,Bornava savcısını,İstanbul,Ankara savcılarını ve tekmil Türkiye,Amerika 

savcılarını kıstırıp rezil etmek,hepsinin canına okumak için,ilerde bir emekçi darbesi 

olduğu zamanda “Leşlerine tükürmek” için,insaniyet adına size sığınıyorum.Yüksek 

adaletiniz beni usülden ve esastan kurtarmalıdır.Kurtaracağınıza inanıyorum.Çünkü 

kompradör yöneticisi köpeklerin,hırlayarak geberme günleri yaklaşmıştır.O zaman ben 

bu halka lazımım.Kudurmuş köpekler bir süre daha kemik yalamak uğruna beni 

susturmak ve 1337 yıl zindana atmak istiyorlar,adalet huzurunda onlara derim ki;(alın 

da kaçan mı?)Ve bu sözlerimin de yüksek adaletinizce acele kabul edileceğinden emin 

olmasam,yazmazdım bu dilekçeyi… 

            Çünkü ben sizden değil,Allahtan bile korkmam.Ben öyle adamım ki,Allah bile 

benimle uğraşıyor.O da kompradorların Allah'ı değil mi? 

            Bir gün emekçi ihtilali ile sosyalist rejim geldi miydi,Bornava savcısını kendi 

Allahına,Allahınıda bizim yoldaşlara parçalatacağım.Size de,”Ayağınızı denk 

alın,iktidara geldiğimiz zaman belamızdan,şerrimizden korkun”demek istiyorum.Siz 

beni tanırsınız.Ne yapacağınızı bildiğinizden zaten eminim. 

            Allah aşkına beni,kanunla,falan filanla,mahkemeyle,parlementoyla,fasa fisoyla 

uğraştırmayın.Size güveniyorum.Ve de gereğinin yapılmasını can ve gönülden 

diliyorum.İnsan insana lazımdır.Bunu unutmayın…Yarın iktidara geldiğimiz 



zaman…”(Tercüman gazetesi.10-08-1967,Bak.Zulme karşı direniş.Mustafa 

Ramazanoğlu.304-305.) 

            İşin garabeti o ki,Allaha savaş açan Çetin Altan,Allah'tan yardım dileyerek ve 

onun aşkını vesile kılarak yardım diliyor.Tam bir tezad.Kendi tabir ve 

düşüncesiyle;düşmanına sığınıyor.             

Hürriyeti delilikte buldum.Deliler bile benden daha hidrürler.Her şeyi 

söyleyebiliyor ve yapabiliyorlar.Daha doğrusu içim dışımla aynı mı?Ama onlarınki 

aynı.İçlerindeki aynen dışlarında da görünüyor.Belki de bundan değil midir 

ki,üzerlerindekileri bile soyuyor,kendilerini gizlemesin diye.Bizler inandığımızın aksini 

söyleyebiliyor, yapabiliyoruz.Çok kılıflara sarıyoruz. 

İsterseniz dedesini de kendi dilinden tanıyalım:"Dedem hasan Paşa çok sert bir 

askerdi.İsmet Paşa topçu okulunda öğrenciyken Hasan Paşa okul müdürüydü.Sonra 

ünlü komutanlar olan bu dönemin öğrencileri anlatır dururlar Hasan paşanın 

sertliğini...Şapka isyanını bastırmakla görevlendirildiği şehirde hızını alamayıp bir de 

kadın asmıştı.Sanırsam siyasal suçtan ilk asılan kadın odur tarihimizde.Kadın sehpaya 

çıkmadan önce'Ben bir hatun kişiyim.Şapkayla ne derdim ola ki?'demiş galiba.Ben o 

tarihte henüz doğmamıştım.Sonradan öğrendim bunları.Ve inanın içimi ince sızı gibi 

tatsız bir burukluk kapladı."Erzurum'da halk içinde şapka kanununa gösterilen 

muhalefet üzerine vali paşayla kumandan Tatar Hasan Paşa kafa kafaya vererek bu 

muhalefeti kırmak için'daha kestirmeden'bir çözüm arayışına düşmüşlerdi.İşte şalcı 

Bacı'yı idama götüren gelişmeler böyle başlamıştı."(Genç Beyin.Sayı.33.sh.58) 

AKILLI HAMDİ 

02-01-2006 

AVNİ  BEYİN   MÜDÜRLÜĞÜ 

  

            Avni bey mahallemizin çocuklarındandır.Öyle cılız,ufak ve de tefektir.Biz onun 

dedesiyle beraber azmı Rusyada savaştık. 

            Zorukları gören,yaşayan,zorlu dönemin zorlu insanlarıyız biz. 

            Ya şu bizim müdür Avni? 

            Fakirdir,pek geliri azdır,hatta annesi pantolonların eskiyen uçlarını keser,ona 

kısa pantolon bile yapardı.Belkide kısa pantolon modası ondan kalmadır. 

            Bir gün İstanbula dört kardeşi ve birde babasıyla giderken iki biletle işi 

götürdüklerini babası anlatmıştı.Üçü bir koltukta,baba ve öbür kardeşi diğer 

koltukta,ver elini İstanbul…. 

            Pek yemek yemezdi çünki pek o kadar da durumları iyi değil veya istediği yemeği 

bulamayınca aç kalırdı. 



            Kısacası bizim Avninin mazisi pek de parlak değildi. 

            Avninin bir okula müdür olduğunu duyunca,dedesinin hatırına ve bana gelen 

davetiye üzerine gecikmeli de olsa,5 ay sonra ziyaretine gittim. 

            Ancak müdürün odasına girdiğimde,özür dileyip çıkacağım sırada; 

            -Buyur amca,kimi aradın?diye bir ses gelince, 

             -Evladım,kusura bakma,ben müdür beyin odası zannetmiştim,vali beyin odasına 

mı yanlışlıkla geldim,diyerek çıkacaktım ki yine aynı ses; 

            -Gel amca gel,yanlış gelmedin,dedi. 

-Oğlum,ben Müdür Avniyi görecektim,deyip sözümü bitirecektim ki; 

-Amca ben Müdür Avniyim,ya sen kimsin? 

-Ben de Akıllı Hamdiyim evladım,senin hayırlı olsun ziyaretine geldim. 

-Müdür Avni çok değiştiğinden,şişmanlayıp boynu gömleklere sığmaz,maşallah 

kurbanlık koyun gibi olduğundan pek çıkaramamıştım. 

Meğer 5 aydır herkes benim düştüğüm duruma düşüyormuş,kendisi söyledi… 

-Amca kendini düzeltmeyen,başkasını düzeltemez.Ben de önce nefsimden 

başlayıp,kendimi düzeltmeye başladım,dedi. 

Evladım dedim,düzeltmeye yanlış yerden başlamışsın,önce kafadan 

başlayacaktın,dedim. 

Hoşlanmadı tabiî ki… 

İstanbula üç kardeşiyle tek koltukta giden bizim Avni,oturduğu koltuğada 

sığmıyordu.Benim bu bakışımdan anlamış olacak ki; 

-Aslında şu anda bir an önce değiştirmem gerekecek olan şu koltuktur.Koltuk 

arayışındayım,internetten arattım,tüm koltuk çeşitlerini incelettiriyorum,koltuklar 

meclisdeki gibi kırmızı,ceylan dersinden mi olsun,aslan yelesinden mi olsun yoksa kuş 

tüyleri daha mı iyi olur diye sözüne devam edecekti ki artık ben dayanamayıp; 

Evladım sen önce bu odadan çık ta,buraya bir hayvanat bahçesi aç,daha sonra 

hangisini beğenirsen,ona göre karar verirsin,dedim. 

Haklı olarak öğretmen değilim ama öğretmenler benim öğreticiliğimden dolayı 

beni çok severler.Onların meseleleriyle bire bir ilgilenirim.Avni beye sordum; 

-Öğretmenlere ne yaptın..odaları nasıl..imkanları var mı?Onlara her türlü 

kolaylıkları sağlıyor musun?Öğrencilerde senin gibi tosun mu bari?gibi değişik 



iğneleyici,bazen çuvaldızlı sorular sordum.Ancak hiç birine sağlıklı cevablar 

alamadım,çünki kendisine bakmaktan,çevresine bakmaya vakit bulamamıştı. 

Bir anda dedesiyle beraber yaşadığımız yarım asırlık geçmişe dalmıştım,o 

imkansızlıklarda yakaladığımız imkanları,şimdikilerin imkanlardaki kaybettiklerini 

düşünüyordum ki,çaycının –Buyurun- sesiyle kendime geldim. 

Beni devamlı beklediğini,fahri öğretmenlik onaylı belgesiyle bareber maketini 

vererek oradan ayrıldım. 

Her şey boşa gider de,öğretmen ve eğitime harcanan baki kalır. 

Sizlerde baki kalın,sevgili ve akıllı okuyucularım… 

  

AKILLI HAMDİ 

25-09-2005 

  

DEVELERİN   BEVLİ 

  

            Bizim torun Kayseri’de okuyordu.Kendilerini ev sahibleri çıkarıyormuş.Bunlarda bir yandan 

okula gidiyor,bir yandan da ev derdine düşüyorlar.Ancak hiç birini de yapamıyorlar. 

            Ben de dedelik görevi olarak kalktım Kayseriye gittim.Fakat gözümü de dört açtım. 

            Hani anlatırlar ya.Birisi Kayserilinin çok akıllı olup olmadığını sınamak için çocuğun birisine 

şöyle sormuş; 

            Evladım bana öyle bir şey söyleki,hem bana,hem merkebime ve hem de tavuklarıma yem 

olsun.Ne alayım. 

            Çocuk hiç düşünmeden;Kavun al amca,demiş.İçini sen yersin,kabuğunu eşeğin 

yer,çekirdeklerini de tavuklarına verirsin. 

            -Bir rivayete göre çok akıllı geçinen Yahudilerden birisi de Kayseriye daha girişte oyun 

oynamakta olan çocuklardan birisinin elinde değerli bir taş görür.Çocuğa vermesi için her şey teklif 

edip,kabul etmesi için çabalar.Ancak nafile… 

            Çocuk bir şartla kabul edeceğini söyler.Yahudi ümitlenir ve ne olduğunu sorar. 



            Çocukda;Amca beni sırtına alıp,şu kümbetin etrafında anırarak on kere dolaştırırsan kabul 

ederim,der. 

            Etrafta pek kimseninde dikkatini çekmeyecek şekilde istemeye istemeye ancak başka da bir 

yol bulamayan Yahudi akbul eder ve çocuğu anırarak kümbetin etrafında on kere 

dolaştırır.Bitirdikten sonra indirerek vermesini söyler. 

            Biraz uzaklaşan çocuk; 

            -Amca,sen eşek aklınla bunun kıymetini biliyorsunda,ben insan aklımla bilmiyormuyum,der 

ve oradan kaçar.Yahudide cevabını almış,Kayserilileri daha da iyi tanımış olur. 

            -Ben de ihtiyatlı bir şekilde şehrin dışına doğru ev aramaya başladım.Tek katlı bir ev 

dikkatimi çekti.Ancak biraz küçüktü.Çünki birkaç öğrenci kalacaklardı.O sırada ev sahibi geldiğinde 

durumu konuştuk.Epeyde fazla fiyat istemişti.Ben hem pahalı ve hem de evin küçük olduğunu 

söyleyince,ev sahibi; 

            Bahçede ahır olarak kullanmakta olan yere bizi götürdü.İçeride bir merkeb vardı.Merkebin 

komşuya aid olduğunu,onlarında şu an hastalıklı olduğundan dolayı bu hayvanın bevlini içmek için 

burada bulundurduklarını,kısa bir süre sonra buradan alacaklarını ve böylece burayı da 

badanalayarak eve katabileceğini söyledi. 

            Artık tutmaktan vaz geçmiş fakat olayın ilk defa duyduğum düşündürücü durumu beni 

ilgilendirmeye başladı. 

            Meğer adam kanser gibi bir hastalığa yakalanmış,asitli olan bu hayvanın bevlini yani sidiğini 

içmeye mecbur kalmış,ondan meded ummaktaydı. 

            Develerin bevillerinin şifa için kullanıldığını hadisde görmüştüm de,eşeklerininkini ilk defa 

duymuş ve de şahit olmuştum. 

            Hadisde:”- Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor:"Ureyne kabilesinden bir grup insan Medine'ye 

gelmişti. Burası sıhhatlerine iyi gelmedi, hastalandılar. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm da onları 

sadaka develerinin bulunduğu yere gönderdi ve: "Sütlerinden ve bevillerinden için!" emir buyurdu. 

Onlar da içtiler ve iyileştiler."[1]  

            Aman ha,sakın bu durumu kınamayın… 

            Hani anlatılır ya.Adamın birisi bir gübrelikten geçerken orada pislikleri yuvarlayan bir böcek 

görür.Ve kendi kendine; 

                -"Yarabbi bunu niye yarattın"der. 

Daha sonra adam hastalanır ve Calinos’a gider.Oda hastasını muayene ettikten sonra;”O gübre 

böceğinden birkaç tanesini suda kaynattıktan sonra içmesini söyler.O da mecburen bunu aynen 

yapıp uygular ve gerçekten de iyileşir. 
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            Alemde olan hiçbir şey gereksiz değildir.Mutlaka yaratılan her bir şeyin bilemediğimiz bir çok 

yararları vardır. 

  

AKILLI HAMDİ 

25-09-2005 

 

  

 

[1] Tirmizi, Tıbb 6, (2043). 3972. 

 

VAY KİRKOR VAY 

  

            Bana birkaç kişi geldi,hocam şu 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Adıyamanlıymış, hatırladınız 

mı,tanıyor musunuz,bu konuda bize bir bilgi verir misiniz,deyince ben de arşivimi karıştırdım. 

            Ben ki Buşun sorularını bile cevablıyorum,bunları mı geri çevireceğim. 

            1947 yılında her ne kadar burada doğmuşsa da,ilk-orta-liseyi göçtükleri Malatya’da 

okuduğu,arkasından Tıbta Ortapedi bölümünü bitirdiği için Adıyamanla pek ilgisi var sayılmaz.  

            Yeni yetmelerden olduğu için pek tanımadım.Demek elimi öpmeye gelenlerden 

değilmiş.Yoksa onlar bayramları gelir,elimi öper ben de onlara harçlıklarını verirdim. Bir aile gibi 

yaşardık. 

            Ama ben onların soylarını tanırım.1950 küsur yıllarda Demirci Çirço Malatyaya gitmişti.Bu 

onun torunu olabilir. 

            Hatta Çirçonun üç oğlu vardı,biri Müezzin olan Veysi’nin yanına gelir ve ona;-Veysi şu 

münacatı minareden bir daha oku da sana kavurmadan bir hıtab yapayım. Veysi de okur,o Süryani 

olan Çirço kavurma hıtabını da yapardı.Münacatı dinlemeyi çok severdi. 

            Benim yanıma da çok gelir giderlerdi. 

            Kaliçi Mono az mı kablarımızı kalayladı.Biz o Monoları;Çirçoları,Kirkoları unutmadık.Sizler ne 

çabuk bizi unuttunuz? 
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            Hatta geçen sene bir kızcağız yanıma gelerek Hamdi amca olsa olsa sende olur.Babamın eski 

bir fotoğrafını arıyorum.Bulabilir misin? 

Bende tevafuken birkaç saat önce Adıyaman Süryanilerin fotoğraflarını bir yere 

toplamış,bastırmayı bile düşünüyordum. 

            Kızım ben bir bakayım,yarın gel al. 

            Kız gitti,ben bir tane filimin arabından bastırdım.Ertesi günü resmi verince kız başladı 

ağlamaya.Bu sefer ben üzüldüm.Kızım dedim seni üzeceğimi bilseydim,hiç vermezdim.Ciddileşip 

ağlamasını kesen kız; 

            -Hayır amca ben sevincimden ağlıyorum.Hiç bir yerde bulamamıştık bu fotoğrafları,Allah 

senden razı olsun deyip gitti. 

            Yeni yetmelerden olduğu için Emini çıkaramadım ama bayram sonu onun belki de 

akrabalarının tüm resimlerini yani Adıyaman Süryanilerinin eski resimlerini yayınlayacağım.Şimdi 

vaktim olmadığından,sırada bekleyen çok iş olduğundan,Hatta Arabistan kralı Abdulaziz’de aradı,şu 

Buşun bir kulağını çeksen dedi.Bizi soyuyorlar diye feryat etti.Bayram hediyesini bayramdan sonra 

vereceğim,o zaman Emin bakar da belki bana dua edip,hata etmez. 

            Eskiler yanlış konuşanlara veya yanlış konuşanlar özür dileyip -Sürçü Lisan- ettik 

derlerdi.Şimdilerde hem sürçü lisan hem de sürçü kadem edildiği halde o eski nezaket 

kalmadığından özür de dilenmiyor. 

-9 Eylül üniversitesi Rektörü Emin Alıcı aslen Adıyamanlıdır doğru.Rektörlüğü 

Cumhurbaşkanlığına teklif edilecek üç kişi içerisinde olmayan birisi idi.Ancak son anda birinin geri 

çekilmesiyle ve kendisinin de başkalarını devreye koyup Cumhurbaşkanına ısrarıyla Rektör oldu.Zor 

kazansaydı,yerinde uslu otururdu,demek ki çok kolay kazanmış o makamı..makamının hakkını 

vermiyor. 

            İki kardeşi yasaklı piyadelerden..Yurtdışına atılmış suçlulardan…Türkiyeye girmeleri 

yasaklanmış.Emin ise okumuş biri olduğu için herhalde kardeşlerinin akibetine düşmeyi düşünmez. 

            Eskiler böyle değillerdi.Böyle yanlış yapmazlardı.Çünki azınlık olarak kabul edilmez,adları 

aynen kalır,değiştirilmezdi.Kimse de rahatsızlık duymaz ve böylece bizlerde onları bilirdik.Şimdi ise 

kimin ne olduğu belli değil.Adamın adı Emin,kendi Süryani.Gerçi o amcasının adını almış olsa 

gerek,onun adı da Emindi. 

            Kendi öğretim üyelerinden bir Tıb Prof.kendisiyle görüşmek için randevu istiyor ancak bir 

türlü gerçekleşmiyor.Bunun üzerine 90 milyonluk bir muayene fişi alarak hemen görüşme 

gerçekleşiyor.Ancak bunun duyulması Rektörü rahatsız edince Üniversite meclisinden çıkardığı bir 

kararla bu öğretim görevlisini görevinden alıyor. 



            Rektör Adıyaman Süryanilerinden..Bir sözünde Yeni Kubilaylar gerekiyorsa, yeni Kubilaylar 

olmaya hazır olduğunu söyler.Acaba diyorum da,Kubilayda mı Süryani idi.Bu insanları asırlardır 

içimizde barındırmakla hata mı etmiş olduk? 

            Adıyamanda hala Gavur mahallesinde yaşarlar.Adı bile değiştirilmemiş,o adla 

adlandırılmaktadır.Adıyaman Salnamelerinde Ermeni mahallesi,Gavur mahallesi, Süryani mahallesi 

adı verilmiş.Çoklukla Eskisaray,Hocaömer,Kahta,Şambayat,Samsat gibi yerlerde çoklukla bulunmuş 

ve bunlara eminlik gibi makamlar tevdi edilmiş.Kaç kadın kaçı erkek hep bellidir.Hıyanet 

etmemişler ki bu devam ettirilmiş.Hıyaneti ettiklerinde de kendileri bizzat buraları terk 

etmişler.Aynı hıyanet yine mi nüksetme de veya birileri mi bunu kaşımaktadır. 

            Rektör son gafında;-Keşke Anadolu Müslüman olmasaydı-incilerini döktü. 

            Önce yalanladı,söylemediğini söyledi ancak daha sonra kasetteki konuşmaları ortaya çıkınca 

saldırıya geçti. 

            Ah Kirko ah.Sana ne benim İslamı kabul etmiş olmamdan..derdi sana mı düştü 

yavrum..kabul eden benim..seni kim tevkil etti ki? 

Sana haddini bil demekten başka ne diyebiliriz.. 

            Adıyaman hakkında bir araştırma yapan bir arkadaşımız,ilim adamları içerisine seni de 

koymayı düşünüp size yazmış ve sizde ona hakkınızdaki bilgiyi gönderdiğinizi duyunca düşündüm; 

            -Ya hu biz neyi düşünüyoruz,bu adam ne sevda da…Biz onları ilim adamlarının içerisine 

almaya çalışırken,o filimler ve senaryolar kurarak,konuşması halinde İslamı kılıç ve adam öldürme 

olarak ifade eden Papadan daha fazla etkide bulunacağını söylüyor. 

            Herhalde bunun yumurtası öbürünkinden büyük olacak.Mutlaka deve yumurtasıdır. 

            Herkes ancak içindekini yumurtlar. 

            -Papa 16 .Benedik gelişiyle problemli olacağı söylenen bir papaydı.Bu adı özellikle almasıyla 

ona teşbih edildi ki,o Benedik savaşçı kimliği olan bir papaydı. 

            Batı,ABD hep gaf üstüne gaf yapmaktadır.Rusyanın dağılmasından sonra kendisine aradığı 

düşmanı İslam olarak seçmiştir. 

            Bush haçlı seferlerini başlattığını söyledi,Abd üst düzey bir kişi Kabeyi bombalamadan 

bahsetti,Danimarkalı karikatürist yaptığı karikatörle peygamberimizi şimdiki Papa gibi menfi 

simgelerle çizdi.(Bu karikatürist kısa bir süre sonra komplo olmaksızın evinde yanarak öldü.)Sahte 

çıkarılan Kur’an-la saldırıda bulunuldu.Şimdi de papa;yaptığı nakille;Muhammed kılıçla şer ve 

insanlık dışından başka ne getirmiştir. Saldırgan bir kişi olarak göstermeye çalışmaktadır. 



-İslamiyet gayrı Müslime hayat hakkı tanırken,mürtede tanımamasındaki sebeb;onu dinde 

kalmaya zorlamaktır.Kadın mürted ise öldürülmez çünki o İslamın karşısına çıkıp erkek gibi düşman 

olma özelliği yoktur.(Ebu Hanife,Hasan-ı Basri, Ata,Şibli bu görüştedir.) 

-1963 Nisanında Talat Aydemir ve ve Fuat adlı iki subay darbe yapmaya çalışıyorlar.Ancak 

onaylanmayınca ve destek bulamayınca idam olunuyorlar. 

-Bizdeki darbeler dış etkili ve onaylı.. 

-Susurluk orduya karşı alternatif bir hareketti. 

Allah kimsenin ayağını kaydırmasın,kayınca peşi geliyor.Soframızda yediğiniz ekmekleri ne 

çabuk unuttunuz?Şöyle bir gerinin bak hala bizim yedirdiklerimizin kokusu içinizden gelecek. 

  

AKILLI HAMDİ 

30-09-2006 

  

            Sözümü tuttum.Şimdi yayınlayacağımı söylediğim Adıyamanda iç içe yaşadığımız ve hiç de 

sesleri çıkmayan,şimdikiler gibi huysuzluk yapmayan ve kendileriyle kelle vurduğumuz  Süryanilerin 

bendeki resimlerini yayınlıyorum.Mutlaka senin de akrabaların bunlar içinde vardır.Buda benim 

sana bir kıyağım ve hediyem olsun.Bir daha da yaramazlık yapma. 

  

Bu kişi bilet satan Selimin bacısı Ali Berberin kızını kaçıran Bedo.İsviçrede öldü. 

  

 



  

 

  

Haçir...Yukarıdaki oğluyla nalbantlık ve Marangozluk yaparlardı. 

  

 

  

Ulucaminin karşısında idi. 

Biz bunlarla ortaklıkta yaptık.Köylere çerçilik yapmak için gidiyor,o demirci borçları topluyor,ben de 

manifatura borçlarını topluyordum.Bu üç yıl devam etti.Hatta geçen yaz beni görmeye 

geldiklerinde bulamamışlar,Demircilerin oraya gitmişler orada aileleriyle görüşmüştük.Zaten ailece 

de görüşürdük. 

            Seni tam çıkaramadım Emin!Circonun torunusun herhalde yani onun iki oğlu olan ya 

Hemsi'nin ya da Yevnen'in oğlusun.Amcan Almanya'ya gitmiş,sizde Malatyaya gitmiştiniz.Dün bize 

sadıktınız,o sadakatinizi devam ettirin,hıyanet etmeyin. 

  



            Bu arada bizim rektör gündemde kalmasını biliyor.Gene onunla ilgili bazı haberler 

duydum,araştırdım. 

            Garib durumlar var;bizim olmayan rektör üniversitenin adına;"Eylül Üniversitesi rektörü 

Alıcı, şampuandan kadın pedine, içkiden yumurtaya birçok 'ihtiyacı'nı okulun parasıyla karşıladı. 

Vurguna diğer hocalar da ortak oldu."  

            Maşallah daha neler neler var,tam bir vurgun..ortak vurgun.. 

            Oldukça 'Alıcı'çıkmış. 

            Aslında Adıyaman'da doğmuş olduğunu ilk defa ben ifşa etmiş olmakla iyi yapmamış 

olabilirim.Bu memleketimiz için bir leke olsa da,ancak pek buranın suyu,havası ve ekmeği ile 

yetişmemiş olduğundan müsterihim. 

  

  

  

  

D   E   V   E 

  

            Bu gözler nelere şahit olmadı ki;Osmanlının yıkılışında ben dünyaya gözlerimi 

açtım.Biri yıkılırken adeta ben onun kökünden yeni bir çınar olarak fışkırdım.Tahttan 

indirilen son Osmanlı sultanının yerine,ben dünya tahtının yerine oturmuş daha 

doğrusu oturtulmuş oldum. 

            Eğitiminde başlaması üzerine bir kısım okul müdür ve öğretmenlerinden bilgi ve 

tecrübelerimden istifade etmek üzere teklif getirildi.Ben de memleketimizin manevi 

mimarları olan bu evlatlarımı tecrübe ve bilgilerimden mahrum edemezdim,kabul 

ettim. 

            Evvela;Eğitim konusu her gündeme geldiğinde deveye benzetilir,benimde aklıma 

hep deve gelir.Önce eğitimi deveye benzemekten kurtarın.Hani deve hikayesini bilirsiniz 

ya.Deveye demişler neden boynun eğri?O da;Nerem doğru ki,demiş. 

            Biz bir gecede harf inkilabıyla 17 milyon nüfus olarak sabah cahil ve okumasını 

bilmez insanlar olarak uykudan uyandık.Önce uyku ve uykunun sersemliği 

zannettik.Meğer uyku değil,gerçekmiş. Meğer bu başka bir sersemlikmiş.Kimse 

okuyamaz ve yazamaz oldu.Çünki alt yapımız yoktu.Ben hala eskimez yazıyla 

yazıyorum,her ne kadar yeni yazıyla yazıp okusam da… 

            Bir öğretmen haklı olarak sordu;Deveden kurtarmaya çalışırsak o zaman kuşa 

benzer.Böylece ne deve olarak kalır,ne de yabancı olduğundan kuş gibi olur.Nitekim bir 
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ara eski Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol,Kredili sistemin son sistem olduğunu söyledi,o 

da 4 yıl ancak devam etti. 

            Yaz boz tahtası gibi,deneme yanılma usulüyle yürütülmektedir. 

            İmam-ı Azam Ebu Hanifeye bir veli 3,5 yaşındaki çocuğunu getirerek;Ya 

İmam,bu çocuğumu hangi okula ve eğitime kaydedeyim,deyince İmam; 

-Geç kalmışsın,artık bundan sonra nereye kaydedersen et,fark etmez,der. 

            Bundan dolayı;özellikle 4.sınıftan itibaren mesleki konularda öğrencilerin branşa 

yönlendirilmesi gerek.Bazı keyfi uygulamalarla buna yanaşmamaktansa,fedakarlık ve 

çözüm yolları üreterek kaliteli öğrenci uygulamasına geçilmesi lazım. 

            Mesela bu konuda bakanlığınızın uygulamaya koyduğu Yabancı dil,resim,Din 

Kültürü gibi branş derslerini kaç okulunuz uyguluyor? 

            -Okulların mı müdürlerden,müdürlerin mi okullardan kurtarılması gerek,diye 

soran müdür evladıma şunu söyledim; 

            Müdürler okulu bir angarya görmeyecek.Bir çiftlik gibi kullanmayacak.Sürekli 

üretim içerisinde olacak.Ülfet ve alışkanlıktan kurtulacak.Bunu kendisine bir haysiyet 

ve şeref meselesi addedecek.Bir okulda fazla durmayacak.Sürekli aktif olacak.İşi etrafa 

havale etmeyecek.Proje üretmek için gerekirse okulda bir ekip ve birim kuracak.Diğer 

şehirlerde veya özel okullardaki uygulamaları takib edecek.İtmeyle değil,kendi 

lokomotif  olacak.Elemanlarıyla özellikle eğitimin motoru olan öğretmenlerle sürekli 

diyalog içerisinde ve görüşlerine müracaat edip,gerekirse her ay onlarla bir araya 

gelecek. 

            Kesinlikle balığın baştan kokmamasını sağlayacak.Taraf davranmayacak.Hissi 

değil,mantıklı olacak.Velilerle diyalog içerisinde olacak,onlarıda eğitime katılmaya 

çalışacak.Disiplin şart. 

            Şu bir gerçek:Bazı yerlerde Veliler okulu şişirirken,bazı yerlerde de okullar yani 

idare kendini şişirmektedir.Resmiyet ve kağıttaki başarıyı,öğretmeninin başarısının 

önüne geçirmektedir. 

            Bazı öğretmenlerin gayreti inkar edilemez.Ancak bir veli kızımız,çocuğunun 

doğumunu,kardeşinin öğretmenliğine göre ayarlarsa,bir veli çocuğunu yüksek para ve 

sınıf veya müdür odası döşemeye göre öğretmene pazarlarsa,öğretmeni ziyaretler 

altınla,hediyelerde görüşmeye dönüşürse,olacak olan eğitim de dengesiz ve uyumsuz 

olur. 

            Öğretmene göre mi sınıf,sınıfa göre mi öğretmen? 

            Bu durum öğretmenler arasında olduğu gibi,öğrenciler arasında da bir 

kıskançlığa yol açar.Kaliteyi arttırmak için kıskançlığı da arttırmaya gerek yok.Eğer 

öğretmene göre sınıf ayarlanıp kalite arttırılıyorsa,bu ortam her öğretmen içinde 

mümkün olabilir.Yani hafta sonları ders mi veriliyor,sınıfa farklı araç gereçler mi 

alınıyor?Bu diğer sınıflar içinde düzenlenebilir. 



            Allah korusun,bir de gerçek olmayan notlarla o öğrenciler şişiriliyor,notları fazla 

veriliyorsa,bunun bedeli ağır olur. 

            Bir öğretmenimiz anlatmıştı;İki dönem yazılıya girmeyen bir öğrenciyi bırakan 

öğretmeni idare ve öğretmenler sorguya çekiyor;Sen bunu ve bunları nasıl bırakırsın 

diye.Oysa öğrencinin başarısızlığı ve ahlaki zafiyeti tescillenmiş olmasına 

rağmen.Öğretmen soruşturmadan neredeyse kıl payı kurtuluyor. 

            İşin garabeti;Yazılılara girmeyen bu ve bunun gibi öğrencileri geçirenlerin,nasıl 

geçirdikleri sorgulanmıyor,bırakan itham edilerek sorgulanıyor.Tam bir tezad… 

            Gereksiz reklamlar ve eğitimi kağıt üzerindeki şişirmeler,eğitimi de,hayatıda 

katletmekte ve bozmaktadır. 

            Tüm eğitim camiasına,ben Eğitim danışmanınız Akıllı Hamdi’den deveye ve kuşa 

benzemeyen bir eğitim yılı geçirmenizi diliyorum… 

  

AKILLI HAMDİ 

12-09-2005 

BİR DELİNİN AKILLICA KİTABI ÜZERİNE… 

  

            Bana şu günlerde çokça a-mailler ve yazılı mektuplar geliyor.Adıyamanın hali ne 

olacak ve dünya nereye gidiyor,diye. 

            Bende cevap verdim ki;Dünya delilerin belirlediği yöne. 

            O halde ya delileri akıllandırmalı veya dünyadan onları aklamalı. 

            Gerçi bizim sayın,pek aziz,muhterem,beyefendi deli beyler,yazarlar 

kısmından.Baksanıza adam beni bile neredeyse etkileyecek,birden hitap şeklim bile 

değişti. 

            Bu deli nereye gidiyor?Borsayı bile satış rekorlarıyla yükseltmede,burayı olduğu 

gibi,orayı da karıştırmada.Deliliği oraya da sirayet etti. 

            Ayın ve yılın virüsü… 

            2001 yılında dibe vurmamızda zaten pek akıllıların işine benzemiyordu.Bush-un 

bu durumu akıllıların ve akıllıca işe benzemediği gibi… 

            Bana gönderilen mektuplara 28 torunumla bile yetişemiyorum. 

            Ancak benim bir huyum var ki;her şeyi ertelesem de özellikle kitap okuma gibi –

ansiklopedi de olsa- ertelemeden en kısa zamanda bitiririm. 



            Bizim delinin kitabı da benim bu güzel adetimden nasibini almış oldu. 

            Okurken bazen gülüyor,bazende gülüp üzerinde durmadan geçiyordum. 

            Haydi gençler,bir delinin not defterine… 

            Bazen delilerden veli çıktığı gibi,velilerden de deliler çıkmaktadır. 

            Gururlanmasın ama,bizim delininde 2,5 günde okuduğum kitabında kerametli 

durumlarla karşılaştım; 

            1-Kitapta yatsı ezanı konusunu okurken,(İş inada bindi)o esnada yatsı ezanı 

okunmaya başladı. 

            2-Bir yandan kitabı okurken,bu arada da televizyon açıktı.Kitapta “Bi kilim 

yeter sevgilim”i tam okuyordum ki,televizyonda aynı reklam çıktı. 

            Yalnız bizim delinin bir deliliği ve hastalığı,-Ecevitin tiki gibi-kendisini çok 

övüyor,oda deliliğinden olsa gerek. 

            Cenk beye akıllanması için üç Cuma günü,Cuma saatinde dua edeceğim. 

            Bizim bu deli herhalde yazılarını akıllılık halinde yani geceleri yazıyor. 

            Son söz olarak;deli seni tebrik ederim.Zira akıllıların bile zorlandığı kitap yazma 

işini yaptın ve başardın.Kendini herkese okutturdun.Darısı akıllılara… 

  

AKILLI HAMDİ 

28-09-2005 

  

  

BİR DELİYE CEVAB 

  

            Evvela sözüme selâm,arkasından da kelâm ile başlayayım,siz sevgili 

hemşehrilerim. 

            Zaman içerisinde kendimi tanıtacağım.Pek kendisini açıklamayı seven birisi 

değilim.Bu da arkadaşlarımın ısrarı üzerine ve Mehmet kardeşimin de kendi sitesinde 

yayınlama tavsiyesi üzerine mecburen anlatmaya,etrafımda birkaç kişinin de bir 

yandan yazarak,bir yandan da kasetlere alarak anlatmaya başlıyorum. 



            Evet çoktan beridir ısrarlara kulak asmamıştım.Fakat duydum ki, 

memleketimizde deliler türemiş ve o delileri dinleyen delilerde artış duyunca bunu 

kendime artık bir vecibe addettim,son yazısında ki duyduğum tavsiyeleriyle bu deliye 

cevab veriyorum. 

            Gerçi deliyle deli olunmaz derler fakat nice akıllılarda delilere kanarlar.Ben de 

bu akıllılar arasından bazılarını kurtarma düşüncesiyle bu işe girişmiş bulunuyorum. 

            Önce pek tanımam ya,şu Tuğba Özay,mankenmiş,bu delinin tavsiyesine kulak 

vermemesini tavsiye ile başlayayım. 

Danışacaksa önce bana danışsın.Mesela yapacaksa önce bir tımarhane 

yapsın,hem bu deliyi içine koymak hem de onu dinleyenleri… 

            Delinin sözüne dinen itibar edilmez.Çünki o mükellef değildir.Ondan sonra 

mankenin yaptığı meşru bir iş değil ki,yapacağının meşruiyeti söz konusu olsun.Bu 

konuda da memleketimizin müftüleri var ona danışılsın.Gerçi oda bazen beni arar,acil 

olanları hemen,toplu olanları da birkaç gün içerisinde cevablar veririm. 

            Aklıma geldi de,deliye cevab vermeden önce akıllı geçinenlere bir haket 

anlatayım; 

            Memleketin birinde bir çeşmeden akan sudan içen herkes deli oluyormuş.Geriye 

oranın ileri gelen iki akıllısı kalmış.Adeta diğer delilerin yanında bu akıllılar deli 

kalıyorlarmış. 

            Mecbur kalıp,ya hu bizde şu sudan içelim de,bu akıllılık sıkıntısından 

kurtulalım.Ve nihayet o sudan içmişler de kurtulmuşlar. 

            Değerli hemşehrilerim,sizin böyle bir derdiniz mi var ki,bir deliye kulak 

veriyorsunuz…İşte ben de;sizler de o sudan içersiniz diye hemen bir açıklama yapma 

mecburiyetinde kaldım. 

            O okulda okuyan öğrenciler ne diyecek ve kime özenecekler? 

            O kızımız Adıyamana gelirse önce bana uğrasın ki,ben kendisinin hem dünyasına 

hem de öteki hayatının kurtulması için reçeteler yazayım. 

            Arkadaşlar bana –Tarih Dede- ,-Teyib Hamdi-,-Akıllı Hamdi-,-Son sistem 

Bilgisayar-derler.Dedim ya,ben öyle meşhur olmayı isteyen biri değilim. 

            Haberin bomba gibi düştüğünü söylüyor..doğrudur,kimbilir kaç kişiyi 

yaralamış,belki de öldürmüştür.Gül gibi düşecek değil ya,bir delinin haberi… 

            Benim Adıyaman’da dostlarım hatta Türkiyenin çok yerinde önemli yerlerde 

tanıdıklarım var.Kendini tanıtmana gerek yok.Dostlar sağolsun,hemencecik bana haber 

verdiler.Hatta bu deliyi akıllandıralım mı dediler de,delilerle deli olmayın dedim de 

zorla durdurdum… 



            Aslında ölene kadar da yazmayı ve konuşmayı düşünmüyordum.Fakat baktım ki 

delilik para ediyor,delilere itibar ediliyor,bari son bir faydam olsun deyip,deli 

istilasından memleketimizi korumak üzere kolları sıvadım. 

            Hey gidi hey...delilere kalan dünya..delilere kanan dünyalılar...delilerin deliliğine 

yanan akıllılar… 

            Mehmet kardaşıma söz verdirdim,beni söylemiyecek.Ben de bundan sonra bu 

yaşımda memleket meselelerine her açıdan bakacağım.Adıyamanın olduğu 

gibi,Türkiyenin ve dünyanın delileriyle uğraşmak için akıllıca davranacağım.Bakalım 

ne kadar akıllı bulacağım? 

            Eskiler tâ benden bir asır öncekiler –Zaman ahir zamandır-derlerdi.Doğru, 

görüyor musunuz,her şey tersine dönmüş,bu pazarda şimdiye kadar satılmayanlar, 

alınmayanlar,kıymete binmiş,kazanç kaynağı olmuş ve delilerimizde onları alkışlar, 

onlardan meded umar olmuş,onları pazara taşır olmuş,satarlar. 

  

  

            Delilere kalan dünya… 

            Bozacının şahidi şıracı olurmuş… 

            Gerçi dostlar şunu da ifade de yarar var;Adıyamanın toprağı o kadar mübarek 

ve bereketlidir ki,bu toprağa ne ekersen o çıkar,her şeyde çıkar.Akıllısı da delisi de. 

            Eskiden Deli İso,Kado,Ramolar vardı.Şimdi yerini başka deliler alacak gibi. 

            Etrafıma bakıyorum da bizim dönemlerden pek kimse kalmamış… 

            Kimler gelmiş kimler geçmiş bu felekten, 

            Kalbur ile un elerken deve geçmiş bu elekten… 

            Adıyaman belliki beddualı bir yer.Buranın delisi ve körü eksik olmuyor. 

            Ne yapalım,onlar olmazsa bizim kıymetimiz nereden anlaşılacak.. 

            Akıllı olun..akıllıca kalın..akıllılarla kalın sevgili okuyucularım… 

  

AKILLI HAMDİ 

KORKTUĞUM İKİ ŞEY ; DELİ VE DELİLİK – 1 - 

  



            Gerçekten de Allahtan başka kimseden korkmam,hayatta hiçbir şey beli 

bükememişken,deli ve delilikten korkarım.Zaten ondandır ki,hep akıllı kaldım ve 

akıllılarla kalarak akılda kaldım. 

            Ama yine de deliden uzak kalamadım,delilerle kaldım.Mahallemizde bir deli 

vardı.Deli Rıza derlerdi.Saçı başı ağarmış bir kimse olmama rağmen,Deli Rızanın evinin 

önünden geçerken korkardım.Öyle ya,delidir,ne yapsa yeridir,derler.Herşey 

yapabilir.zaten yapıyordu da.Eline büyükçe bir taş alarak,aklına ne esiyorsa ve kimse 

kısmet diyerek,hele bir de canı sıkılmış,biri kendisine deli demişse,Allah rast getirsin, 

kime kısmet,diyerek fırlatıyordu. 

            Aslında bu Deli Rıza akıllı olduğunu,eğer merdivenden düşmeseymiş,şu an 

kendisinin abisi olduğu ve çalışmak üzere Alamanyalara giden kardeşinden de daha 

akıllı olduğunu söylüyordu.Ancak gel gör ki,şu merdivenden düşme bir olmasaymış, 

belki de bana akılda rakib bile olacakmış.  

            Aslında bunu birazda şunun için yazdım;Gençler okumam ve de not vermem için 

–Bir delinin yazmış olduğu- “Emmi Hortumu Tutsana”kitabını okumam ve kanaatımı 

belirtmem için delinin özellikle beni seçerek gönderdiğini söylediler.Önce etrafıma 

baktım,daha sonra da bu kitabı açıktan mı yoksa bir poşette mi getirdiklerini sordum; 

            Akıllı Hamdi amca,elbette poşette getirdik,dediler. 

            Peki,getirdiğinizi başka bilen ve gören oldumu,dedim. 

            Elbette bir deli,birde bizim haberimiz olup,size getirdiğimizden başka kimsenin 

haberi yok,dediler. 

            Biraz rahatlamıştım.Akıllıların kitaplarını bitirdim de,şimdi birde delilerin 

kitabını okumak mı kaldı diye kendimi tongaya düşüremezdim elbet… 

            Ama akıllılara yardımcı olmak amacıyla bir de hayata deli gözüyle bakayım diye 

okumayı kabul ettim… 

            Bu da benim deliye bir jestim olsun,belki akıllanmasına sebeb olurda,bana talebe 

olmayı,akıllılık dersleri almayı kabul eder.Çünki görüyorum ki,bu deli akıllılardan iyi iş 

yapıyor,iyi çalışıyor,reklamını yapmasını biliyor. 

            Oysa elbette benim elime kolay kolay su bile dökemez.Çünki dökeceği suyun öyle 

çeşme suyu veya odunla ısıtılmış,ocakta kaynatılmış su elbette olamaz.Elime su dökecek 

adamın önce bu suyu saf su olarak elde etmesi ve Üsküdardaki Aziz Mahmud Huda-i 

hazretleri gibi gönül ateşiyle ısıtacağı su olması gerekir.Yoksa muteber sayılmaz. 

            Sayın Deli Cenk Gülen Beyin kitabını madem akıllılık edip bana göndermiş 

elbetteki ben de delilik edip okumamazlık etmiyeceğim.En kısa zamanda okuyup 

kanaatımı belirtecek,deliliklerini ve akıllılıklarını aleme duyuracağım. 

            Deli Rıza merdivenden düşüp deli olmuş acaba Bizim deli nereden düşmüş?Ve 

neyini kaybetmiş,düşürmüş?Onları da sizin için araştıracağım. 



            Aslında beni üzen ve korkutan deli değil,vali ve devlet erkanının hep kitap 

imzasında bulunmaları oldu.Yani benim gibi Akıllı bir insandan haberdar 

olmamak,olsa olsa tam bir delilik olur. 

            Hey Allahım hey,delilere kalan dünya,delilerin akıllıları idare ettiği bir dünya!!! 

            Zaten şimdiye kadar duyulmamamdaki ve keşfedilmememdeki sebeb,bu 

akıllılığım,delilik yapmamam oldu. 

            Bu işin delilikten geçtiğini geçte olsa bildim ve öğrendim ancak delilik yapacak ve 

şöhret uğruna delilere kanacak da değilim. 

            Bugün Buşu anasının karnındaki ve beşikteki çocuk bile tanıyor çünki delilik 

yapıyor. 

            Aman sevgili dostlarım aman,sizler ne delilik yapınız,ne de deli olunuz. 

            Adıyamana bir tane deli yeter. 

            Bir tanesini bu kadar ortalığı kaynatıyor,bir de daha olsa kim bilir neler olur? 

  

AKILLI HAMDİ 

24-09-2005 

DÜNYA İSTİHBARAT BİRİMLERİYLE GÖRÜŞME 

  

            Gerek CIA gerek MOSSAD gerek KGB üyelerinden etkili biraz da yetkili olan 

bir kısım eleman BOP yani Büyük Ortadoğu Projesi ile ilgili olarak bir gün benden bilgi 

ve görüş almaya ve bu arada da ağzımı aramaya geldiler. 

            Oynana ve planlanan senaryoları kendilerine anlatırken bir kısmı (CIA-

MOSSAD gibi) gülerken,diğeri de (KGB) hayret ile bu tesbit ve teşhisimi memnuniyetle 

karşıladılar.Ve bu görüşümü başkalarına anlatıp anlatmadığımı sorduklarında,şimdilik 

devlet ricalinden herhangi bir kimseye anlatmadığımı ancak yeri geldiğinde değerli 

okuyucularımla paylaşmakta olduğumu kendilerine söyleyip,pek yüz vermeyerek onları 

gönderdim. 

            Bu arada onların kokusunu alan bizim gizli istihbarat birimlerimizden gelerek 

durum hakkında araştırma yapan ajanlarımızı şunu söyledim; 

            Strateji;ufkun ötesini görmektir.Ufkun berisini babamda görür,dedemde 

bilir.Sizin stratejiniz nedir,dediğimde hepsi başını eğip,pek bir şey söylemeye 

yanaşmadılar. 



            Ben de kendilerine gerekli yerlere ulaştırmaları şartıyla bazı stratejilerden 

bahsettim.Şöyleki; 

            -Bir asırdır kürt kartı oynanmakta olup şu günlerde finale yaklaşılmaktadır. 

Federatif bir devlet kurularak,diğer devletlere,bizde olduğu gibi emsal teşkil 

ettirilerek,küçültülen Ortadoğu daha da küçültülmüş ve de sürekli kavgalı bir mahalle 

oluşturulacaktır. 

            Bugün Irakta uzlaşma durumuna geldiği söylenen anayasada mayınlı yasalarla 

doldurulmuş,kavga asıl şimdi başlatılmış olmaktadır.Şunun gibi ki;Devletin dili Arapça 

ve Kürtçedir.İstenildiği ve üçte iki çoğunluğun kabulüyle yönetim başlı başına kendisini 

yönetme gücüne sahip olacaktır. 

            Neden Irak seçildi?Çünki bütün ırk,mezheb ve farklılıkları içinde 

barındırıp,dağılmaya ve parçalanmaya müsait olduğu için… 

            Bu durum yarın öbürsü gün Başta Türkiye,İran,Suriye,Suudi Arabistana kadar 

sıçrayacak,savaşın boyutları ırki,mezhebi bir yöne çevrilecek. 

            En önemlisi ve de savaşın olmasının da sebebi olan İsrailin ortadoğudaki 

yalnızlığını,üzerine saldırılmasını hafifletmek,bu sefer onunda fitillemesiyle başkalarıyla 

uğraşılmasını sağlamaktır. 

            Ortadoğuda İsraile hizmet amaçlanmaktadır.ABD’nin burada petrolün dışında 

bir kazancı değil,kaybı söz konusudur. 

            Ortadoğuda yarım asır önce yerleştirilen aktörler,bugünlerde değiştirilmeye 

çalışılmaktadır. 

            Ortadoğuda taşlar yerinden oynatılmaktadır.Sun’i bir deprem yaşatılmaktadır. 

Hedefte Türkiye vardır.Doğu ve Güneydoğusunu bölerek,gıkını bile 

çıkarttırmayacaklardır. 

            Irak yandırılacak.Hadisde:”Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir...”[1] 

“... Irak’a saldırılmadıkça kıyamet kopmaz. Ve Irak’taki masum insanlar Şam’a 

doğru sığınma yerleri ararlar. Şam yeniden yapılanır, Irak da yeniden yapılanır.”[2] 

            İtfaiyecilik görevleri bize düşmektedir. 

Demokratik haklar bahanesiyle bir çok tavizler vermesine çalışılacaktır. 

            -Sanki ABD Iraktaki Şiilere göz kırpmakta veya öyle hissettirmektedir.Bu da 

İranın ekmeğine yağ sürmezmi?Oysa ABD ve İran birbirlerinin aşına ekmek 

doğramaktadırlar!Bu arada onlarıda kendi içlerinde bölme amaçlanmaktadır.Birbirine 

kırdırma,kırpılan gözler ile…Kürtlere ise şimdiye kadar ulaşamadıkları imkanı 

sunarak kaşıkla aldıklarını kepçeyle vermeye zorlamak planın bir parçasıdır. 

            Dünyada taşlar oynatılmaktadır.Bizde de taşların oynatılması lazım,doğru 

politikalar üretilerek olabilecek bir çok olumsuzluklara hazır olunması lazımdır. 
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Denktaşı severim,kendisine gönderdiğim kitabıma anında teşekkürünü 

iletti.Ancak o taşın Kıbrısta oynatılmasıyla Kıbrıs problemi,Bizde Ecevit-Demirel-

Erbakan taşlarının oynatılması gerekir,Yolun açılması için… 

Filistinde Yaser Arafat taşının,Irakta Saddam,Suriyede Hafız Esad,Mısırda 

Hüsnü Mübarek,Suudi Arabistanda Hanedanlık silsilesinin ve hakeza..İslam dünyası bir 

asır önce iradesi dışında konulan taşları yerinden oynatması ve çıkış üreten irade 

sahiblerini başa geçirmesi lazımdır. 

Tüm sağcısı ve solcusu Filistinde yetişti.Mesela Yaser Arafat’ında yahudi olduğu 

ifade edilir[3] ve en önemli danışmanı olan Gabriel Benon-da fas yahudisi ve şu anki 

karısıda yahudidir. 

Ermeni örgütü olan Asala 1975'de kuruldu.Amaç;kendileri katliam 

yaparak,kendilerine katlima yapıldığını tüm dünyaya duyurmak ve kabul etmeyi 

amaçlamaktadır.Yönetimde bulunan Agop Agopyan'ın Atinada Ermeni karşıtı bir grup 

tarafından 25-4-1988 yılında öldürülüşüne kadar bu katlimalarını devam ettirmişlerdir. 

"Asala'ya en büyük destegi Corc Habas'in (George Habash)  Marxist-Leninist grubu 

FHKC (Filistin Halk Kurtulus Cephesi) ve Ahmad Jibril'in  FHKC-GK (Filistin Halk 

Kurtulus Cephesi-Genel Komutanligi) verdi."[4] 

Kürtler tarih boyunca şu üç şeyinin kurbanı olmuştur;Cehalet,fakirlik ve 

ihtilaf.Bugün kendisine sunulan aldatıcı imkanlar,gözlerini karartmakta ve bir şey 

görememektedirler. 

Kürtler ve Şiiler piyonları oynanmaktadır.Bu kavga parçalanana kadar böyle 

sürecek.Herşey Dibe vuracak.Dibe vurmayınca da kurtulamıyacak.Bizdeki ekonomik 

bunalımlar gibi… 

Dış politikamızı kavga üzerine değil,uzlaşma ve anlaşma üzerine bina 

edelim.Şimdiye kadar çektiğimizin sebebi; 

”1940'larda Balkanlar'dan gelip İsmet İnönü'den yardım talebinde bulunan bir 

heyete Paşa'nın: Misak-ı Milli sınırları dışında Türk yoktur, varsa bile sorunları bizi 

ilgilendirmez.”düşüncesiydi.Sahib olalım ki,sahib olunalım. 

O gelen dostlarıma bunları anlatarak,treni daha kaçırılmadığını,yetişilebileceğini 

ancak tek başına çözümü aramanın uygun olmayacağını,tüm ortadoğuda bulunan 

devletlerle bir araya gelerek çözüm yolları üretmek gerektiğini anlatarak onları da 

ümitlendirdim.Trene doğru hızla koştular. 

Onlar giderken ben de arkalarından Yavuz Selim’in şu şiirini mırıldandım:  

 

  

Sanma sahim herkesi sen sadıkane yar olur 

Herkesi sen dost mu sandin belki ol ağyar olur 

Belki ol alemde bir dildar olur 

Yar olur, ağyar olur, dildar olur, serdar olur. 
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-Geçme namert köprüsünden ko aparsın su seni 

Yatma tilki gölgesinde ko yesin aslan seni 

 

-Merdümü dideme bilmem ne füsun etti felek 

Giryemi etti füzun eşkımı hun eyledi felek 

Şirler pençe-i kahrımda olurken lerzan 

Beni bir gözleri ahuya zebun eyledi felek" 

  

Sizler mi?Mutlu,umutlu kalın sevgili okuyucularım.Zorluklar zorlu kimseleri ve 

zorlu zamanları doğururmuş… 

Hep büyük başarılar ve büyük insanlar,büyük felaketlerde ortaya çıkmıştır… 

  

AKILLI HAMDİ 

28-08-2005 

 

  

 

[1] Risalet-ül Huruc-ül Mehdi, Cilt 3, sf. 177. 

[2] Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame kısm-ul efal, c.5, s. 254. 

[3] Yeni Masonik Düzen.H.Yahya.891.Yeni Şafak.6-ekim-1995. 

[4] www.atin.org.24-6-2001. 

 

 

  

ESNAFLIK   AHLAKI 

  

            Adıyamanda bir zamanlık ayakkabıcılık,köşkerlik,culhacılık meşhurdu.Özellikle 

bir çok kişi ayakkabıcılık yapmıştır.Gözde bir meslek olan kunduracılara kızlarını 

hemen verirlerdi.Kısaca iyi bir meslekti.Her mesleğin simgeleşmiş bir hatırası 

vardır.Kunduracıların simgesi ve pirlerinin uygulaması şudur: 
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            -Zamanın birinde iki veli kardeş vardır.Bunlardan birisi köyde çobanlık 

yapar,diğeri ise,şehirde ayakkabıcılık yapmaktadır. 

            Köydeki kardeş hem şehri görmek hemde uzun müddet görmediği kardeşini 

görüp ziyaret etmek amacıyla hazırlıklara başlar. 

            Bir mendile süt sağarak yola koyulur.Ve sora sora şehre gelip kardeşinin 

dükkanını bulur. 

            Elindeki süt sağmış olduğu mendilini bir çiviye asarak başlarlar konuşmaya.O 

sırada ayakkabısını tamir ettirmek üzere yarı çıplak bir kadın dükkana 

gelir.Ayakkabıcı kardeş onu yapmakla meşgul olur.O sırada işk defa gördüğü böyle bir 

kadına gözü takılan çoban kardeş bir anda kendisini kaybeder. 

            Çiviye asılı duran mendildeki süt de şıp şıp diye damlamaya başlar. 

            Ayakkabıcı kardeş çoban kardeşe dönerek şöyle söyler; 

            -Ya kardeş,dağda,köyde evliyalık yapmak kolayda,şehirde evliya olmak veya 

kendini korumak o kadar kolay değil.Marifet burada evliya olmaktır… 

  

***********       

  

            Yıllar öncesinde devlet memurluğundan emekli olan bir dostum,demir-çimento 

ardiyesi açtı.Kimseyi aldatmamaya çok dikkat eder,günahtan yılandan akrepten 

kaçındığı gibi kaçınırdı. 

            Pahalı da vermezdi.Fabrikadan aldığı fiyata % 25-lik bir kâr koyar satardı. 

            Kendisi demiri bir türlü satamaz hep yan komşusundan alırlardı.O ise çok az bir 

ucuz fiyatla müşterisini arttırmıştı. 

            Kendisine sebebini sorduğumuzda şu cevabı vermişti; 

            -Komşum benden ucuza satıyor fakat demiri bir ton yani bin kilo olarak değil 

de,850 kilo olarak biraz ucuza veriyor.Bu durumda da bende daha pahalıya 

satıyor.İnsanlar ise onunki ucuza diye ondan alıyor,benden almıyor,demişti… 

  

****************    

  



            Bunun bir benzerini de duymuştum.Mütaid fabrikadan on liraya aldığı bir torba 

çimentoyu,devletin kurumlarına girdiği ihalede 9 liraya vermeyi taahhüd ediyor ve  o 

fiyattan da veriyor. 

            Bu nasıl iştir ki,yoksa Nasreddin Hocanın 9 yumurtayı bir liraya alıpta,10 

yumurtayı bir liraya satması gibi,dostlar alış-verişte görsün kabilinden mi? 

            Sonra araştırdım ki;meğer resmi kurumlara çimento torbaları bin torba 

götürüleceği yerde,850 torba olarak götürülmekteymiş… 

  

****************    

  

            Buda biraz Habenneka’lık yapmaya benziyor. 

            Habennaka ahmak birisi.Kim olduğunu bilmeyip,soranlara boynuna astığı 

Habenneka ismine bakarak cevap veren birisi… 

            Bir gün bu uyuduğunda,muzip birisi gelerek onun boynundan bu isimliği alarak 

kendi boynuna asar.Bir müddet sonra Habenneka uyanır ve ona kim olduğunu sorar. 

            Habenneka boynuna bakar,isimlik yoktur.Karşısındakinin boynunda görünce 

şöyle der; 

            Sen Habennekasın Habennekasın da,ya ben kimim?  

            Bu tip insanlarda Ne İsaya Ne Musaya yaranamayan insanlar.Ortada kalmış… 

  

**************** 

  

            Esnaflıkta esas olan cesaret,güven ve dürüstlüktür. 

            Adamın birisi bir kurban alır,kurban maşallah tay gibi görünmektedir. 

            Ancak alacak adam elini üzerine koyunca,eli tüyden içe gömülür. 

            Kişi iyi buğday diye çuvaldaki buğdaya bakar,gayet güzel görünmektedir. 

            Ancak dibi yulaftır. 

            Sütlü davar alacaktır.Hayvan tam istediği gibidir.memeleri süt doludur. 

            Ancak sağar,süt yarıdan da aza düşmüştür. 



            Çünki birkaç gündür sağılmamıştır. 

            Peygamberimiz böylelerine:”men ğaşşâna feleyse minna” yani –Aldatan bizden 

değildir- buyurur. 

            Aldatan gerçek bir esnaf,gerçek bir mümin değildir. 

            Öylelerden birisi,almış olduğu hastalıklı ineği sahibine iade etmek ister.Adamı 

tanımamaktadır. 

            Doğruca pazara gidip ineği serbest bırakır. 

            İnek sağına sonluna bir baktıktan sonra yoluna devam eder. 

            Nihayet gide gide bir evin önünde durur. 

            Adam kapıyı açar,aynen hastalıklı ineği sağlıklı inek diye satan adamdır. 

            Karşısında görünce mahcub olur ve ineği geri alır. 

            -Hz.Ömer bir evin önünden geçmektedir.İçeriden bir kadınla bir kızın münakaşa 

ettiklerini duyar ve aralarında şu konuşmaların geçtiğine şahit olur. 

            Kadın illa süte su katmasını kızına söylerken,kızı da katmamakta ısrar eder. 

            Kimsenin bu durumdan haberinin olmayacağını söyleyen anneye ise kız şöyle 

der: 

            Anne kimse görmese de,Allah damı görmüyor der ve süde su katmaz. 

            Hz.Ömer böyle bir kızı kaçırmak istemez. 

            Bu kızı oğlu Abdullaha ister ve evlendirir. 

            Ve böyle anne ve babadan da,dünyaya şekil veren,ilk müceddid olarak kabul 

edilip adaletiyle meşhur olan Ömer bin Abdulaziz dünyaya gelir. 

  

AKILLI HAMDİ 

25-09-2005 

HARCANAN HAFIZLARIMIZ 

  

            Devletin teşvik edip,vergiden düşmesine rağmen memleketimizde iş adamlarının 

yapmış olduğu pek bir hayır kurumu bulunmamaktadır.Kurumuş galiba. 



            İçimi en fazla cız ettiren olay,4 yıl boyunca Kur’an-ı Kerimi ezberleyerek 

hıfzetmiş olan hafızların çarşıda el arabacılığı yapmaları veya en iyisinin bir fabrikada 

işçi olarak devam etmesi.Böylede olunca bu kişi 4 yıl emek vererek ezberlemiş olduğu 

Kur’anı da unutacaktır. 

            İş adamlarına sitemim biraz ağır olabilir;Siz öldünüz mü yahu.Biraz saygı,biraz 

edeb,biraz anlayış bekliyoruz sizden. 

İsterseniz size bir hesap çıkarayım.Sizden hesab adamı da olsanız ancak böyle 

hayırlı bir hesabı pek ya yapamıyorsunuz,ya da sizi yapmaya teşvik edenler çıkmıyor. 

Mesela bu konuda müftülük Dursun Çavuş camiini yapacağına,-bu sözüm bir iş 

adamı içinde geçerlidir.-Dört tane hafız tutsa,bunlara ayda asgari ücretten 400 veya 500 

ytl ödese,bu hafızlar Adıyamanın 4 büyük camiinde her gün sabah,öğle,ikindi,yatsı 

olmak üzere 4 cüz okusa,hem cemaat bunları takib etmek için gelir,cemaatı arttırmış 

olurlar,hem de memleketimize gelecek olan belaların def’ine vesile olunmuş olur,rahmet 

ve bereket iner. 

Ve bu yapacağı hizmet,o camiyi yapma hizmetinden daha hayırlıdır.Ama ikisini 

yaparsa ne ala.En kısa zamanda müftülük bu konuda yetiştirdiği bu öğrencileri sokağa 

bırakmamalı,bunun vebali gayet büyüktür. 

İmamlık imtihanlarında ilk olarak bunlar tercih edilmeli.Köylere halkın 

parasıyla ücretli olarak göndermeli,onlar için bu öğrendiklerini kullanacakları 

ortamları oluşturmalıdır. 

Veya bu 4 hafız 6 saat dönerli olarak aralıklarla mesela Ulu Camiinde 6 saat 

sürekli okuyup,24 saat boyunca okunsa hem her gün hatim yapılır,isteyen istediği 

zamanda takib ederek Kur’anını geliştirir.Başka yerlerede güzel bir nümune-i imtisal 

olmuş olur. 

Buda bir zengine yılda 20 milyara mal olacaktır.Oysa bir düğünde gereksiz yere 

dolarları havaya fırlatarak sarf edilebilmekte,böyle hayırlı bir uygulama için neden sarf 

edilmesin… 

Dört zengin bu işi üstlense adam başına 5 milyarlık bir masraf çıkmış olur.Bu da 

onun hem dünyası hem de ahireti için bir kazançtır. 

Örnekleri gayet çok olup,bu konuyu gündeme getirdiğimde bir dostum, 

İstanbulda tanıdığı bir zenginin yıllarca biriktirdiği malını mülkünü,hayırsız evladı bir 

çırpıda bitirerek babasını bir sigaraya muhtaç etmiştir. 

Böyle bir hayırda bulunan asla kaybetmez. 

İş adamları harekete geçmeli,harekete geçirilmeli.Bizler Kur’anın yasak olduğu o 

kıtlık dönemlerinde yetişmiş kimseleriz.Kur’an öğrenmek ve öğretmekten içeri girmiş 

kimselerdeniz.Bunun acı ve eksikliğini biliriz. 

Bu benim feryadımdır.Bu benim içimin yangınlığıdır. 



Bu memleketin hamiyet sahibi insanlara fazlasıyla ihtiyacı vardır.Kimse 4 

metrelik kefenin dışında bir şey götürmemiştir. 

Derslikler yapılsın,hastaların kalacağı özel odalar,aş evleri,yaşlı ve yetimlere 

sahib çıkılsın. 

İşte ibretli ve düşündürücü bir olay: 

İsmet amca..84 yaşında..17 Ağustos depreminden önce Sakaryada 

marketi,daireleri olan zengin bir iş adamı.Gece üçte,çocuk ve torunları namaz 

kılıyorlardı.O sırada deprem oldu.Odalar birbirine girmişti.İsmet amca ise bir dolabın 

altına girerek kendisini korumaya aldı..kurtulmuştu.Ama 60 yıllık eşini kaybetmiş ve eşi 

bulunamamıştı.O da ölenlerle beraber idi. 

İsmet amca ancak 6 ay sonra kendisine gelmiş ve her şeyini kaybettiğinin farkına 

varmıştı.Bir anda fakir düşmüştü… 

Hafızlarımıza sahib çıkalım… 

  

AKILLI HAMDİ 

13-09-2005 

  

HAYATIN    İÇİNDEN 

  

*    Nuh peygamber.Kendisine ikinci Âdem’de denilmektedir.İnsanlık onun Ham-

Sam ve Yafes adlı üç oğlundan devam ede gelmiştir.950 yıl yaşamıştır. 

            Allahın emriyle bir gemi yapmaya başlayan Nuh Peygamberle alay ederek;Ya 

Nuh,hayrola,marangozluğa,gemiciliğe mi başladın,demektedirler. 

            Bununla yetinmeyip gemiye büyük abdestlerini yaparak pislemeye 

başlamaktadırlar.Öyle ki pislikten ayak atacak yer bile kalmamaktadır. 

            Bunun üzerine Allah,o kavme bir hastalık vererek herkesde bir uyuz,kaşıntı 

hastalığı yaygınlaşmaya başlar.Bir türlü tedavisini yapamazlar. 

            Bir gün onlardan birisi yine gemiye gelerek pislemeye başlar.Ancak her taraf 

pislikle dolmuş olmasından,ayağı pisliğe değerek kayar.Düşmesiyle birlikte pisliğe gelen 

taraftaki kaşıntının kesilip iyileştiğini görür.Pisliği alarak başka taraflarına da sürerek 

iyileştiğini görünce tutar her tarafına bu pislikten sürmeye başlar ve kaşıntısı geçer. 



            Bu haber kısa zamanda her tarafa yayılır.Herkes gelerek o pisliği başından 

ayaklarına kadar sürerler.Artık sürecek bir şey bulamaz hale geldiğinden tahtaların 

aralarını adeta kazırcasına temizleyerek,tıpkı gemiyi cilalı bir hale getirirler. 

            Böylece Allah,onlara tükürdüklerini misliyle temizletir… 

  

* ** * * 

            Kamyoncu kamyonun arkasına ve önüne insanları doldurmuş köyden şehre 

doğru gitmektedir. 

            Ancak 500 metre kadar uzaktan adamın birisi sürekli bağırmaktadır. 

            Ne olduğunu bilemeyen şöför mecburen koşa koşa gelmekte olan adamı 

beklemeye başlar. 

            Kan ter içerisinde kalarak gelen adam kamyonun içindekilere ve şöföre bakarak; 

            -Selamun aleyküm-Hepinize hayırlı yolculuklar.Uğurlar olsun. 

            Bunu söyledikten sonra,köylü vatandaş çeker gider. 

            Bu duruma şaşıran şöför bir şey anlamayarak,kafasını sallayıp yoluna devam 

eder. 

  

* ** * * 

            Osman efendi sevilen birisidir.Güler yüzlüdür.Gazi Antebe hanımıyla birlikte 

kızını ziyarete gider.Yemeklerini yerler ve baba hemen gitmek istediğini söyler. 

            Çay yaptıklarını,çayı da içerek sonra gitmesini ısrarla ne kadar söylerlerse de 

Osman efendi gitmek istediğini belirtir. 

            Memlekete emekli olmasına rağmen özel işini takib etmek üzere acele gitmek 

ister. 

            Gerek yoların iyi olması gerekse de bindiği arabanın hızlı olmasıyla biraz da hız 

yapar. 

            Yol düzdür.Ancak çıkışta yandan çıkan bir tırla çarpışır.Kaza şiddetli 

olmuştur.Hemen hastaneye acile bu durum bildirilir. 

            O gün acilde görevli olan doktor,yüzü gazete ile örtülmüş olan kazazedenin 

yüzünü açıp,öldüğünü rapor tutmak üzere incelemek ister. 



            Birden şok olur. 

            Çünki ölüp yatan kişi kendisinin kayınpederidir. 

            Kayınpederinin ölüm raporunu tutar. 

  

* ** * * 

            Doğunun morali… 

            20 yıl süren PKK belası… 

            Öğretmen er olarak doğuya askerliğini yapmak üzere gitmiş,askerliğini yaparak 

tekrar öğretmenliğine geri dönmüştü. 

            Beraber kaldığımız iki senelik süre içerisinde bir türlü yüzü gülmüyordu.Hatta 5 

sene kadar sonra karşılaştığımızda o durgunluk devam etmekte idi. 

            Adeta ruhen çökmüş bir durumda idi.Birde bunun her günkü evdeki 

halini,sınıftaki durumunu düşündüğümüz zaman ölmeden ölmüştü. 

            Bizler bile onu gördükçe moralmen farklı bir aleme giriyorduk. 

            Çünki bu insan PKK ile giriştiği mücadelede yanındaki arkadaşını 

kaybetmiş,vızır vızır etrafından geçen kurşunlara hedef hale gelmişti. 

            Kimisi evine dönmeden şehid olmuş,kimi de yaşayarak onu tatmıştı… 

  

* ** * * 

            Az kalsın evde kalacaktım. 

Bu zamanda akıllılara eş vermiyorlar. 

            Bir tavsiye üzerine şimdiki eşimi istemeye gitmiştim.Evde birde babaanneleri 

bulunmaktaydı.Sürekli yatmakta idi.Ancak sağolsun her şeye de karışırdı. 

            Allahın emri,Peygamberin kavli üzere istedim,aile evet diyeceklerdi. 

            Ancak babaannenin onayı ve rolü yabana atılacak gibi değildi. 

            Zamansız bir durum.Ölümün aş erimesi olsa gerek ki,babaanne nar isterim dedi. 

            Evde herkes şaşkın.Bir an bana baktılar,sen bulursun diye.Ben de elimde 

olmadan,hayır da diyemeden boynumu bükerek ayrıldım. 



            Pansiyonlu bir okulda görev yapmaktaydım. 

            Bir gün öğrencilere,bu nar konusunu açtım.Öğrencilerden birisi; 

            -Hocam bende nar var,kışlık annem gil hazırladıkları nardan bana verdiler,dedi. 

            Çok sevinmiştim.İlk işim o narları eşim olacak hanımın babaannesine ulaştırmak 

oldu.Çok da makbule geçti.Evde hep benim sözüm olur,aman ha o çocuğa bu kızı 

verin,dermiş. 

            Onlarda da bu istek yüzlerinden okunmaktaydı. 

            Narları yiyen babaanne çok sürmeden vefat etti.Fakat gözü açık gitmemişti. 

            Allah rahmet eylesin.Benim bu işi yapıp,öyle gitmiş oldu.Yoksa ben ne 

yapardım?… 

  

* ** * * 

            Bir gün arkadaşlarda beraber Yozgat ilindeki arkadaşları ziyarete gittik.Öğleye 

doğru oraya varmıştık.Yemek hazırlamışlar,bizleride yemeğe davet ettiler. 

            O gün ben oruçlu olduğumu söyleyerek katılmadım,arkadaşlar yemeğe 

oturdular. 

            Epey kalabalık arttı,sohbetler koyulaştı.Çay devresi başladı.Sırayla dağıtırken 

bana da uzattılar. 

            Ben de yanımdakiyle sohbete dalmış olduğumdan,gayrı ihtiyari elim çaya 

uzandı,ben de almış oldum. 

            Bir bardak içtim.Yalnız ikrar etmeliyim ki,hayatımda öyle tatlı bir çay 

içmemiştim.Çok lezzetli idi.Hala tadı damağımdadır. 

            Bir daha doldurdular,onu da içtim.Bu arada o evde kalmakta olan birisi bana 

doğru bakarak gülmeye başladı.Bende selam veriyor düşüncesiyle mukabelede 

bulundum. 

            Sonradan kendi kendime yaptığım tahminde;yemeğe davet ettiler oruçluyum 

deyim gitmedim,çay getirdiler onu ise içtim,ondan gülmüştür diye geçte olsa farkına 

varmıştım. 

            Akşama yaklaşmaktaydı.Arabaya yetişmek üzere 5 arkadaş münibüse yetişmek 

üzere koştuk ve yetiştik.İlk üç kişi binmişti.Ben binecektim.Elimi kapıya uzattım ve 

birden yerimde kaldım. 

            Arkadaşım Mustafaya dönerek; 



            -Mustafa,ben oruçlu değimliydim? O da-Evet-dedi. 

            Ağzımı dilimle yalayarak yine tam kanaat getirememenin telaşıyla; 

            -Ya hu,ben üç bardak çay içtim,dedim. 

            Hadisde;Unutarak yeyip içmekte olan birisine hatırlatılmaması zira onu Allahın 

yedirip içirmekte olduğu haber verilir. 

            O gün ben yememiş,Allah içirmişti. 

  

* ** * * 

            Bir arkadaşın akrabası vefat etmişti.Okuldaki öğretmenlerle beraber taziyeye 

gitmek üzere yola çıktık. 

            Şöförümüz biraz hızlıydı.Hız limitini aşmıştı. 

            Önümüzde bulunan altı arabayla beraber bizde radara yakalanmış,cezalar da 

kesilmekteydi.Biz ise en son sıradaydık. 

            Amir gayet sinirli ve günün yorgunluğuyla beraber tamamen tükenmiş 

durumdaydı. 

            Yanına yaklaştım ve; 

            Amirim,biz öğretmenler ziyaret amacıyla bir taziyeye gidiyoruz.Bizler 

öğretmeniz,eğer her öğrencinin yapacağı bir yaramazlığa ceza kesecek olsak,bugün 

bizlerin milyarları olması gerekir.Bizler daha çok kazlar ve hız limitini aşmış insanlarla 

uğraşıyoruz. 

            Amirin yüzü gevşemiş,biraz rahatlamıştı. 

            Haydi gidin,diyerek bizi cezasız gönderdi. 

  

* ** * * 

            Birde hocalar çok yer derler. 

            Adı çıkmış ona,inmez dokuza. 

            Adı çıkacağına,canı çıksın. 

            Bekardım,merkeze yakın bir yerde imamlık yapmaktaydım.Uzaktan bir akraba 

da o köyün muhtarıydı. 



            Bazen annemgil münibüse yemek verip göndermekte,bazen be 

gitmekteyim,bazen de ben kendim yapmaya çalışmaktaydım. 

            Muhtar birkaç kere ısrar ederek evine yemeğe davet etti. 

            Ben hocalar yer-yanlış düşüncesini kırmak için gitmedim ve de gitmemekte ısrar 

gösterdim,ihtiyacım olsa bile. 

            Ancak kendilerine çay yapmaları halinde geleceğimi ve sohbet deceğimi de 

söylerdim. 

            Çaya geleceğimi,yemeğe gelmeyeceğimi bildirdim. 

            Sonuçta beni babama şikayet etmişler; 

            -Oğlunu yemeğe çağırıyoruz da,gelmiyor. 

            Bu seferde bunun adı tenezzül etmiyor,konuldu. 

            İsterseniz bu pirincin taşını siz ayıklayın,ben ayıklıyamadım da… 

  

* ** * * 

            Hüseyin bey emekli olmuş,ağır işte çalışmasına rağmen pek bir rahatsızlık 

hissetmiyordu. 

            Ancak ailelerinin ısrarı üzerine bir doktora görünmek mecburiyetinde bırakıldı. 

            Adıyamandan kalkıp Gaziantebe özel doktora muayene için gitti. 

            Filimleri çekilmiş,birkaç hasta ile beraber odada sedyede beklemekte idiler. 

            Birden aceleyle gelen iki görevli bunu tuttukları gibi götürmeye başladılar.Bu 

yahu beni nereye götürüyorsunuz,durun hele diyene kadar epey götürmüş,ameliyat 

odasının kapısına varmışlardı. 

            Bu ise ısrarla,yav durun ben ameliyatlık değilim,yanlışınız var,ne 

yapıyorsunuz,diye sürekli savunmada. 

            Görevlinin biri;ya hu senin hemen ameliyata alınman gerekiyor,ölümcül 

durumdaymışsın. 

            Yanlış olmasın,isim yanlışlığı olmasın deyince,insafa gelen memur; 

            Sen şu kişi değimlisin?deyince,isim karışıklığı olduğu anlaşılmıştı. 

            Son anda direkten döndü,son anda ameliyathanenin kapısında ameliyat 

olmaktan kurtulmuştu. 



            Fakat vesvese daha da büyüdü.Kendisinden şüphe eder oldu.Kalkıp Ankaraya ve 

orada da iki doktora görünerek,sağlıklı olduğunu öğrenebildi. 

  

* ** * * 

            Bizim torun imam-hatibi yeni bitirmiş,bir köye imam olmuştu. 

            Ancak gittiği köyde cami yoktu.Meğer köylüler önceden kadroyu almış,imam 

gelirse yaparız demişler. 

            Caminin temelini atmakta bizim toruna nasib olmuştu. 

            Olumsuzluklar sadece bundan ibaret değildi;Köyün erkekleri kaçakçılıkla 

uğraştıklarından pek köyde durmazlar,sadece 80 yaşındaki kulağı duymayan Ramazan 

dayı bulunmaktadır. 

            Köylü Türkçe bilmemekte,bizim torunda Kürtçe bilmemekte. 

            Vazife uğruna,anasından emdiği burnundan gelmişti. 

  

* ** * * 

            Hasan dağda hayvanlarını otlatmakla meşgul.Onun dünyasında tatil,gezi 

yok.Onun dünyası koyun ve kendisi,birde dağlar idi. 

Turistler ise gezerken yolları Hasan’a da uğrar. 

Fakat Hasan onlarla zaten dillerini bilmediğinden anlaşamadığı için,birde hava 

durumundan sürülerini toplayarak dağdan aşağı hızla inmeye başlar. 

Turistler hazırlıklı gelmişlerdir.Yağmur mu yağacak düşüncesine 

kapılırlar.Hemen ellerinde bulunan meteoroloji aletine bakarak,havanın yağmurlu 

olmayacağı kanaatına varırlar.Ve çobanın da işinin olduğundan böyle yaptığını 

düşünürler. 

Aradan bir saat kadar bir zaman geçer.Bu arada hem hava bulutlanmış,hem de 

turistlerin aletleri havanın yağmurlu olduğunu göstermektedir. 

Fakat bu kısa zaman zarfında turistlerin yapacakları,sığınacakları bir durumları 

da yoktur. 

Peki çoban biz bilmezken,havanın yağmurlu olacağını nasıl bildi? 

Islanmış olma düşüncesinden çok,çobanı bulma gayreti içerisine girdiler ve 

çobanı bulup sebebini sordular.Çoban ise tecrübesini onlara şöyle anlattı: 



Siz geldiğinizde baktım keçiler kuyruklarını bacaklarının altına alıyorlar.Ondan 

havanın yağmurlu olduğunu anladım. 

Bunun üzerine turistler;Bizim bu aletin,bir keçi kuyruğu kadar bile değeri 

yokmuş diyerek,yere atar kırarlar. 

  

* ** * * 

Hapishaneye ders vermeye gidiyor,oralardakileri de aydınlatıyordum. 

Bir gün yine gittiğimde dört genç hırsızlıktan gelmişlerdi. 

Onlara nasihat edip,bu işlerden vaz geçmelerini söyledim. 

İçlerinden birisi,Demirel gibi yedi sefer girip sekizincisinde yine içeriye direrek 

hemde diğerlerini de girdiren 26 yaşlarındaki genci göstererek; 

-Hocam işte bunun yüzünden buraya düştük,dedi. 

Oda bunlara sahiblenmemiş ve; 

-Gelmeseydiniz,ben mi size gelin dedim,diyerek kendisini savunmaya geçmişti. 

Bana yapmayacaklarına dair söz verdiler.Veya bana öyle geldi. 

Bir hafta sonra tekrar gittiğimde gardiyan; 

-Hoca,bunlar niyeti bozmuşlar,galiba yine hırsızlık yapacaklar… 

İçeriye girerek hiç duymamış gibi,havadan konuştuktan sonra; 

-Bir şey duyduğumu,çıktıktan sonra yine devam edeceklerinin doğru olup 

olmadığını sordum. 

Artık bir aile gibi samimi olmuştuk. 

            Onlardan birisi;Doğru hocam,bir yer daha var,kafamıza koymuşuz,söz orasınıda 

yapalım,ondan sonra bir daha yapmayacağız… 

            Bir marketi soyma planını yapmışlardı. 

            Bende kendilerine bu sözlerinde samimi olmadıklarını zira bir hafta önce 

yapmamak üzere söz vermişken,bir hafta içinde cayan bir insana güvenilemiyeceğini 

söyleyerek biraz ağır konuşmuştum. 

            Yine onlardan birisi;Hocam,bir kere bu lekeyi alnımıza yemişiz,biz yapmasakta 

o ilde hırsız olarak bizi gösterecekler. 



            Bende kendilerine;dünyanın eşittir o ilden ibaret olmadığını,helalinden 

kazanmak istedikten sonra 12 milyonluk İstanbula giderek çaycılık dahi olsa hayatını 

helalinden sürdürebileceğini,kimseninde kendisini hırsızlıkla itham etmeyeceğini uzun 

uzadıya söylemiştim. 

            Başını eğmiş,dinlemişti. 

            Ama niyeti ve ameli ne idi,değişmiş miydi? 

  

* ** * * 

            Adamın durumu pek iyi değilken kısa zamanda zengin olmuştu.İhaleye girerek 

çimentonun torbasını 10 milyona alıyor,resmi dairelere 9 milyona satıyordu. 

            Tıpkı Nasreddin Hocanın 9 yumurtayı bin liraya alıp,10 yumurtayı bin liraya 

satması gibi.Niye.Dostlar alış-verişte görsün diye… 

            Meğer resmi dairelere bin torba yerine 850 torba gönderirmiş… 

            Haramın binası olmazmış… 

            Marmara depreminde yıkılan müteahhid Veli Göçer’in göçen evleri gibi… 

  

* ** * * 

            Artık dede olmuştu.Bu olaya oğlunun olduğunu haber verdiklerindeki sevinçden 

daha fazla bir sevinç içerisine girmişti. 

            Bu sevinç aynı zamanda çifte sevinçti.Çünki hem kızının,hem de oğlunun 

çocukları olmuştu. 

            Artık kendi soyadını devam ettirecek bir torunu olmuş,dünyadan gitmeden kızını 

da baş göz ederek gözü arkada kalmamıştı. 

            Bazen oğluna kızıyordu,neden sık sık torununa getirmiyor diye.Sırf bu 

özleminden dolayı havanın soğukluk sıcaklığına,zamanlı veya zamansızlığına 

bakmaksızın torununu ziyarete gidiyordu. 

            Bu durum kendisini çok rahatlatıyordu.Ölse gam yemeyecekti.Şefkatini 

gösteriyor,torunundan da aynı oranda karşılık görüyordu. 

            Neden bu derece aşırı bir sevgi besliyordu. 



            Çünki oğluna ve kızına göstermediği şefkati,onlara göstererek teselli 

buluyordu.Onun acısını ve eksikliğini torunlarından gideriyor ve onlarla teselli 

buluyordu. 

            Çocuklarına göstermediği sevgi ve şefkatin boşluğunu torunuyla kapatmaya 

çalışsa da kapatamıyordu. 

            Zamanında sevememiş,koklayamamış,kucağına alıp öpememişti.Oysa onlar 

birinci elden çocuklarıydı.İkinci el çocukları sevmeye adeta mahkum olmuştu… 

  

* ** * * 

            Radyo yeni çıkmıştı.İlk defa çarşıda kutu gibi bir şeyin içerisinde birileri 

konuşuyordu.Bunu duyanlar radyonun sağına soluna,önüne arkasına bakıyor,bir mana 

veremiyorlardı.Adına radyo diyorlardı. 

            Herkes şaşkınlıkla bunu izliyor,acaba kutunun içine şeytan mı girmiş,diyorlardı. 

            Böyle bir haberi akşam eve gelen babasına da anlatarak; 

            Baba,çarşıda bugün bir kutu gördüm,içinde bazı adamlar konuşuyorlardı. 

            Baba bunu ilk defa duymuş,bir anlam veremediği için çocuğunu iyi bir 

haşlamış,kızıp azarlamıştı. 

            Hiç kutunun içinde adam olup da konuşur muymuş? 

            Birkaç gün sonra kendiside bunu görmüş,oğluna karşı mahcub olmuştu… 

  

* ** * * 

            Eskiden ilk okul mezunlarını bile öğretmen yaparlardı.Artık şimdi üniversiteyi 

bitirenlerin bile eline öğretmenlik imkanı kolay kolay geçmiyor. 

            İlçenin birinden kalkıp askere gider.Pek okumayı da bilmemektedir.Ancak çat 

pat üç beş kelime bilmektedir. 

            Bir gün komutanın odasında gördüğü bir dosyanın üzerinde –Türkiye 

Cumhuriyeti-yazmaktadır.Kendisi de onu seslice okur. 

            Bunu duyan komutan şaşırır ve askere dönerek; 

            -Sen Türkçe okumayı biliyor musun,diye sorar. 

            Biraz bile bildiğini söyleyince,komutandan büyük bir aferin ve takdir alır. 



            Sadece Türkiye Cumhuriyeti sözcüğünü okudu diye. 

            Köylerinde de ne okul ne de cami bulunmamaktadır.Böyle bir ortamda 

yetişmişlerdir.Bu insanlar bunun eksikliğini ve acısını tattıkları için,kendilerini 

okutmayanlara karşı,bunlar her şeye rağmen çocuklarını okutmaktadırlar. 

            Kendilerine büyüklük yapılmadı..kendileri büyüklük yaptılar.. 

            Şimdi büyükler ne yapıyor? 

  

* ** * * 

            50 yıl kadar önce,bir iş için Adıyamandan kalkar Malatyaya gider. 

            Şaşkınlık içerisinde kalacağı bir durumla karşılaşır.İlk defa görmektedir. 

            Bir bayan kot pantolon giymiştir. 

            Dünyası kararır.O değerli insan bu hale düşmüştür. 

            Yıllar sonra kalkmış,büyük memleket diye şehre gelmiş..insanların evde bile 

giyemeyeceği giysilerle dolaşması onun alemini allak bullak etmişti. 

            Dönüş yok gibiydi.Eğer rızkım burada devam edecekse,ruhumu al 

Allahım,diyordu. 

            İçten söylenen bu söz geri çevrilmemişti. 

            Rızkı orada devam edecekti. 

            Mezarıda orada oldu… 

            Çok sürmemişti… 

  

* ** * * 

Bazen insanları yağlıyorum ki gıcırdamasınlar. 

İnsanlarla konuşurken onları övmek gerek..dövmek dövülmeyi de kabul 

etmektir. 

İnsan ihsanın kuludur.Ona ihsan et..onu öv..onu yücelt.. 

Varsa eğer paslanmalar,yağlanmak ister..ta ki gıcırdamasın..ses 

çıkarmasın..kabul etsin.. 



Dinlemeli..hazmetmeli..hazmettirmeli.. 

Hazmetmezsen,hazmedilmezsin… 

Sen büyüksün..sen değerlisin… 

  

* ** * * 

12 Eylül 1980 ihtilali olmuştu. 

Merkeze bağlı ilçede Cuma namazını kıldırmış,her şeyden habersiz eve 

gelmekteydi.. 

Birileri birilerini devirmişti.milleti ise dermişti..dürmüştü.. 

Evler aranmakta idi..birşeyler bulmak ümidiyle.. 

Acaba ne arıyorlardı..suç aletleri nelerdi.. 

Evet,bir evde bir valiz suç unsuru bulunmuştu. 

Subay askeri,sert bir ifadeyle; 

-Amca bu kırmızı kitaplar kimin? 

Baba baba şefkatiyle; 

-Benim,evladım,demişti. 

Bir kitaplara,bir de amcaya bakarak kafasını sallayarak gitmişti. 

O da haklıydı… 

Çünki amca bu kitapları hiç okumamış,okuyamamıştı… 

            Ama hayatı okumuş,okumuşlrdan daha çok okumuştu. 

            O satırları değil,sadırları okuyordu… 

  

* ** * * 

İzmirden Menemene gitmekteydi. 

Yaşlı ve de tek başına.. 



Hastalıklarda pek peşini bırakmıyor ya.. 

Hayatını şimdilik ilaçlarla sürdürüyordu. 

İhtiyaten ilaçlarını da yanına almıştı. 

İlaç saatlerine aynen namaz saatleri gibi dikkat eder,geçirmemeye çalışırdı. 

Yolun düzgünlüğünden olsa gerek,şöför kaptırmış son sürat gidiyordu. 

Arabasına aldığı emanetleri yerlerine yetiştirmek için yolla kendisi vardı. 

Birden bir bağırtı ile yolla arasına yaşlı kadın girdi. 

Dursana oğlum,dur diye bağırıyordu. 

Acaba bir tehlike mi vardı? 

Şöför acı acı frene basarak durdu. 

Evladım hap atma saatim geldi..durda habımı atayım 

Habını atmış,herkese de acı haptan attırmıştı… 

  

* ** * * 

  

  

HAYATTAN   KESİTLER 

  

  

            Bizim oğlan Milli Eğitim Müdürlüğü yapmaktadır.Bazen nasıl ve neler 

yapacağını ona kulak küpesi olarak kafasına takarım. 

            Eğitim camiasının antika şeylerine çok rastlanır.Çünki insan unsurunun en 

yoğunlaştığı merkezdir. 

            Oğlum ilçesinde olan bir olayı şöyle anlatıyor; 

            -Bir gün dairede genç,biraz acemiliğin vermiş olduğu bir çekingenlik ile bir 

öğretmen girdi. 



            Buyur edip isteğini sorduktan sonra,evleneceğini beyan ederek izin vermemi 

istedi.Doğal olarak ben de adamın evlenmesine mani olmamak ve de geciktirmemek için 

izin verdim ve bir de tebrik ettim. 

            Ve adam sevinerek gitti. 

            Ve aradan 7 ay kadar bir zaman geçmişti. 

            Bir gün yine bu öğretmen elinden tuttuğu  5 yaşlarında bulunan bir çocukla 

annesinin hasta olmasından dolayı ziyaret maksadıyla yanına gitmesi gerektiğini 

söyleyerek izin istedi. 

            Hocaya yanındaki çocuğun kendisinin mi olduğunu sordum. 

            -Evet,hocam.Benim çocuğum,dedi. 

            -Ben de;Maşallah hocam,iyi hızlıymışsın,kısa zamanda hem evlenmiş,hem çocuk 

sahibi olmuş ve hem de çocuğu büyütmüşsünüz,dedim. 

            Fakat yine de  pek anlamamıştı.Fazla da deşmeden iznini verdim. 

            Kim bilir,belki de bir dahaki sefere kardeşini evlendirecektir. 

            Ne de olsa hızlı ya… 

  

**************     

  

            Torunda ellerinizden öpsün,Kayseride Üniversitede okumaktadır.Oda babası 

gibi bazı hatıralarını dedesine anlatıp güldürdü.Ben de sizi güldüreyim dedim… 

            -Bir gün mutfakta nöbetçi olduğumdan,bekleyen arkadaşlara akşam yemeği 

hazırlıyordum. 

            Bizim yemelerin neler olduğu zaten baştan belli.Makarna,melemen,çorba gibi 

kolay ve sade yiyecekler.Ondan olsa gerek devlet bizim sayemizde batmıyor… 

Fakat makarnaya tuz koyup tadına bakıyorum,tuzu yok.Bu durum birkaç defa 

tekrar etti.Her tuzu koyupta tadına baktığımda hiçbir farklılık olmuyor ve hep tuzu 

eksik kalıyordu. 

Acaba benim ağzımda bir tatsızlık mı vardı,diyerek arkadaşları makarnanın 

tadına bakmak üzere mutfağa davet ettim ve durumu onlara anlattım. 

Onlarda şaşırdıklarından hepsi birden mutfağa geldiler.Mehmet arkadaşım 

yemeğin tadına bir baktı hemen yüzü değişmeye başladı.Birden; 



-Yav bu çok şekerli olmuş,dedi. 

Meğer tuz yerine şeker koyuyor muşum..Arkadaşlar böyle yiyemeyiz mi,dedim. 

Bir iki tadına baktılar fakat hiç de yenilecek gibi değildi… 

İyiki detarjan koymamışım..olabilir ya.. 

Hiçbir şeye değilde,o makarnaya harcadığım o kadar zamana harcıyorum.Yinede 

bir türlü sırama savamamış,yeniden yapmak mecburiyetinde kalmıştım. 

Okuldan da gelmiş ve acıkmışlardı.Beni yemelerinden korktum…. 

  

  

***********************      

  

Bizim torunun oğlu anlatıyor.Dinleyelim; 

-Bir gün sınıfımıza ufak tefek bir öğrenci geldi.Başka okuldan nakil olarak gelen 

bu öğrenci ufak-tefek pek de sevimli idi. 

Bir yıl beraber okuduk.Yazılılardan da fena almıyor,sınıfı da geçecek 

durumdaydı. 

Okulun bitmesine de bir ay kalmıştı. 

Birden idareden gelen bir haber,bu arkadaşımızı şok etmişti. 

Meğer 7. sınıf öğrencisi olan bu arkadaşımız yanlışlıkla 8.sınıfa kaydolmuş,hiç 

çaktırmadan da bir yılı öyle götürmüştü.Ne de güzel götürüyordu.Acaba kim 

ispiyonladı. 

Bilinmeseydi,atlamalı olarak bizimle beraber diplomayı da alacaktı. 

7.sınıfı otamatik olarak okumuş sayılarak 8.sınıfa geçecek olan arkadaşımız,aynı 

sınıf olan sekizi bir daha okuyacaktı. 

Ancak bu duruma morali bozulmuş olsa gerek ki,o arkadaşımız bir daha o 

okulda görülmedi.Okulu bırakmış diye de haberler almaktaydık… 

  

*****************      

  



Torunum Abdullah çok yamandır.O da dedelerinden aldıkları birikimle olsa 

gerek,öğretmen oldu.Şanlıurfanın bir köyünde öğretmenlik yapmaktaydı. 

Annesi bunu çok sıkıştırıyordu,illa seni evlendirelim diye…Buda aslında biraz 

sıkışmış,yaşıda ilerlemiş,evlenmeye mecburen karar vermişti. 

Bir gün müdürün odasında oturduklarında,müdürde bunu sıkıştırmış,evlen 

artık,bak yaşın gittikçe ilerliyor,bu sefer evde kalırsın. 

Birden demesin mi,evlendir o zaman,kimi alayım? 

Bu düşünce içerisinde ilçede yürürken,pat diye karşılarına hemşire çıkmasın 

mı… 

Birden müdür elektriği bulmuş gibi;-Bulduuuum….-  

Hocam neyi buldun,ne oldu,deyince; 

İşte hemşire.Bir iste.Tam da uygun… 

Bizim torun eve geliyor ve içine bir ateş düşüyor.Nasıl isteyeceğim?Ne 

diyeceğim.Uykusu kaçıyor.Yerinde duramıyor..kıvranıyor.Acaba verirler mi?Kabul 

ederler mi?Ya hayır derlerse?Kafasında elli tane tilki dolaşıyor,hiç birini de dışarı 

kovamıyor. 

Ve sonunda karar veriyor.. 

Dur ki,benim uykum kaçacağına,hemşirenin uykusu kaçsın. 

Kalkıyor o geç vakitte hemşirenin kapısını çalıyor. 

-Ben senle evlenmek istiyorum.Benimle evlenir misin? 

Pat diye damdan düşercesine bu teklife hemşire gayet olgunca bir cevab vererek; 

-Allah nasib etmişse olur,diyor. 

Ve olaylar bunun üzerine geliyor ve evleniyorlar.Şimdi mutlu ve gelecekten 

umutlular.Allah bahtiyar etsin,zorda olsa… 

  

******************* 

  

Öğretmen toplumun beynidir.Oğlumu da öğretmen yaptım ki,beyinleri düzeltsin 

diye…Öğretmen oğlum anlatıyor; 



-Biz evelden derslerde inançsız ve ateist insanlardan örnekler verirken,geçmişe 

gider ve böyleleri varmış derdik.Artık geçmişe gitmiyor ve kendi zamanımızda bunların 

çoklukla örneklerini buluyoruz. 

Bir gün bir sınıf öğretmeni girmiş olduğu birinci sınıftaki öğrencilere,o saf ve 

temiz zihinleri bozmak amacıyla zehirini kusuyor. 

Hani arı su içer bal akıtır,yılan su içer zehir akıtır. 

Suyun vasfı değişmezken,içenin vasfının farklılığı sonucu değiştirmektedir. 

Sınıfa dönerek Allahın olmadığını,eğer varsa hadi şeker isteyin bakalım,size 

şeker versin,diyor. 

O saf ve masum yavrular da;Allahım bize şeker ver..Allahım bize şeker ver,diye 

bağrışmaya başlıyorlar. 

Şeker yok. 

O halde yok ki…. 

Oysa Allahın tabiata serpiştirdiği şekerler gayet çok…Körlük başka şeylere 

benzemiyor. 

Öğretmen önceden cebine koymuş olduğu şekerlerle çocuklara dönerek; 

Benden isteyin bakalım çocuklar,deyince;Çocuklar hep bir ağızdan; 

-Öğretmenim şeker,öğretmenim şeker. 

Ve öğretmen şekerleri çocuklara dağıtıyor…Kusmuğuyla birlikte… 

Oysa bir köy muhtarsız olmaz,bir iğne ustasız olmaz,bir kitap katipsiz olmaz,bir 

ilçe kaymakamsız olmaz,bir şehir valisiz olmaz,bir devlet başbakansız olmaz,bir sanat 

sanatkarsız olmaz,bir matbaa matbaacısız olmaz,kısaca hiçbir şey yapanı olmadan 

olmazken;nasıl olurda bu alem sahibsiz olur,yaratansız olur?... 

Bizim torun buna bu cevabları genişçe veriyor ve inadından dolayı da gerekli 

mercilere bu durumu bildirerek cezalandırılıyor. 

  

********************     

  

Bizim torun aktiftir maşallah.Yine bir gün şöyle bir olayla karşılaşıyor… 

Küçük olan ilçede,lisenin dışında sanat okuluna da ders vermeye gidiyor.Aynı 

kendi okullarında bir bayan hanımda o okula gitmekte. 



Bir gün öğrenciler bayan öğretmenin kendilerine Allahın olmadığından 

bahsettiğini söylüyorlar. 

Onlara var olduğunu anlattıktan sonra,birazda heyecanın verdiği etkiyle,biran 

evvel okula gidip o bayanla görüşmeyi düşünüyor. 

Öğle arası okula vardığında o bayan öğretmen,öğretmenler odasında tek başına 

oturmaktadır. 

Heh tam da sırası… 

-Hoca hanım,sanat okulundaki bazı öğrenciler sizin derste Allahın olmadığından 

bahsettiğinizi söylediler.Acaba bir doğruluğu var mı? 

Hocanın bizim toruna verdiği cevab gayet manidar; 

-Aaa Mehmet Bey,siz Konyayı bilirsiniz,ben Konyalıyım,hiç öyle şey olur mu? 

Oysa bu öğretmen söyleyecek biri olmasına rağmen,Konyalı olduğu için 

söylememiş olduğunu söyledi. 

  

AKILLI    HAMDİ 

26-09-2005 

  

  

HANGİNİZ  GELİR SİNİZ ? 

  

            Ben her ne kadar hassas birisi de olsam,kalbim pek açık olmadığından olsa 

gerek,pek rüya görmem,görsem bile anlatamam çünki unuturum… 

            Bizim torun maşallah o konuda çok mahir ve şeffaf olduğundan rüyaları da 

aynen şeffaf olarak zuhur ediyor. 

            Bir gün yine bir rüya görmüş,benimle paylaştı,ben de siz değerli okuyucularımla 

paylaşmayı uygun ve faydalı gördüm.Rüyasını şöyle anlattı: 

            -Babam iki yıldır öldüğü halde,bazen gelir adeta babasız evde babalık yapıp hala 

ilgisini ve desteğini sürdürür. 

            Kız kardeşimin evlenmesinde de bunu gösterdi,memnuniyetini yüzündeki ve 

sözündeki ifadelerle dile getiriyordu ve de öyle de oldu. 



            Bir keresinde de askeri çavuş elbisesi giymiş olarak gelmişti..demek ki orada 

kendisine rütbe vermişlerdi. 

            Aslında hak etmişti.Çünki ben o babanın oğlu ve ondan daha çabuk kendisini 

toparlamış ve ilerlemiş bir kimse olmama rağmen,onun yakaladığı noktayı 

yakalıyamamıştım. 

            Hele hiç sabah namazını kaçırmayıp,sürekli camide kılmış olması ve bütün 

vakitleri ölümüne birkaç gün kalasıya kadar cami ve cemaatın müdavimlerinden 

olması,kendisine bu rütbeyi kazandırmıştı. 

            O bu sebat ve devamıyla beni çoktan geçmişti. 

            Namaz o zor zamanında onun imdadına yetişmişti. 

            -Anlatılır..adamın birisi rüyasında sorgu suale çekilmiş,sırat köprüsünden 

geçmektedir.Cehennemde sırat köprüsünün üzerine kurulmuştur.Normal 

sorgulamadan çıkan karara göre cehennemlik değildir.İnancı ve namaz ibadetini yerine 

getirmiştir. 

            Ancak birden bire sırat köprüsünden geçerken cehenneme düşer..bir 

korku,heyecan ve telaş başlar..Düşüş devam edip,korkuyla beraber sürerken birden bir 

el uzanıp bunu yukarıya çeker. 

            Hem şaşkın hem de sevinçlidir.Sen kimsin,der. 

            Ben senin namazınım deyince,peki niçin geç kaldın da düşmeden beni 

kurtarmadın deyince namaz; 

            Sen dünyada iken namazlarını geciktiriyor ve geç kılıyordun,ondan ben de geç 

kaldım… 

            Yine bir gün rüyamda,baktım ki iki amcasıoğluyla konuşuyor.Onlara artık 

gelmiyor musunuz,benim burada yalnız canım sıkılıyor..benim yanıma hanginiz 

gelirsiniz,diye Nedim ve Ahmet beylere adeta davetiye çıkarıyor. 

            Demek bunlardan birisinin gelmesi için ilahi makamdan ve meclisden karar 

çıkmış ama kim? 

            Nedim abi,biraz da yaşlılık ve yıllar süren hastalığın etkisiyle de olsa gerek,pek 

ses çıkarmıyor. 

            Ahmet bey ise,birden tepki göstererek,yok ben gelmem,gelemem,benim daha çok 

yapmam gereken işlerim var,onları bitirmem gerekiyor,Nedim abi gelsin,diyor. 

            Amcası oğlu ve dünyada da birbirini seven bu insanlar bir ay içerisinde 

birbirlerine kavuşuyorlar. 

            Herkes sırasıyla..sırası gelen gidiyor.. 



Sıradaki!…Sonraki!... 

-Ölmüş olan insanlar,hayattakiler ile bağlantıları kopmuş 

değildir..sürmektedir.Nitekim evi yanan,eşyası kaybolan bir insan onun üzüntüsünü 

duyduğu gibi,bulunmasından ve elde edilmesinden de sevinç duyar.Zira hadislerde 

belirtildiği gibi: 

"Üç kısım insanın amel defteri kapanmaz.Salih ve saliha bir evlat yetiştiren 

babanın,insanların faydalanacağı faydalı bir eser ortaya koyan hayır sahibi bir 

kişinin,insanların okuyarak yararlanacakları yararlı bir kitap yazan yazarın..."  

"Ölünün mezardaki hâli, imdat diye bağıran denize düşmüş kimseye benzer. 

Boğulmak üzere olan kimse, kendisini kurtaracak birini beklediği gibi, meyyit de 

babasından, anasından, kardeşinden, arkadaşından gelecek bir duayı gözler. Kendisine 

bir dua gelince dünyanın hepsi kendisine verilmiş gibi sevinmekten daha çok sevinir. 

Allah'u Teâlâ, yaşayanların duaları sebebiyle, ölülere dağlar gibi çok rahmet verir. 

Dirilerin de ölülere hediyesi onlar için duâ ve istiğfar etmektir." 

  

AKILLI HAMDİ 

29-10-2005 
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            28 şubatta milletle devlet çatıştı.Yapılan üç ihtilalde öyle değimliydi.Milletin 

rağmına...milletle beraber..Postmodern bir darbe...Balans ayarı yapma bahanesiyle 

ayarı bozma..ayarsızlık..ayarsızca ayarlama..ayarsızları ve ayarsızlıkları ayarlama 

operasyonu..azınlığın çoğunluğa hakimiyeti..dini ve dini hizmetleri kontrol altına alma 

çabaları..kimliksizlerin kimlik arayışı..yolsuzlukların ayyuka çıktığı dönem..askerin en 

fazla yara aldığı ve kullanıldığı,dolduruluşa getirilip dolmuşa bindirildiği zaman 

dönem..askerin,yargının,üniversitelerin ayaklandırıldığı,ayağa kaldırıldığı başlı başına 

baş olup baş çektiği dönem.. 

            Nuriye Akman’a konuşan Emekli Tümgeneral Osman Özbek: Asker, terör ve 

irtica ile uğraşırken soyguncular malı götürdü” ve “Şirketlerde çalışan emekli askerler 

soygun düzenine alet oluyor” sözleriyle gerçeği dile getirdi..yolsuzlukların ayyuka 

çıktığı,demokrasinin sustuğu,dindarlara yarasa benzetmesi yapan Mesut Yılmaz’ın 

önünün açılarak,İmam-Hatip,Kur’an kurslarına yaş sınırlamasının 

getirilmesi,başörtülülerin madur edildiği ve unutulmayacak olan,milletin meclisinde 

Bülent Ecevit’in: “Susturun şu kadını!”bağırtısı ile milletin iradesini hiçe saydığı 

dönem.. 

            28 Şubat 1997 insanların ihtilal hesaplarıydı.Ancak unutulan Allah’ın 

hesaplarıydı.Oda yarım asırlık çözümsüzlüğün başındaki partiler tarihe,sandığa 

gömüldüler.Bütün partilerin bitişi oldu.Her şey dibe vurmuş ancak öyle yüzeye çıkmıştı. 



            İrtica uğruna bir millet heder edildi.Ölçüsüzlükler yok değildi.Ancak milletin 

harcanacağı,ihtilal yapılacak kadar hiç mi hiç değildi. 

            -Hasan Mezarcı’nın Türkiyeye dönüşte kendisinin İsa olduğunu iddia etmesi beni 

düşündürmüştü.farklı çıkışları olsa da,dindar olan bir insan böyle bir hataya niçin 

düşmüş ve kendisinin de düşmesine sebeb olmuştu? 

Acaba beyni kontrol mu ediliyor,beyniyle mi oynanmıştı?Zihin kontrolü söz 

konusu muydu? 

Mesela:”Jim Jones-un kurduğu Halkın Tapınağı Kültü’nün 910 üyesi 1978’de 

topluca intihar etti.Jonestown Olayı’nın CIA’nın toplumsal bir beyin yıkama olayı 

olduğu iddia edildi.910 kişinin bir araya gelerek,siyanür içip intihar etmelerinin hiçbir 

mantıksal açıklaması olamazdı.”[1] 

Mehmet Ali Ağca’nın yıllardır süren sırlı olayı… 

Ve:”İBDA-C örgütünün Lideri Salih Mirzabeyoğlu’nun (Salih İzzet Erdiş) 

avukatı Harun Yüksel’in web sitesinde açıkladığı iddialar enteresan:”Mirzabeyoğlu 

NSA (Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı) tarafından bir takım gelişmiş teknikler 

sayesinde kontrol altına alınmış.”[2]  

Tıpkı Yaser Arafatın da zehirlendikten sonra kanına aids mikrobu şırınga 

edilmesi gibi… 

-Aids mikrobu biyolojik bir silah olarak özellikle Afrika ülkelerinde 

kullanılmaktadır.Nitekim:”Rockefeller enstitüsü belli sayıdaki Porto Rikolu’nun kanser 

hastası olmasına neden olmuş ve bu hastalardan 13-ü ölmüştür.Baş patalog Cornelius 

Rhoades savunmasında,”Porto Rikolular bu dünyadaki en pis,en tenbel,dejenere olmuş 

ırktır.8’ini öldürerek ve diğerlerinin kanser olmasını sağlayarak bu ırkı ortadan 

kaldırmak için elimden gelenin en iyisini yaptım…Bütün bilim adamları,talihsiz 

deneklerini sömürmekten ve onlara işkence etmekten zevk almışlardır.”demiştir.”[3] 

Ve Mossadın Filistinli tutuklular ile Güney Afrikalı zenciler nükleer ve kimyasal 

silahların etkisi konusunda kobay olarak kullanılmışlardı. 

1980 öncesi bir haberde,Rusların laboratuarlarda mikrob ürettiklerini duyunca 

şaşırmıştım.Böylece biyolojik savaş sonucu,savaşacağı ülkelerin üzerine mikrob 

göndermek,otomatikman onlar üzerinde daha etkili olacak,toplu imha yoluna 

gidilecektir. 

Bir kuruntuda olsa bazen düşünüyorum.Kış gelince tüm herkes bir veya birkaç 

defa  eczaneye uğrar.Düğmeye basılmış gibi herkesde aynı hastalıklar baş gösterir. 

Savunma hazırdır;Hava değişimi.Peki onu etkileyen ve tetikleyen etki tetiklenemez mi? 

Aman sevgili dostlarım kendinize iyi bakın..Hesabınızı yapın..Allahın hesabını 

unutmayın..rahat yatın…Dedeniz,büyüğünüz Akıllı Hamdi sizlerledir… 
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AKILLI HAMDİ 

15-09-2005 

  

  

  

  

 

  

 

[1] Komplo Teorileri.Erol Mütercimler.259. 

[2] Age.260. 

[3] Komplo Teorileri.Erol Mütercimler.sh.243. 
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            Duydum ki;Dabilyu dabilyu Buşh,başbakana benimle görüşmek için ısrar 

ediyor,randevu almasını söylüyormuş.Aksi takdirde PKK olayını çözme konusunda söz 

vermeyeceğini de önemle belirtiyormuş. 

            Hin oğlu hin,nereden yakalıyor,görüyor musunuz.Bana bu durum bildirildi,tabii 

ki ben şartlı izin verdim;Iraktan çık. 

            Onunki de keçi inadı.Çıkmam diye diretmiş.Meğer 1991 yılında Mossad 

tarafından kendisine yapılan su-i kasdın sebebini soracakmış ve kimlerin bunu organize 

ettiğini öğrenmek istiyormuş,ABD’nin dünyada ve gelecekteki durumunun nereye 

varacağını bilmek istiyormuş. 

            Kendisine haber gönderdim ki; 

            -11 Eylülü,haçlı seferlerini çıkartmak için başlatanlardan birisin. 

            -Yıkılacak olan ABD’nin yıkılışını özellikle ekonomik alanda,geciktirmek için 

Irağa saldırdın. 

file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/akilli_hamdi/karanlik___olaylar____3.htm%23_ftnref1
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/akilli_hamdi/karanlik___olaylar____3.htm%23_ftnref2
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/akilli_hamdi/karanlik___olaylar____3.htm%23_ftnref3


            -İçindeki silah fabrikalarını tam tekmil faaliyete geçirdin 

            -Eskiden Rus düşmanlığının yerine,şimdilerde dolaylı olarak –Üsame bin 

Ladinin şahsında- İslam düşmanlığını yerleştirdin. 

            -O seni vurmaya çalışan Mossada kürt devletini kurma sözü vererek destek 

oldun. 

            Böylece babanın da,seninde suç dosyan kabarık olduğundan,ben bir katille 

görüşmem,deyip haber gönderdim 

            Dünyanın derin devleti ABD… 

            Dünyanın her tarafına orayı kontrol etmek için bir üst kurmuştur.Tıpkı bizdeki 

Çekiç Güç gibi.Konduğu yerden bir daha da çıkmamakta ve 

çıkarılamamaktadır.PKK’yı Çekiç güç besledi.Kuzey Irağı yine hazırladı.Saddamı 

devirme yollarını o düzenledi. 

            Acaba yarım asırdır müttefiğimiz olan ABD’mi bizdeki derin devleti idare 

ediyor.Bizde ihtilal olduğunda ABD,bizim çocuklar yaptı,demişti. 

            Çocukları bizde iyi çalışıyor desene… 

            -Eşref Bitlis olayı bizdeki derin devletin bilgisi çerçevesindedir.Bir gün önce altı 

aydır kimsenin girmesine müsaade edilmeyen hangara,şifreyi de bilerek giren assubayın 

orada ne işi vardı.O bir sır oldu. 

            Buzlanma ihtimali teknik olarak mümkün değilken nasıl mümkün kılındı.Yoksa 

Eşref Bitlis PKK’yı bitirmekle şimdiki Kürt devletinin kurulmasına engel mi olacaktı? 

            Artık eski sıcak savaşlar yerini soğuk savaşlara bırakmaktadır.11 Eylülün bir 

plan çerçevesinde CIA’nın tertiplediği,Mossad’ın durumdan haberdar olduğu,Eşref 

Bitlisin uçağının Buzlanma sonucu düşürüldüğü,Pakistan Cumhurbaşkanı Ziya-ül Hak-

kın uçağının havada infilak ettirilmesi,hep soğuk savaşın devamıdır. 

            Yoksa devletin derini askeriyede mi başlıyordu? 

            ”Bu iddiaya göre ordu içerisinde bir kanat ciddi denebilecek bir darbe eğilimi 

içerisindeydi ve bu kanat 1987 yılından bu yana ordu içerisinde hızlı bir şekilde 

örgütleniyordu. 1987 yılında Özal'ın, dönemin Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ 

Paşa'nın 2000 planını bozmasıyla birlikte ordudaki taşlar oynamış ve ordudaki darbe 

geleneğine ciddi bir "darbe" vurulmuştu. 

Bu plana göre 2000 yılına kadar kimin Genelkurmay Başkanı olacağı 

belirlenmişti. Yine iddialara göre Üruğ ekibi olarak bilinen bu oluşum kökenlerini 

"Yön" hareketinden alıyordu. Ancak Özal kliğinin 1990'ların başında yavaş yavaş 

güçten düşmesi ve Özal'ın 1993 yılında vefat etmesiyle birlikte, Üruğ ekibi daha güçlü 

bir şekilde TSK'nin kilit noktalarını ele geçiriyor ve hatta komuta kademesinde temsil 

edilmeye başlanıyorlardı.  



Bütün personel daire başkanlıkları ve hareket başkanlıklarında etkin hale gelen 

bu ekip, kısa bir süre sonra kendi görüşlerinde olmayan subayları tasfiye etmekte 

gecikmeyecekti. Kimine "gerici", kimine "faşist" kimine de "Amerikancı" diyerek 

"Korgeneral" rütbesinde bile bazı isimleri tasfiye etmekten çekinmeyen bu ekip İsrail'le 

ilişkilerin de başını çekiyordu. Bir iddiaya göre İsrail'in RP ile ilgili sorusu bu yüzdendi  

Ve yine;”Hanefi Avcı, 32. Gün haber programında ne demişti? Avcı açıkça devlet 

içinde bir grubun PKK ile işbirliği içerisinde olduğunu söyledi. Bu grup kimlerdi?ve bu 

doğrultuda RP, Türkiye'de çok iyi bir darbe gerekçesi olabilirdi.“[1] 

- Binbaşı Cem Erseverin,Soner YalçınA yaptığı itirafları göz ardı edilemez. 

Ersever 1982-de Adıyamanda silah kaçakçılığından sorgulanıyor.Kahtada görev 

yaptığında M.Yazıcıoğlu ile Menzile gidiyor. 

30 özel harb subayları bunlar,istifa ediyorlar.Kendisi bunların sadece 2-3 kişiler 

olduğunu söyler.Acaba toplu bir istifa mı? 

Elazığ-Bingöl-Tunceli harb şefi olan Ersever vuruldumu,vurduda kendini 

unutturdu mu?Meçhul mü,malum mu? 

Hala sır-lığını koruyan Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım kim? 

-1990-da İtalyada Gladio açığa çıktı.Bizde ve tüm dünyada ihtilalleri yapan 

kontgerilla mı? 

Kontgerillada bir nevi derin devlet mi? 

-Devlet kurumlarında köstebekler mi mevcut? 

Kısacası ben görmüş geçirmiş bir kimse olarak,iyice bir silkelenmek gerek… 

Bak sen o zaman ne küflenmiş şeyler çıkacak,dökülecek… 

Temiz bir hayat temennisiyle… 

  

AKILLI HAMDİ 

15-09-2005 
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            Mayınlı alan-faili meçhuller. 

Faili meçhul cinayetler,fitili çekilmiş,patlamak üzere olan el bombalarına 

benzer.Şu an daha elde olduğu için patlak vermemekte ancak elden bırakıldığında veya 

saatli bomba gibi zamanı geldiğinde mutlaka patlayacaktır. 

Nitekim hesapta olmayan Susurluk olayı,bir kamyon kazasıyla perdenin 

aralanmasını sağladı.Zamanla bu perde gittikçe aralanacaktır. 

“Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Ertuğrul Berkman, Başbakanlık 

Hukuk Müşaviri Hakim Akman Akyürek, Gaziantep Milletvekili Bedri İncetahtacı, 

Telekulak davalarının kilit sanığı Cengiz Çelik ve MHP'li işadamı Efraim Barut... Son 

yedi yıl içinde trafik kazaları ile hayatlarını kaybeden bu beş kişinin ortak bir özellikleri 

daha vardı. Beşi de, 3 Kasım 1996'da Susurluk'ta meydana gelen trafik kazasından 

sonra başlayan süreçte isimleriyle ön plana çıktı.” 

“Cengiz Çelik ise,yarı resmi birçok telekulak olayının kilit ismiydi. Üstelik, 

ABD'den Türkiye'ye gelişi öncesinde, "Konuşursam yakarım" demişti ve Türkiye'ye 

geldikten kısa bir süre sonra trafik kazasında ölmüştü.” 

            “Otobanda seyreden Efraim Barut'un otomobilinin önüne birdenbire o çuval 

nasıl düştü? Gece yarısı Akman Akyürek'i İstanbul'da sıkıştıran esrarengiz araba neyin 

nesiydi? Susurluk Komisyonu'nun, "kapıyı araladığını" belirten ve "Susurluk anlayışı 

iktidara gelebilmek ve iktidarı korumak için; terör, darbe, kara para aklama ve 

kullanma, tefecilik, kumarhaneler, mafya ve benzeri unsurları kullanmaktadır. 

Türkiye'de, bundan sonra hiçbir şeyin Susurluk öncesindeki gibi olmayacağına 

inanıyorum" diyen Bedri İncetahtacı'nın ölümü ile acaba Komisyon Başkanı Mehmet 

Elkatmış'a gözdağı mı verildi? Acaba MİT gövrevlisi Ertuğrul Berkman, Fikri Sağlar'a 

o bilgi ve belgeleri temin eden kişi olmasıyla hedef haline mi gelmişti? İşte size beş 

Susurluk tanığının esrarengiz ölüm hikayeleri...”[1] 

Bu arada olayı ve bağlantılarını bilenler de faili meçhule kurban gittiler.Ancak 

yalan mızrağı torbaya sığmamaktadır. 

28 Şubat ise,tam bir gizli ihtilalin komplolarından ibarettir. 
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Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı eski Komutanı emekli 

Korgeneral İzzettin İyigün’ün, Sincan’da tankları yürütme kararının dönemin 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı’nın izni ve haberi olmadan 

kendisi tarafından verildiğini itiraf ederek; 

Emekli olduktan sonra holdinglerde çalışan generaller kamuoyu tarafından 

bilindiğini söyleyerek şöyle dedi:İşte onlardan bazıları: Jandarma eski Genel Komutanı 

Teoman Koman İnterbank’ta yönetim kurulu üyeliği, Deniz Kuvvetleri eski Komutanı 

Güven Erkaya Bankekspress’in sahibi Korkmaz Yiğit’e danışmanlık, Kara Kuvvetleri 

eski Komutanı Muhittin Füsunoğlu Sümerbank’ta yönetim kurulu üyeliği, Deniz 

Kuvvetleri eski Komutanı Vural Beyazıt ise Etibank ve Koç’un Migros’unda yöneticilik 

yaptı. • 

Bu paşaların açtığı emekli paşaların holdingçi olması kervanına daha sonra çok 

sayıda general katıldı. Hatta Koç Holding bünyesinde 100’den fazla emekli generalin 

çalıştığı gündeme gelmişti.”[2] 

  

Aslında bu bir iddiadır;Cumhuriyet dönemi komplolar dönemidir.Geçmiş adına 

var olan izleri silmek için kurulan ve yapılan komplolardandır. 

Gençtim,dinamiktim,kurulacak yeni bir cumhuriyete seçilecek 46 kişilik bir 

heyete beni de istemişlerdi fakat ben geride değil,cephede mücadele etmek istediğimden 

kabul etmedim.Ancak 4 kişilik üst kurula seçilseydim belki kabul edebilirdim. 

İşte 31 martı benimle beraber takib eden değerli arkadaşımın itirafı: 

“Cevat Rifat Atilhan,31 Mart Faciası-adlı eserinde:”Feylesof Rıza Tefvik Beyin 

mahkeme huzurunda söylediği şu şayanı dikkat sözleri başa alıyorum: 

— Hâkim Bey, Allah bizi affetsin... Günahımız çok büyüktür. 31 Mart uydurma 

ihtilâli hazırlandıgi zaman ben Talât Beye: 

-Bundan tevakki edilmesi lâzım geldiğini söyledim.Beyhude yere kardeş kanı 

dökülmesinin ne büyük cinayet olduğunu anlattım. Bunun fena aksülâmeller doğura- 

cağını da hatırlattım, aldığım cevap şu oldu: 

— Ne yapalım Rıza Bey... Cemiyetin paraya ihtiyacı var. Bizim ihtiyacımızı 

ancak Yıldız Sarayının zenginliği karşılayabilir...”[3] 

Aman siz siz olun ne kullanın,ne de kullanılın.Benim gibi akıllı olmaya,perde 

arkasını görmek için basiretli olmaya gayret edin. 

Allah basiretimi ve basiretinizi arttırsın,sevgili,samimi dostlarım,dostça kalın 

  

AKILLI HAMDİ 
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[1] Aksiyon.07-11-2004. 

[2] Vakit.23-6-2004. 

 [3] Age.Sh.6-7. 

  

 

KARANLIK   OLAYLAR   -1- 

  

            Buna gizli yapılan,istihbarat,fail-i meçhul cinayet ve olaylar,derin devletin derin 

ve çukurdaki işleri,adaletin halledemediği sokak cinayetleri diye adlar ile de 

adlandırabilirsiniz. 

            Okuduğunuz yazılardan anlamışsınızdır,ben gizli istihbarat konularında da 

kendi görüşüne başvurulanlardanım.O nokta da –dostlarda sağolsun-kolum uzundur. 

            Hatta PKK faaliyetleri başladığında çözüm için bana da başvurmuşlardı.Ben de 

yaşımın biraz yüce olmasından dolayı koşuşuturma ve süreklilik gerektiren bu işi kabul 

etmemiş ancak hal çaresi olaraktan şu üç çareyi önermiştim; 

            1-Doğuyu eğitimle donatın.Halkı cahillik ve cehaletten kurtarın.Çünki cahil olan 

bir insan her şeyi yapar.Nitekim sol bir örgütün yürüyüşüne katılan yaşlı bir vatandaşa 

niçin katıldığı sorulduğunda şöyle diyor:Biz katılıp,yürüyüp bağırdıkça ekonomi 

düzelecek,fakirlik kalkacakmış,onun için yürüyüp bağırıyoruz,diye muhabire cevab 

veriyor. 

            Soros gibi biri doğuya adam başı yirmi milyondan yüz kişiye para versin,sen o 

zaman bak halk nasıl her gün âlayiş-nümayiş yapıyor. 

            2-Halk sanat sahibi yapılmalı ve iş temin edilmeli.Zira en sıkıntılı ve boş 

adam,işsiz adamdır.Ona iş verilmezse,şimdi olduğu gibi iş bulan ve iş çıkaran çok çıkar. 

            3-Özellikle doğuda ağalar ve kavim kabilecilik var.Bunlar arasındaki ihtilaflar 

çok kolay körüklenebilir.Buna mani olun.İhtilafa mahal bırakmayın. 

            Bu tavsiyelerime pek uyulmadı.Daha sonra gelip özür dilediler,biz ettik sen etme 

diyerek yeni projelerini anlattılar. 
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            Biz bunlarla baş edemiyeceğiz.Onun için onların karşısına yeni bir adla başka bir 

kutup çıkaracağız.Adı Hizbullah… 

            Onlara sizin bu yaptığınızı daha önce ABD’de yaptı ve şimdide 

yapmaktadır.Kendi karşısına düşman olarak Rusyayı çıkardı,şimdilerde Ladin ve İslam 

terörü diye bir kavramı çıkararak,hem kendi çukurunu kazdı,hem de alevleri 

söndürmeden,daha da alevlendirmiş oldu.Bu uygulama zararlı olur,yine bundan PKK 

istifade eder,dedim. 

            Beni alıp yaptığı tesbitleri göstermek üzere binayı gezdirdiler.Benim gile haberim 

olmadan konuşmalarımı banda kaydedip,dünyada bulunmayacak,önemli noktalardaki 

fotofraflarımı bana gösterdiler.Ben yine çekingen davranınca,istersen gençlik,askerlik 

dönemlerindeki fotoğraflarını gösterelim diyerek tek tek o gençlik dönemlerimdeki 

babayiğit fotoğraflarımı gösterip,seslerimi dinlettiler. 

            Sen her şeyi biliyorsun,bu durumda Hizbullahın içerisine sız,dediler.Kabul 

etmedim.Beni bıraktı gibi göründüler.Ancak gece üçte telefonum çaldı,açtım,bir çok 

değişik ses,seslerde işte sınırdan geçiyorlar,geliyorlar gibi değişik sesler bana 

dinletiliyordu. 

            Belikli rahat bırakılmıyacaktım.Bu bir müddet devam etti.Fakat bende diretip 

kabul etmedim.Çünki baştan tasvib etmediğim bir şeyin,neden içerisine gireyim? 

            Dikkat edin bu silah size de dönebilir,diye bir çok defa da uyardım. 

            Bir milletvekilinin dokunulmazlığından istifade ile,kendime dokunulmasını 

engellemiş,dokundurmamıştım.Paçayı –laf aramızda- zor kurtardım. 

            Ve dediğim gibi de oldu.Hizbullah palazlanınca kendi başına baş 

çekmeye,masumları öldürmeye başladı.İkinci bir PKK türemiş oldu. 

            Hüseyin Velioğlu niye öldü,diye soran dostlara şunu dedim;Hani şehidler 

elbiseleriyle beraber gömülürler,bu da onu kahraman yapanlar tarafından tüm 

bildikleriyle beraber gömülmüş oldu. 

            PKK yüz kişilik bir terörist gurupla Başbağlara girip yatsı namazından çıkan 

halkı meydanda toplayarak 33 kişiyi öldürülürken,cami,okul,evler,hayvanlar yakılarak 

telef edildiği gibi,Allahın hizbi,cemaat ve topluluğu demek olan Hizbullahta Dindar, 

masum insanları boğarak öldürmeye başladı. 

            Maşa gitti,ateş hala insanımızı yakmaktadır.Önemli olan ateşi söndürmektir. 

            PKK doğrudan yok edilmedi,pek edileceğede benzemiyor.İster iç güçler,isterse 

dış güçler tarafından olsun… 

            Nitekim Uğur Mumcu’nun ölümü tam bir senaryo.Çünki o neredeyse PKK’nın 

uzantısına el atmış,deşifre edecekti.Ettirilmeden imha edildi.Acaba uzantısı nerelere 

gitmekteydi? 



            Dostlarım zamanı gelince onlarıda açıklayacağım.Eğer şimdi açıklarsam yer 

yerinden oynar,bir çok kelleler gidebilir. 

            Bazı şeylerinde ölümümden sonra yayınlanmasını vasiyet ettim.Kabrimde 

neticelerini seyredeceğim. 

            Asrımızı aydınlatacak önemli belge,bulgu ve bilgileri yine bu Akıllı Hamdi ortaya 

çıkaracak. 

             Bende olmasam var ya… 

            Bensiz kalmayın..bensiz olmayın..benimle beraber olun sevgili okuyucularım… 

  

  

AKILLI HAMDİ 

14-09-2005 

 

KAHT-U  RİCAL   (ADAM  KITLIĞI) 

  

            En büyük kıtlık,adam kıtlığından yaşanmaktadır. 

            Hani baba oğluna demiş ya;Oğlum sen adam olamazsan..diye 

            Çocuk okumuş,bir beldeye üst seviyede bir idareci olmuş.Korumasını 

gönderip,falan yerde bir adam –babamda demeden-onu alın bana getirin. 

            Adamlarda apar topar bunu alarak getirip içeriye âdeta atmışlar. 

            Yerinde gururlu ve alaycı bir tavırda bulunan sayın amir; 

            -Hani baba sen bana adam olamazsın,diyordun.bak buranın en üst seviyede bir 

amiri oldum,deyince baba; 

            -Oğlum,ben sana amir olamazsın,şöyle böyle olamazsın demedim ki,ben sana 

adam olamzsın,dedim.Ve sende beni doğrulamış oldun.Eğer adam olsaydın sen benim 

ayağıma gelir,öyle beni apar topar ayağına getirmezdin. 

            Bir rivayete göre Üsküdardaki Aziz Mahmud Huda-i hazretleri,bir rivayete göre 

Sokrat;gündüz vakti eline yanmakta olan bir fener alarak,bir şeyler arıyor gibi çarşıda 

gezer. 



            Bunları böyle gören dostları,böyle gündüz vakti,fenerle ne aradıklarını sorunca; 

            Adam arıyorum,adam,der. 

            Adam olmanın şartı,sorumlu olmak ve sorumluluğunu bilmektir. 

            Kanuni ölünce kendisiyle beraber bir kutununda beraberinde mezarına 

konulmasını vasiyet eder. 

            Kanuninin Şeyhulislamı olan Ebussuud Efendi bunun caiz olmadığını söyleyerek 

izin vermez.İş münakaşa ve çekişmeye varır ve bu arada sanduka düşüp kapağı 

açılır.İçerisinden fırlayan kağıtla etrafa saçılır. 

            Ebussuud Efendi bakar ki bunlar,kendisinin Kanuniye vermiş olduğu 

fetvalardır.Bunun üzerine içini çekerek;Kanuni Kanuni,Sen kurtuldun ya,ya ben ne 

olacağım!!! 

            Bu zamanda adam olmak çok zorlaşmış.Behlül Dânâ gibi mi yapsak ki…Behlül 

bazen kabre gider ve orada otururdu.Neden orada oturduğunu sorduklarında da; 

            -Buradakiler gıybet etmiyor,kimseyi çekiştirmiyorlar,der. 

            -Yine Behlülün bir gün evi soyulur.Kalkar hemen kabre gider.Burada ne 

aradığını sorduklarında ise;evinin soyulduğunu söyleyince,devlete gitmesi gerektiğini 

söyleyenlere şu cevabı verir: 

            -O heryerden ve her şeyden kaçabilir,ama ölümden kaçamaz,eni sonu o buraya 

gelecektir,ben de onun yakasından yapışırım,der. 

            -Yine Behlül,kendisinin rüyada gördüğü padişahlılığının,gerçek hayattaki 

padişahlıktan daha ileride olduğunu şöyle anlatır: 

            Zira ben gözümü açınca hayat bulurken,sen gözünü açınca,gözün açılınca iş 

bitiyor. 

            Hadisde:”İnsanlar uykudadırlar,ölünce uyanırlar.” 

            Ey uykuda iken kendilerini ayık zannedenler!!! 

            Benimde dostlarıma tavsiyem;Adamlarla adam olun..adam kalın…adam gibi 

değil bizzat adamın kendisi olun değerli adamlar… 

  

AKILLI HAMDİ 

HER İNSAN BİRAZ DELİDİR 

  



            Bir Arap atasözünde:”Her insan aklı nisbetince delidir.”der.Doğru..zira her 

insanda nisbeten de olsa biraz delilik damarı olup,bazen bu deliliği tutmaktadır. 

            Kafasının tası veya sigortasının atışı bu deliliğin devreye girmesi iledir.Aklı 

başına geldiğinde ise yaptığının tam bir delilik olduğunu anlar,tevbe edip özür diler. 

            Her delinin her sözü deli olmayacağı gibi,her akıllının da her sözünün akıllıca 

olması gerekmemektedir. 

            Nitekim size daha önce bahsettiğim Adıyamanda Bir Delinin Not Defterinden size 

aktardığı delilikleri söyleyip uyarınca,aklı başına biraz gelmiş olsa gerekki,bu seferde 

akıllıca tekliflerde bulunmaya başladı. 

            Manken Tuğba Özay’ın Adıyamana okul yapması halinde,bizim deli zil takıp 

oynayacağını söyleyinde,daha kötüsünün olmasından korktum; ya bir de mankenliğe 

özenirse..bir o kalmıştı zaten… 

            Evet uyarımı okumuş olsa gerek ki;birden Adıyamanın ileri gelenlerinin Kendi 

Ad veya Soyad veya lakaplarıyla okul yapmalarının çok güzel olacağından bahsetmeye 

başladı.Gerçekten de işte şimdi güzel oldu. 

            On yıl kadar önce,genelevleri patroniçesi Manukyan Türkiyede vergi rekortmeni 

olmuştu.Acaba bizim deli onu da çağırır mı diye şimdiden korkmaya başladım. 

            Oldu olacak Türkiye ve Dünyadaki tüm zil takıp oynayan oynak ve zillileri çağır 

bari!!! 

            Heyy gidi dünya heeey…Delilere,mankenlere,Manukyanlara,zillilere,zil takıp 

oynayanlara kalan dünya… 

            Deliler çoğalınca,herhalde benimde bu dünyadan gitme zamanım gelmiş olsa 

gerek..tebdil-i mekan yapmam lazım..Zira tebdil-i mekanda rahat vardır.Yoksa başka 

türlü rahat bize yok gibi… 

            Size bununla ilgili bir ibretli olay anlatayım,siz canciğer,cana can,can dostlarım. 

            Adamın birisi arkadaşlarıyla birlikte sabahın erken saatlerinde şehirde Bekmez 

satmak üzere yola çıkarlar. 

            Arkadaşları şehre varmadan yolda bekmez tuluklarına su katarlar.Bu ise 

katmadığı gibi,arkadaşlarına mani olmaya çalışır.Ancak arkadaşları bunu dinlemezler. 

            Onlar hem pahalı,hem de sulu bekmezi hemen satarlarken,bizim dürüst köylü 

bir türlü ucuza da olmasına rağmen satamaz. 

            Bu sefer arkadaşları ona akıl vererek,hele bekmeze bir su kat,bak nasıl 

satacaksın,diyerek kandırır ve bekmezi sulandırırlar. 



            Gerçekten de çok sürmeden bekmez satılır.Bundan bir şey anlamayan 

köylü,diğerlerinin herhalde bildikleri bir şey var ve devamlı böyle yapıyorlar,o halde 

sebebini de biliyorlardır,diyerek sorar. 

            Arkadaşları ise cevabında;Arkadaşım senin malın helal de,peki ya alanların 

parası helal mi?Onların parası helal değil ki,senin helal malını helal paralarıyla alsınlar. 

            Bu herkes için böyle olmasa da ancak bir gerçek payının olduğuda düşünülmeli. 

            Bunu anlatmamın sebebini anlamışsınızdır.Delilik;aklın su katılmış 

halidir,akıllılık ise,su katılmamış saf halidir. 

            Akıllı kalın..saf kalın..aklınız sulanmasın akıllı kardeşlerim… 

  

AKILLI HAMDİ 

24-08-2004 

  

  

  

  

   

KARANLIK   OLAYLAR  - 6 – 

  

            Varlığını başkasının yokluğuna bina edenler ve onların dünyalarının 

karanlıkları.Bunun senaryosu ise; 

            Bugünlerde özellikle bu asırda işler çok iyi gitmektedir.Çünki önceleri Bosnada 

Sırplarla sürdürülen savaşlarda on binlerce çocuk kurtarılmak amacıyla alınmış ve 

bunlar bilinmeyen merkezlere götürülerek Organ naklinde kullanılmıştır. 

            Ölümcül durumda olan binlerce insan beklemektedir.Onlara hayat vermeli ve 

onları hayata kazandırmalı..büyük hizmet ve büyük ticaret!… 

            Bugün ise,Irakta da bu durum yapılmakta ancak bunun kapsamı daha da 

genişletilerek tarihi eserler,devletin hazinesindeki dolarlar,petrollerin dünya şirketlerine 

pazarlanması,yıkımdan sonra Irakın yapılması için ihaleye verilmesi,büyük rantların 

dönmesine sebeb olmaktadır. 



            Hasta aylarca,kimileri de yıllarca hastanede beklemekteler.Birisi ölse de ve 

önceden organ bağışında bulunmuş olsa da,ben de hayata kavuşsam. 

            Tıpkı doktorun özel muayenehanesinde bekleyip de,özellikle acil bir 

hastanın,bugün çokça hastalanacak olanların gelmesi gerek,yoksa ev,araba,villa 

taksitlerini ödeyemez,tatile yurt dışına çıkamayız. 

            Hayatımız,başkalarının hayatının tehlikeye düşmesine bağlı… 

            -Keşke bir savaş çıksa da,depolarda çürümeye yüz tutan şu silahları bir elden 

çıkarabilsek.Bu amaçla savaşı körüklesek veya körükleyen şirketlere külliyetli çapta 

para ödesek. 

            On yıllarca yıl süren Irakın İran ve Kuveytle savaşması sonucu,başka ABD’nin 

hepsine de silah satması..Rusya ile Afganistan ve Çeçenistanla süren savaşlarında az 

silah kullanılmadı. 

            Necib Fazılın da dediği gibi;”Yahudiler yumurtalarını pişirmek için,dünyayı 

ateşe verirler.”Hatta sigaralarını tutuştutur,karşısına geçerek keyifle seyretmek 

için,dünyayı ateşe vermekten çekinmezler. 

            Bu gün dünya birilerinin yumurtasının pişmesi,kimilerinin de sigaralarının 

tutuşması için,ateşe verilmektedir. 

            İşin garabet yanı;Dünya itfaiyeciliğine soyunanların da,su yerine benzin 

sıkmaları.Ateşi söndürme yerine alevlendirmeye çalışmalarıdır. 

            Tevfik Fikret şöyle der:“Beşerin böyle delâletleri var/Putunu kendi yapar, kendi 

tapar”  

            Önce bozar,sonra düzer.Çocuğun oyuncaklardan ev yapıp sonra da bozması 

gibi… 

            Dünyada bu insanlar da var,ümitsizliğe düşmemek için şu insanların varlığı da 

düşünmeli.Şöyle ki: 

            “-Hemmam b.Münebbih(ra)dan: 

“Ebu Hureyre bize bir çok hadis rivayet etti;bir tanesi de şudur; Peygamber 

sallallahu aleyhi ve selem buyurdu ki;”Sizden öncekilerden bir adam başka bir 

adamdan bir akar satın almış,satın aldığı akarda bir küp altın bulmuş ve altını gidip 

toprağın eski sahibine vermek istemiş ve demiş ki:”Altınını al,senden akar satın 

aldım,altınını değil.” 

Satıcı şu cevabı vermiş: 

“Sana akarı içindekilerle beraber sattım.Derken anlaşamamışlar ve üçüncü bir 

adamın huzurunda muhakeme olmuşlar.Adam birine sormuş: 

“Senin oğlun var mı?” 



“Evet”demiş.Ötekine sormuş:”Senin kızın var mı?”O da:”Evet”demiş.Öyleyse 

alın bu küp altınla bu ikisini evlendirin ve onlara harcayın,(artanı da)tasadduk edin!”[1] 

            Aslında insanlık kaybettiği kendisini arıyor.Ancak yanlış yerde arıyor. 

            Aslında insanlığı aramaya ne gerek var,kaybetmedikten sonra? 

  

AKILLI HAMDİ 

15-09-2005 

  

             

 

  

 

[1] Rudani.Cem’ul Fevaid.C.5/9168.hadis. 

 

 

KORKU    NAMAZI 

  

            Adıyamanın ilk vilayet olduğu yıllardı.Köy hizmetleri de yeni yeni köy yollarını 

yapıyor,sulama kanalları açıyordu. 

            Bir kanalın açılışında beni de çağırmışlardı.Nasıl olduğunu sordu müdür bey? 

            İyi olmamış dedim.Zira aşağı köyün suyunu almış,yukarı köyün bahçelerine 

sulama kanalları yapmışsınız.Aynı suyu her iki köyede yapacağınız kanalla 

ulaştırabilirdiniz. 

            Bir kere yaptık,bu köylüler çok bastırdı,koyunlar kesip,davetler verdiler,bu 

arada da aklımızı çelmiş oldular. 

            Açılış törenleri için hazırlıklar yapılıyordu ki,birden büyük bir gürültü kopmaya 

başladı; Tutun, yakalayın, öldürün, komayın, haksızlık, zalimleeeeeerrr…. 

            Dönüp aşağıya doğru baktım ki,büyük bir toz bulutu içerisinde aşağı 

köylüler,ellerine almış oldukları kazma,kürek,balta,keser ve sopalarda dört nala 

koşmaktalar. 
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            Müdür tehlikenin büyüklüğünün geçte olsa farkına varmıştı.Ne yapacağını 

şaşırmıştı.Az kalsın ağlayacak,imdat diye bağıracaktı. 

            Hemen bana dönerek Hamdi bey,yaparsan sen yapar,bu işe bir çare 

bulursun.Bahtına düştüm bunlardan beni kurtar… 

            Bende açılışı yapıp kurdelayı kesmem için beni çağıran müdürü elbette ortada 

bırakamazdım. 

            Hemen Korku (Havf) namazı için namaza durmasını teklif edip,kısaca 

anlattım,kısa zaman süresi içerisinde… 

            Müdür çadıra girerek namaza durdu.Ancak arada bir karşıya bakıyor,yüzünün 

sararmışlığı ile titremeler sürüyordu.Akibetinden yine de emin değildi. 

            Köylüler büyük bir heybetle gelmiş,müdürü arıyor,müdürü soruyorlardı. 

            Onlardan birisi çadırda olduğunu öğrenir öğrenmez hınçla çadıra 

daldı.Dalmasıyla birlikte çıkması da bir oldu.Kendi kendine; 

            -Namaz kılıyormuş.Neyse kılsın ondan sonra o görür… 

            On dakika sonra tekrar hınçla girip,tekrar çıkarak; 

            -Hala bitmemiş yavv.Bir bitirsin,bizde onu bitireceğiz. 

            Bir saat geçmesine rağmen müdürün namazı bir türlü bitmemişti.Köylüler ise 

onca beklemelerine rağmen bir netice alamamış ancak namazda olan müdürü de bir 

türlü istedikleri gibi dövememişlerdi. 

            Beklemelerden bir sonuç alamayan köylüler,birazda sinirlerinin yatışmasıyla 

birlikte; 

            -Gidelim,daha sonra gelir onunla görüşürüz,diyerek oradan ayrıldılar. 

            Onların gittiklerini anlayan ve göz ucuyla da seyreden müdür namazı bitirmiş ve 

kısa bir törenden sonra sağ salim oradan ayrılmıştık. 

            -Benim bu çözüm bulucu maharetimi duyan hanımlar da her vesile ile bana 

danışır,akıl alırlar. 

            Yine kadınlardan birisi devamlı anahtarı evde unutma adetlerine 

yakalanmış,karadenizli olan kocasının hışmından zangır zangır titremektedir.Bana 

başvurdu,nolur,ne kadar para istiyorsan vereyim de bizi şu adamın ellerinden 

kurtar,yoksa çekeceğim var. 

            Bende kendisine verdiğim talimatımı uygulamasını söyleyerek,anlattım. 



            Akşam işten dönen koca,herkesi kapının önünde görünce sinirleri tepesine 

çıkıyor,apartmanda başkalarının duymasından da korkarak,göz ucuyla hamınına 

bakıp,kafa sallıyor. 

            Beyinde yanında anahtarı yok ancak daha önceki tecrübelerine dayanarak uzun 

uğraşmalar sonucu kapıyı açıyor. 

            Beyinin arkasında rüzgar gibi içeriye dalan hanım,beyinden gelecek fırtına,dolu 

ve tipilerden korunmak için hemen Korku namazına başlıyor.Koca namaza 

hürmeten,hanımının hürmetini kırmayı geciktiriyor..ne çare,bekliyor.Maşallah kadın 

çok ehli takva birisi olduğundan adeta bir hatim yapacak kadar namazı uzatıyor..tabiki 

bu arada kocanın sinirleri yatışıp bir yere oturuyor.. 

            Sonuçta abdestsiz kıldığı korku namazı sayesinde ufak tefek söz yaralarıyla 

büyük bir ölümden kurtulmuş oluyor... 

  

AKILLI HAMDİ 

25-09-2005 

 

SİGARA  İÇEBİLİR MİYİM ? 

  

            Gençliğim de iki şeyi yaptım;Biri sigara içtim,diğeri ise bazen sırf ibret olsun ve 

ders alınsın diye sinemaya gittim. 

            Şimdi ise her ikisini de bıraktım.Akıllandıkça sigara içmenin delilik olduğunu 

hemen fark ettim de kısa yoldan hemen terk ettim. 

            Bu ise Aklıllı Hamdiden,aklı havada,saman alevli gençlere bir tavsiyemdir. 

            Sigarayı içerken de çocukların,büyüklerin,hastaların yanlarında ve taşıt,okul gibi 

kapalı yerlerde hiç içmezdim.Kurallara tamamen riayet ederdim. 

            Bir gün ibret almak için sinemaya gittim.Öyle pek de türk sinemalarına 

gitmezdim.Genelde aşk ve hüzün yüklüdür.Bir türlü kendini aşamadıkları için,benim 

topuğuma bile ulaşamadılar. 

            Bu tarihi filmi seyrederken ara verildi.Hemen aradan istifadeyle herkes dışarı 

çıktı.Ben de çevreme baktım kimse olmayınca sinema görevlisine dönerek; 

            -Beyefendi bir sigara içebilir miyim?diye nezaket icabı izin istedim. 

            Adam,sert bir ifadeyle; 



            -Hayır,beyefendi,içemez siniz,demesin mi? 

            Hemen çevrede içen birkaç kişinin içmekte olduğunu söylediğimde ise bana şu 

cevabı verdi; 

            Ama beyefendi,onlar izin istemediler ki… 

            Demekki benim suçum izin istemekmiş… 

            Aman siz olun ne için,ne de izin isteyin… 

  

*  **   *   **   **       

  

            Aslında bu sigara mereti başıma çok işler açtı… 

            Bir gün arkadaşlarımı evime davet etmiştim.Bunlar içerisinde elbette sigara 

içenlerde vardı.Onlarda nezaketen izin isteyib içmek istediler.Ben ise içmelerinden 

memnun olmayacağımı ancak içip içmemekte de serbest olduklarını söyledim.Birisi olan 

Ahmet Bey tiryakisi olduğu sigarayı yakmaya başladı. 

            O sırada misafirlerin bizde olduğunu duyup hoş geldine gelen babam,üç yıldır 

bıraktığı sigarayı içen Ahmet beyi görünce dayanamayıp şöyle dedi; 

            -Beyefendi,içmeyin be şu mereti,ben 50 yıldır içtim bir şey anlamadım. 

            Ahmet bey mahzun olmuş ve başını eymişti.Teselli edip moral vererek havayı 

yumuşatmak için babama dönerek şunu dedim; 

            -Peki baba,madem 50 yıldır içtim bir şey anlamadım diyorsun.O halde 50 yıldır 

anlamadığın bir şeyi neden sürdürüyorsun? 

            Ahmet bey başını kaldırıp tebessüm etmiş,çevrede de bir gülüşme 

başlamıştı.Babam ise bizi baş başa bırakmıştı… 

            Aman siz olun,ne yapın,ne de yapmadığınızı söyleyin… 

  

AKILLI HAMDİ 

25-09-2005 

  

 



RAHATLIK    MEYLİ 

  

Duydum ki sanayideki esnaf Cumartesi gününün tatil olması için,aralarında 

anlaşmış,sormuşlar ve karara bağlamışlar. 

Birde ben bu yaşlı halimle başkalarının problemine çözüm üretmek üzere 

araştırdım,araştırma yatırdım 

Önce bu esnaf kulis yapmış.Yani yanlarındaki kalfa ve işçilere 

sormuşlar,vatandaşa sormamışlar.Kendi kendilerine gelin güveği olmuşlar. 

Oysa işin esnaf için en yoğun olduğu gün,arabaların en çok kullanılıp arıza 

yaptığı,hafta içi gidemediğinden dolayı hafta sonuna bıraktığı gün Cumartesi 

günüdür.Zaten millet olarak ekonomik bakımından kötü durumdayız.Varsa bir 

marifetiniz,bütün kurumlarda sağlık-eğitim ve diğer devlet dairelerinde de cumartesini 

ücretli olarak işe açınız.Yılların boşluğunu ancak böyle doldururuz.Yoksa bırakarak 

değil. 

Bir diğer teklif;Madem serbest piyasadır,isteyen istediği gün açsın,istediği gün 

kapatsın… 

Burası bir Müslüman memleketidir.İnsanların en sıkıntıya girdiği özellikle 

memurların şaşkına döndüğü Cuma günü,Cuma namazı için bir çözüm üretilerek,bu 

insanların cumalarını rahat kılabileceği bir ortam hazırlansın. 

Araştırmacılarımın bana getirdiği habere göre,en çok işçiler etrafta birbirlerini 

tenbihleyerek cumartesinin tatil olmasını sağlamıştır.Çünki onların ne de olsa 

kaybedecekleri bir şeyleri yok.Ama dükkan kendilerinin olsaydı,iş veren konumunda 

bulunsaydı,pazarı bile eklerlerdi. 

Bazıları fazla bulunca orasına burasına sürermiş.İşte örneği; 

-İspanyada domates pestivali yapılarak,kamyonlarca domatesler sokaklarda 

adeta salça haline getirilip,oralarına,buralarına,birbirlerine atarak 

eğlendiler.Bulamayıp açlıktan ölenleri düşünmeden… 

Bu arada süt,festival gibi bir çok festivaller ile aşırı israfa gidilmektedir. 

F. Kısakürek şöyle der: 

"Allah'ın on pulunu bekleye dursun on kul; 

"Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul," diyor şair. 

            Bu konuda idarecilere büyük görevler düşmektedir. 



            Kırımda bulunan kötü bir vezir orada bulunan ulemaya zulmeder. O alimlerden 

biri olan Mevlana Seyyit Ahmet b. Abdullah İstanbul'a gelerek durumu Fatih Sultan 

Mehmed'e anlatır. 

Fatih ise,veziri Mahmut Paşaya şöyle der:"Gördünmü paşa, bir vezir bir ülkeyi 

nasıl rezil ediyor" der. Mahmut paşa cevabı hemen yetiştirir; "Padişahım, ülkeyi rezil 

eden vezir değildir. Onu oraya tayin eden padişahtır"diye cevab verir. 

Başarmanın ve kalkınmanın yolu planlı,düzenli,sürekli çalışmadan geçer.Üreten 

toplumlar,tükenmezler.Tükenen toplumlar,üretmeyen toplumlardır. 

Halka dayanmayan hiçbir uygulama da kabul görmez.İleride geri atacağını 

bildiğin hiçbir adımı atma… 

Hepinize bol çalışmalı,serbest piyasa ortamlı,bol tatlılı,tatilsiz günler dilerim. 

  

AKILLI HAMDİ 

14-09-2005 

  

  

KARANLIK   OLAYLAR   - 5 – 

  

            Değerli okuyucularım,ben karanlıklarda konuşan değil,karanlıkları 

aydınlatan,projöktör tutan birisiyim.Karanlıklarla,karanlıktakilerle bir işim asla 

olmaz.Ola ki birisi karanlığa düşmesin diye,bu karanlıklara ışık tuttum. 

            Memleketimizde İstikrarı istikrarsızlıkta arayanlar az değil.Mesela;ekonomide 

gerçekten önemli bir ölçü birimi olması gereken Borsa… 

            Memleketimizde Dünya borsalarında bir anda inmeler ve bir anda da düşmeler 

olmaktadır.Bir trilyonerin terazinin bir kefesine para koymasıyla bir yanda çıkış 

olurken,terazinin diğer kefesinde düşme meydana gelmektedir.Hem bir anda zengin 

olma,hem de bir anda fakir olma sağlanmaktadır.Bu da kime yaramaktadır? 

Ekonomileri ve dolayısıyla devletleri kimler idare edip yönlendirmektedirler? 

Bu petrol yükselişinde de söz konusu olmaktadır. 

Türkiye’de de birkaç kez olduğu gibi,bir devalüasyon birilerini trilyoner 

yaparken, birilerini de iflas ettirmektedir.Her şey bir saat içinde en az ikiye 

katlanmaktadır.  



Daha da öteye giderek,Dünyada olan depremlerde acab bir tetikleme durumu mu 

söz konusu? 

-17-Ağustos-1999-daki Gölcük depremi bir senaryo muydu?Sun’i bir 

depremiydi? 

Depremde enkazdan kurtarılan bir bayanın ifadesine göre:”O gece ne olduğunu 

bilmiyorum ama bildiğim bir şey var ki bu depremden farklı bir şeydi.”[1] 

Neydi;ateş topu mu?Elektormanyetik ışın mı?Bir çok farklı yerlerde denemeleri yapılan 

askeri amaçlı kimyasal silahların denenmesi miydi? 

Bir anda orada beliren İsrail ne arıyordu? 

Ali Kırca askeriyeden atılmadan önce kaldığı yerleri haberde gösterirken, 

tamamen denize kaymış olan ve binlerce askerin kaybolduğu o yerler nasıl bir anda 

kapatılmıştı? 

Adeta askeriyenin bir bölümü binlerce askerleriyle beraber suya gömülmüştü. 

Acaba savaşa gerek kalmadan,Deprem ve manyetik güç göndererek insanları yok 

etme yoluna mı gidiliyordu? 

Bir teoride olsa bazen düşünüyorum;Deprem,enerjinin birikip patlamasıyla 

oluşuyor.Ancak ilerleyen teknolojiyle biriken enerjiler depolanıp,santraller 

kurulabilir,Gap-dan kuvvetli yüzlerce yıl sürecek enerji birikimi kazanılabilir.Bu işin 

tekniğini bilerek aynen paratoner gibi,enerjiyi belli bir merkezde toplama mümkün 

kılınabilirse,dünyaya asırlarca sürecek bir enerji kazandırmış olur. 

-Yeni ve en büyük tehlike ise,başta israilin uyguladığı Genlerle oynama 

durumudur.Böylece anormal bir toplum üretilip,kontrol ile her şey yaptırılır,kendisine 

muhtaç hale getirilir. 

Yahudiler dünyanın her döneminde o zamanın en üst gelişim aracını çok iyi 

kullanmışlardır.Bugün ise,bilişim sektörüyle iletişimi,sanal dünyayı kendi lehlerinde 

kullanabilmektedirler.Bu ise öyle bir silahtır ki,gerekirse savaşa bile gerek kalmadan 

toplu imhalara kadar vardırılabilmektedir. 

Yahudiler 14-19.yüzyılda dünya ekonomisini,20.y.y-da da medya dünyasını, 

21.y.y.da da iletişimi elde etmişlerdir.Başarı buradadır. 

Yahudilerin bir vaadi veya onların ifadesiyle Allahın onlara bir vaadi 

vardır.Yahudilerin üstünlüğü ve dünya hakimiyeti. 

"Mısır Irmağından büyük ırmağa, Fırat nehrine kadar bu diyarı senin 

zürriyetine verdim."[2]  

"Şöyle seslenir Rab; Benim ilk doğan oğlum İsrail'dir."[3]  
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Dünyada bu işi en güzel organize edenler ise;Masonlardır.Bunlar topluma 

insancıl yönde yaklaşarak,devletin önemli kesimlerine kendilerine gelecek vaad ettikleri 

kimseleri getirerek ödüllendirirler. 

Bu konuda önemli çalışma,tesbit,belgelere sahib olan Cevad Rifast Atilhan şöyle 

der: 

“Fransız Masonlarının karariyie idam edilen milliyetçi Fransız Başvekili Piyer 

Laval'in bir sözü vardır, der ki: 

«Bîr memleketi içinden mahvetmek isteyenler o memleketin MASON localarını 

elde etmekle işe başlarlar, gerisi kolaydır.»[4] 

”Zorlukla ele geçirdiğimiz münhasıran mason biraderlere mahsus, mahrem ve 

hususî bir broşürde (Ankara G.M. T. A. O. tarafından 1955 de basılmıştır) Zühtü 

Velibeşe şöyle demektedir: 

«Bu arada, dış masonluk alemince sıfatı tanınmayan,mevcudiyeti kabul 

edilemeyen, kendi içinde, kendi kendine haşrü neşrolan Türk masonluğunun, lâyık 

olduğu mevkie çıkarılması lüzumlu, bugün, maddî vc mânevî bir millî dava mahiyetini 

aldığı gözden uzak tutulamazdı. Kardeşler bilmelidir ki, Türk masonluğu esaslı bir 

reforma,hattâ bir inkılâba, âcil bir ihtiyaç içindedir. Bu itibarla,ikinci konuşmanın 

sonunda, Türk masonluğunun hakikî durumunu kısaca olsa açıklamak tabiî vazifesi 

icabındandı.” 

”«Unutmamalıyız ki biz masonlar din düşmanız. Ve localarımızda bütün 

gayretlerimizi göstererek DİN'in her türlü tezahür şeklini İMHA edeceğiz. , 

1911 Belfort mason kongresi zabıtlarından…”[5]- 

Bunlar ise satılık vicdanların işiydi. 

”Gürcü Yahudisi olan Stalin'in asıl ismi, Gürcü dilinde «Yahudi oğlu» 

manasına gelen «Çugaşvili»dir ve, bir eskiler alayıma Yahudinin oğludur.”[6] 

            - İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu 

vesselâm), Bedir savaşında Kureyş'i yendikten sonra Medine'ye döndüğü zaman 

Yahudileri toplayarak onlara: "Kureyş'in başına gelen musibet size de gelmeden 

Müslüman olun" dedi. Onlar cevâben: "Ey Muhammed, Kureyş'ten savaşmasını 

bilmeyen top bir grubu mağlub etmen sakın seni aldatmasın. Şayet bizimle savaşacak 

olursan bizim kimler olduğumuzu öğrenecek ve bizim gibisiyle hiç karşılaşmadığını 

anlayacaksın!" dediler. Bunun üzerine Cenab-ı Hakk şu ayeti indirdi: "(Habibim), "O 

(Yahudi) kafirlerine de ki: Yakında mağlub olacaksınız ve (toptan) cehenneme 

sürüleceksiniz. O, ne kötü yataktır, (Bedir muharebesinde) karşılaşan iki grub hakkında 

sizin için muhakkak bir ibret vardı. (Onlardan) bir grub Allah yolunda dövüşüyordu, 

diğeri ise kâfirdi"[7] 

            Yahudinin her yerde parmağını görürüz. 
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            Aman çorbanıza dikkat edin,başka parmaklar karışmasın ve karıştırmasın… 

  

AKILLI HAMDİ 

15-09-2005 

 

 

[1] Komplo Teorileri.Erol Mütercimler.sh.465. 

[2] Tekvin, 15/18.  

[3] Çıkış, 4/22 . 

[4] Cevat Rifat Atilhan,31 Mart Faciası.sh.27. 

[5] Age.166. 

[6] Batının batışı.C.R.Atilhan.134. 

[7] Âl-i İmrân, 12-13).Ebu Dâvud, Harac 22 (3001). 

 

 

TARİH  DEDE 

  

            Bana tarihin dedesi de diyebilirsiniz. 

            Ben;övünmek gibi olmasın ama gün görmüş,mürekkeb içmiş bir insanım. 

            Bana mahalleliler ve çocuklar,mahallenin sevimli dedesi derken,tarihle 

uğraşanlar da,tarih dededen ziyade,tarihin babası derler.Sizlerde tarihin dedesi 

diyebilirsiniz.Herhangi bir beis yok. 

            Hem tarihi doğru anlatırken,hem de geleceğe ve kaldırımlara atılan 

adımlarda,tarih yorumlayıcısı olarak yorumlarım. 

            Birkaç yıl öncesine baktığımızda,nitekim sizlerde pek yorulmazsınız,değişik 

vesilelerle Ecevit’i,Erbakanı,Mesudu,çok uyardım.Beni dinlemediler,şimdi ise kendileri 

evlerinde dinleniyorlar. 

            Dinlemeyeni işte böyle dinlendirirler. 
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            Dinlenilmeyenler ve de dinlemeyenler şu anda dinleniyorlar,kulak verilip 

dinlenilmeden… 

            Yoğun bir insan olduğum için ve ben genç ihtiyarlardan sayıldığımdan dolayı 

devamlı bana evlimisin,derler. 

            Elbette bunca uzun kollu olmanın istediği bedeller bulunacaktır. 

            Kendi kendime boş vaktimde olmaz ya,sorar ve düşünürüm. 

            -Nasıl bir dünya istiyorum? 

            -Nasıl bir İslam alemi istiyorum? 

            Başta sulh içerisinde,düşünen,çözüm üreten bir toplumun tesisi için çaba 

gösteriyorum.Zira kavga edenler,müsbet düşünemezler. 

            Bu amaçla çok şehirler,çok devletler dolaştım.Gözlediklerimi tecrübeye bina 

ettim.Onun harcında kullandım. 

            Herkes harç kıtlığı çekerken,bu aciz harç ürettim,tam tüketemeden… 

            Benim aslında iki görevim vardır;Rehberlik yapıp tavsiyede bulunmak ve 

yanlışlarda uyarmaktır. 

            Mesela küçük bir örnek vereyim;Memleketin tesisi yukarıdan değil,aşağıdan 

başlar. 

            Buna binaen ferdler bir araya gelip çözüm üretmeli,işi devlete bırakıpta,bana 

değmeyen yılan bin yıl yaşasın,demesinler.Zira o yılan bin yıl içerisinde büyür,yavruları 

çoğalır ve döner o insanı da sokar,öldürür. 

            Esnaflar bu uyarıma kulak vermişler ki;tinerciler,sanayide bulunan bir fırıncıyı 

tehdid edip para isteyince ve bunu birkaç defa uyarmalarına rağmen sürdürünce 

elbirliği ile esnaf arkadaşlarına diğer sanayiciler sahib çıktılar ve bu fırıncıyı ayaklarına 

silah sıkması sonucu içeriye atılma maduriyetinden kurtararak,en azından tinercilerin 

seslerini kısmış oldular. 

            Bir örnek daha,bir sınıfta da üç-beş tane işe yaramaz kimse bulunur.Diğerleri el 

birliği yapsalar,rahatlıkla bunları susturabilirler. 

            Ancak genelde bu uygulanmayınca,maduriyetlerde sürmektedir. 

            Bir örnek de dünyadan vereyim: 

            Bush 2005 yılının en yalan söyleyen insanı ilan edildi.Neden? 

Zulmetmemesini defalarca kendisine anlatmış,hatırlatmıştım.Söz 

dinlemedim,yalancılıkta şöhret oldu.Zaten onda da şöhret divaneliği vardı. 



İngiliz başbakanı Tony Blair-de;Irak savaşına hıristiyanlık adına girdiğini 

söyledi. 

Öyle zannediyorum ki;bu durum 2006’da İrana saldırılarak sürdürülecektir. 

Türkiyede uygulanan komplo teorileri,dünyada da uygulanmaktadır. 

Türkiyede bu işleri çeviren 50 kişi ise,dünya çapında bu 250 civarında bir kesim 

tarafından yürütülmektedir. 

-Eskiden şeytan bir kişi idi..bir iş yapardı.En zor olan bu zamanda şeytan 

dinlenmeye geçmiştir.Zira o da artık çürük meyvelerini dermekte ve derlemektedir. 

Evelden hep şeytan görür ve düşünürdü..şimdi ise şeytanlar gibi düşünen ve 

yaşayanlar gayet çokça bulunmaktadır. 

Şeytanlar ve şeytanca işler yoğunlukla cereyan etmektedir. 

Bana bazen diyorlar;Ey üstad,hikmet babası,tarihin yorumcusu..neden sende 

devlet işlerinde yerini alıp da bu çarkları düzeltmiyorsun? 

Bütün bütün haksız değilsiniz,ancak dedim ya,çark üstten ziyade alttan 

bozulmuş.Ben alttaki çarkları düzeltmekle meşgulüm. 

İbni Haldun:”Devleti birlikte kuran ortaklar daha sonra bertaraf edilir,bir 

kişinin iradesi diğer bütününe hakim kılınır.”der. 

”XXI - Birisi Konfüçyüs'e dedi ki: "Neden devlet hizmetinde bir görev 

almıyorsunuz?" 

              - Üstat cevab verdi: "Şiir kitabında anaya babaya bağlılık konusunda ne 

diyor? Sen ana ve babana bağlıysan, kardeşlik ödevini yapmış olursun. Bu davranış 

devleti etkiler ve aynı zamanda hükümetin kurulmasını sağlar. Şu halde, bir insan 

neden devlet hizmetinde görev alsın?" 

”VIII - Üstat dedi ki: "Bir kimse, sabahleyin 'Tao'yu işitse, akşamleyin 

yazıklanmadan ölebilir." 

Onun için ben görevden kaçmış değilim.Tarih dedeniz görevde,geceleri rahat 

uyuyabilirsiniz.Ancak gene de kapılarınızı açık bırakmayın. 

Selametle ve selamette kalın… 

  

Tarih dedeniz 

Akıllı Hamdi 

04-05-2006 



  

  

  

TAŞLARI OYNATMALI..TAŞLARI KALDIRMALI 

  

            O zaman kokular dışarıya çıkar..irin içeride kalıp sıkıntı vereceğine bir 

operasyon ile irinler dışarıya çıkarılmalı..taşlar kaldırılmalı..yerlerinden oynatılmalı.. 

            Van 100.yıl Üniversite rektörü Yücel Aşkın’ın tıbbi cihazların alımında 25 

milyon dolarlık ihalede yolsuzlukla suçlanması,antika eserlerin evinde bulunması gibi 

adliyeye intikal eden suçlamalar,hafife ve basite alınacak suçlamalar değildir. 

Arkasından Samsun..arkasından İnönü gibi üniversitelerin üzerinde şaibeli durumların 

hem adli mekanizmada hem de halkın nazarında büyük bir tehlike sinyallerini 

vermektedir. 

            Yök başkanı Erdoğan Teziç’in suçu zahir olan Van rektörüne tüm rektörleri 

toplayarak sahib çıkması ve sorgulanmasının Cumhuriyete karşı alınmış bir karar ve 

rektörü savunmanın cumhuriyeti savunmak olarak değerlendirmesi bu şaibeyi daha da 

arttırmaktadır. 

            Cumhuriyet ve daha öncesinde sık sık Atatürkçülük ve laiklik birilerinin 

tekelinde mi..olumsuzluklara bir bahane mi? 

            Yoksa birileri bir şeylerin açığa çıkmasından mı korkuyor? 

            Yök şu durumda millete de devlete de yüktür..dünyanın 500 üniversitesinin 

içerisinde herhangi bir başarısıyla yer almamakta,dünya çapında önemli bir 

araştırmaya imza atmamaktadır. 

            O halde Üniversiteler ne yapar?  

            -En büyük operasyonun Milli Eğitimde yapılması gerekir..özellikle şu 

kutlamalarda… 

            Aziz mübarek şu ramazan gününde yazmayayım dedim.Fakat dayanamadım.. 

sorumluluk beni bırakmadı. 

            Şimdiye kadar komşu devletlerin her birisiyle kavgalıydık..29 Ekim gibi 

kutlamalarda da sürekli geçmişimizle olan kavgamız sürmekte ve de 

sürdürülmektedir.Osmanlı kötülenir..cumhuriyeti yükseltmek bahanesiyle. 

            Neden mi yapılır?Biraz alışılmışlık..monotomluk..eskiden yapılanları papağan 

gibi tekrar etmek..yeni bir şeyler yapma gayret ve çabasına daha doğrusu yanlışları 

düzeltme derdine düşmeyip,dert edinmemek..sadece yeri geldiğinde dertlenmek..süren 

korku kuruntusu.. 



            Kutlamalarda güya kutlama adına söylenen hazıra konup araştırmamak ise işin 

cabası..işi oyun havasına getirip oynamak..oynatmak..oynattırmak. 

            Eğitimde değişmeyen en büyük sıkıntı,zihniyettir..zihniyet az farkla beraber 80 

yıl öncesinin zihniyeti..  

            -Kültür Bakanlığı Tiyatrolar bölümünün müdürünü alarak el attı..bir çok 

müdürlüklerde istifalar baş gösterdi..Kimler kimleri koruyor?Dokunulmazlık mı var? 

            Türkiyenin meşhur iki sanatçının görev yeri olan Diyarbakıra gitmesi 

istenince,bunlar istifa ettiler.Çünki görev yeri Diyarbakır görünürken,onlar İstanbulda 

gazinolarda ücretli olarak çalışmaktalar. 

            Her tarafta küflenme var..hangi taşı kaldırsanız bir şeyler çıkıyor..kokular 

yayılıyor.. 

            Bankamatik memurluğu...en yaygın memurluk..oda bunların çoğu üst düzey 

yetkililerin! Eşleri..işleri.. 

            Her tarafa gereğinden fazla yığma..yığılma.. 

            Bir neslin değişmesi..gitmesi gerekiyor..bir diğer nesil olan gelecek neslin 

harcanmaması için…  

            28 Şubat 1997 ihtilali bu yolsuzluklara karşı yapılan operasyonun tepkisi ve 

tedirginliği…Ört bas etme operasyonu… 

            28 Şubat birazda Hudeybiye anlaşmasına benzemektedir.Hep milletin aleyhine 

ve değerlerine karşı alınmış kararlar.. 

            Netice..yarım asırdır millete vaadlerde bulunanlar siyaset sahnesinden 

silindiler..en önemlisi bütün kurumlara el atma ihtiyacı doğdu..gündeme geldi. 

            Millet olarak budandık..çok pahalı bedeller ödedik..14 asır mukaddesatının 

bayrağını dalgalandıran bir millet bir anda bu değerlerine cephe aldı..bunları 

kaldırdı..bunlara ve savunanlara saldırdı..tarih ve her şey tersine döndü..tam bir 

yozlaşma yaşadık… 

            Gür olmak ve gürleşmek temennisiyle…             

Dünyada olduğu gibi Türkiyede de gizli örgüt ve örgütler ortak 

çalışmaktalar.Hepside bunun deşifre olmasından rahatsız.Tıpkı 25 milyon dolarlık 

ihalede fesad karıştırılmasıyla hapse atılan rektör ve intihar eden yardımcısının,eğer 

açıklarsam 50 kişi daha peşimden gelir,diye yakınlarına itirafta bulunması gibi. 

            Türkiyede oluşturulan ihtilaller,bu gizli örgütlerin dünya kontrolündeki 

üstlenmeleri sonucu oluşmuştur. 

Türkiyedede gerek Mit,emniyet,askeri istihbaratlar dönen dolapları biliyor,aynı 

cesaretle üzerine gitmiyorlar.Bazen bir olayın olmasının akabetinde faillerinin hemen 



yakalanması beni şaşırtıyor.Basit ip uçları faillerini çözerse,koskoca halatlarla çekilen 

olayların meçhul failleri neden bulunamıyor?Çok malum olmasından olsa gerek? 

            İkinci Susurluk da denilen Şemdinlideki bir uzman çavuş ve iki astsubayın 

bombalama olaylarına karışması işin vehametini göstermektedir. 

            Hakkari/Şemdinlide 3 kalşnikof,10 şarjür,evraklar,krokiler,işaretli isim ve 

yerler,2 el bombası bulundu.Jitem iş başında!Resmi askeri araçtan savcı ve CHP 

milletvekiline araştırma ve inceleme sırasında engelleme ateşinin açılması ve 

uzaklaşmaya mecbur edilmesi… 

            Ve işin içinde bulunan 2 astsubay ve 1 uzman çavuş..burada işleri ne? 

            30-AK-933 Plakalı Jiteme aid araba,42-D-1248 plakalı resmi araçtan açılan ateş 

sonucu bir kişinin ölmesi.. 

            Bu 10-Kasım-2005’den öncede iki sefer yapılan olaylar..öncesi 1-Kasım ve 11-

Ekimde olan 3 olay.  

            15 yıl hapiste yatan bir Pkk-lı kitapçının dükkanına atılan bu bomba,bir 

infialden başka ne fayda sağlayabilir? 

            Bu kişileri devlet değil,halk yakalayıp devlete teslim ederken,bunların ikisi yani 2 

astsubay bırakılırken,uzman çavuş alıkonuluyor. 

            Şimdiye kadar olan faili meçhuller,çok malum olayları ve kişileri gösteriyor olsa 

gerek!Olayların arkasında çok hesaplar bulunmaktadır.Uyuşturucu 

rantı,pkk,Hizbullah,hükumeti zayıflatmak,incirlik uzantısı… 

            Burada tam bir istihbarat zaafı ve ihmali söz konusu olmaktadır. 

            Aynı partinin bir milletvekilinin kendi içişleri bakanına hitabında” Aksu’nun 

verdiği bilgilerden tatmin olmayan Erzurum Milletvekili Mücahit Daloğlu da “Bize 

sağlıklı bilgi vermiyorsunuz. İnternet siteleri ve gazetelerden daha çok bilgi alıyoruz.” 

sözleriyle bakana tepki gösterdi. Abdülkadir Aksu’ya en sert tepki Ersönmez 

Yarbay’dan geldi. Hükümeti istihbarat raporlarını okumamakla suçlayan Yarbay, 

“Sayın Başbakan başta olmak üzere işadamlarına ayırdığınız zaman kadar istihbarat 

raporlarını okusanız bu işler başımıza gelmezdi. İkinci Abdülhamit istihbarat 

raporlarını okuyarak 33 yıl iktidarda kaldı.” dedi.[1] 

            İşte bir beyan;“ Adam kaçırma ve öldürme... Eroin ve silah kaçakçılığı... 

Yüksekova Çetesi'nin bu faaliyetlerini ise Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı'nda 

görevli Astsubay Hüseyin Oğuz ortaya çıkarıyor. Şimdi dağlarda çobanlık yapan 

Oğuz'un Susurluk Komisyonu'na verdiği ifadeyi okuyunca çetenin mensuplarını isim 

isim tanımakla kalmayıp, kimleri nasıl öldürüp, uyuşturucu kaçakçılığını nasıl 

gerçekleştirdiklerini de dudağınızı uçuklatan bir dehşetle öğreniyorsunuz.”[2]   

Süleyman Demirel ise bunu şu ifadelerle açıklıyor:” Bizim ülkemizde iki devlet var. Bir 

derin devlet var, bir devlet var.” 
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Eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren ise bunu şöyle teyid etmektedir:” Donat, 

Evren’e Demirel’in derin devletle ilgili söylediklerini aktardığını, Evren’in de “Sayın 

demirel doğru söylüyor. Derin devlet biziz. Devlet zaafa uğradığına el koyarız. 1980’de 

demirel’in suçu yoktu. Daha yeni gelmişti, ne yapalım onun dönemine rastlamıştı” 

dediğini aktardı.” 

            Fethullah Gülen hocaefendi ise bu çarpıklık ve boşluğu doğuran sebebe şu 

şekilde işaret ediyor:” Fransa'dan ibret almak lazım. İstihbarat örgütleri daha bir 

hassasiyetle çalışmalı Türkiye'de. Fitne daha yuvasından çıkmadan bastırılmalı. 

Gücünüzü "Bunların gelecekte sistem adına tehlike arz etmeleri muhtemeldir. Şimdiden 

canlarına okuyalım." gibi vehimlerle tüketir, kuvvetinizi, dinamizminizi hiç olmayacak 

mevhum şeylere karşı kullanırsanız gerçek tehlikeyi sezemezsiniz. Cenab-ı Hak basiret 

ihsan eylesin. Yoksa istihbarat iyi çalışsa, emniyet, jandarma, JİTEM, askeri istihbarat 

iyi çalışsa mutlaka kendilerine düşen şeyi yaparlar bunlar. Tetikte olurlarsa, valiler 

tetikte olurlarsa, emniyet teşkilatı tetikte olurlarsa; vaktinde bu işi yapmak isteyen 

insanlar derdest edilir. Hele birkaç tanesi konuşturulunca işin arkasındaki güçler de 

anlaşılır, derin devlete ait şeyler de anlaşılır. O zaman buna fırsat verilmeyebilir. 

            Emniyet, JİTEM ve Milli İstihbarat Teşkilatı istese Türkiye'de kuş uçurtmaz. 

Ben şahsen bir vatandaş olarak gönül koyuyorum vicdanımda. Eğer onlara sormadan 

bir kuş uçuyorsa vazifede kusur etmişlerdir.  Onların durumlarını bir gözden geçirmek 

lazımdır. Çünkü başka noktalarda fevkalade hassasiyetlerini biliyorum ben. Falan öğle 

yemeğinde ne yedi, akşama ne yemeği hazırlanıyor, sabah kahvaltısında ne kullanacak 

ona kadar araştırma yapan insanlar Türkiye'de hercümerce sebebiyet verecek 

hadiseleri bilmiyorlarsa, ben ona bilemiyorlar demeyeceğim; teâmî yapıyorlar, görüyor, 

görmezlikten geliyorlar, diyeceğim. İçimden öyle geçiyor ki dişlerini sıksalar fitneyi, 

fesadı yuvasında boğarlar, Allah'ın izni ve inayetiyle. Bizi alakadar eden de odur.”[3] 

            Taşlar oynatılmalı..İrinler çıkartılmalı… 

            Daha önceki bir yazımda da belirtmiştim.Eski liderlerin bulunduğu dönemlerde 

çok kavgalar oldu.Onlar gitti,kavga bitti. 

            Kıbrısta Denktaş kavgalı dönemi,yerini anlaşmaya terk etti.Denktaşa bir 

kitabımı hediye olarak 1997 yılında gönderdiğimde,anında tebrik göndermişti. 

Takdirimi bildirmiştim.Ancak şüpheli bakışım değişmemişti. 

            Neden mi?İşte beyanı… 

            KKTC’nin 1’nci Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş,Atatürkü anma törenlerinde 

inançları gereği örtünen bayanlara hakaret etti.Denktaş,Akdeniz Üniversitesinin (AÜ) 

düzenlediği ‘Atatürkten günümüze Kıbrıs’ konferansında,M.K.atatürkün kurduğu 

Türkiye Cumhuriyetinde olumsuz bazı görüntülere rastlandığını söyledi. 

            Tesettürlü bayanları’kargalara’benzeten Denktaş,şunları söyledi:”İstanbul’da 

hilafet için sancak açılabilmekte,İstanbul’un bir çok mahallesinde,kargalar gibi giyinmiş 

kara çarşaflar içindeki genç kızlar Atatürkün ruhunu rencide etmektedirler.Bazı 

üniversitelerimizin Atatürke sahib çıkma kararlılığı karşısında,bazı kesimlerin 

üniversitelere başka türlü bakışı da bu fotoğrafın içerisine rahatlıkla girebilmektedir.” 
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            “Tesettürlü kızlara hakaret eden Denktaşa Kaleiçi Rotary Kulübü tarafından 

2005-2006 yılı Meslek ödülü verildi.”[4] 

            Acaba Erzurumu kurtaran Nene hatun Kalksa,kıbrısı bile kurtaramayan 

Denktaşın kendisine hakaretine ne der?Zira o ve onun gibi milyonlarcası çarşaflı idi. 

            Denktaşın burada yaptığı bir tercih değil,yakışıksız bir hakarettir. 

            Acaba Denktaş kimi yansıtıyor?Kendini mi yoksa Rotary kulübünü mü yoksa 

birbirlerini mi? 

            Perdeler açılmalı,keller ve yüzler görülmeli…   

            Bazen düşünüyorum da,Üsame bin Ladin acaba kimin ve kimlerin ekmeğine yağ 

sürmektedir?Zira o bahane o bahane edilerek islam alemine,müslümanlara 

saldırılmaktadır.Aslında Çağrı filmi gibi bir çok islami filimlrein çekimine imza atan 

Mustafa Akad'ı otele attığı bomba ile Ürdünde öldürtmesi,günah olarak ona 

yeter..bizdeki hizbullahın abisine... 

            Şah vakıf  olmalı ahvale 

            Vekile kalırsa vah hâle... 

AKILLI HAMDİ 

29-10-2005 

 

[1] Zaman. 16.11.2005. 

[2] Mehmet ALTAN/SABAH.16.11.2005.  

[3] 14.11.2005. Aksiyon Dergisi. 

[4] Yeni Şafak.11-11-2005. 

  

TİT-İ Mİ    SORDUNUZ   ? 

  

            Meşhur olduğu söyleyen Nil Demirkazık kendisinin de TİT yani türk intikam tugayı tarafından 

tehdit edildiğini söyledi. 

            Alpaslan aslan-ın danıştaya saldırısı sonucu gündeme gelen türk intikam tugayı,ve diğer 

taraftan vatanseverler derneği ve diğeri olan Ergenekon derneklerinin,vatanı kurtarma adına 

yapmış oldukları silahlı ve her gayrı meşru işleri vatan severlik kılıfına büründürerek her türlü işleri 

işledikleri ortaya çıktı. 
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            Tit beni de tehdid etti.Aslında tit deyince aklıma bir çok şeyler de gelmiyor değil.Tehdid eden 

kişi sebebini açıklamamış,sadece şu bahaneleri öne sürmüş; 

            - Böyle gidersen sayılı günlerin var... 

            -Bu bir tehdit değil,gerçek sözüyle devamında bir tehdid olduğunu ifade etmiş. 

            -Ayetle sözüne başlamış. 

            -Benim kendi işime bakarak,yorum,yazı gibi yazma işleriyle uğraşmayıp,kendi işlerime 

bakmamı beyan buyuruyorlar. 

-Benden alacağı cevabı bildiğinden dolayı da,kendisinin bana bir şekilde cevab 

vermeyeceğini ve kendisinin bir şey yapmayacağını ancak yapacak kimselerin çok olduğunu izah 

etmişler. 

-Beni Allaha emanet ederek,Türkün türkten başka dostunun olmadığını da eklemekten geri 

kalmamış. 

-Ve son uyarısını yaparak mektubuna son vermiş. 

-Ve bunu Türk intikam tugayı komutanı adına yapmaktadır.Üst bir makamdan tehdit almış 

oluyoruz. 

Burada istihbarat görevlilerine belki yardımım olur düşüncesiyle bu çete üyelerine 

ulaşmada faydası olması amacıyla söyledim ve şunu da bildiriyorum; 

Sahih Demir müstear adını kullanan bu kişi,kendisinin sahih ve doğru bir kişi 

olduğunu,demir ifadesiyle de,demir gibi sert olduğunu ima etmiş oluyor. 

ogundays@hotmail.com ,mailiyle de,zaten her an değişik bir mail alınabilen buradan 

kolayca alarak insani görevini! yapmış oluyor.Bu mailede –ogünler-i hatırlamakla,her önüne gelene 

de hatırlatma görevini yapmaktadır. 

Tit konusunda Mehmet kardeşim bazı bilgilere ulaşmıştı. 

Daha da çıkıyor. 

“Varlığı uzun süredir bilinen ve Danıştay'a yönelik saldırı sonrasında gündeme gelen 

"Ergenekon" isimli derin yapılanmanın gizli anayasası, "devleti koruma" adına siyasi suikasttan 

naylon terör örgütü kurmak ve fahişeler aracılığıyla istihbarat toplamaya kadar bir çok illegal 

faaliyete girmeyi onaylıyor. İstihbarat ve Emniyet birimlerinin varlığını doğruladığı yapı, TSK ve 

diğer güvenlik güçleri içinde yapılanmaya çalışmanın ötesinde, sivil toplum örgütleri ve aydınları da 

kendi cephesine katmanın teorisini geliştirmiş.” 
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Türkiyede adaletin gerçek olarak işlememesi,bir çok çete üyesinin işini kolaylaştırıyor.Bir 

çok kimsede kendi gayrı meşru işlemlerini ört bas etmek için irtica ve laiklik perdesinin ardına 

gizliyor. 

Bu pis kokuların çokluğu artık içeride bile kalamayıp,kokusu dışarıları almıştır.Ya birde bu 

çete kanalizasyonu patlarsa…. 

Şimdiden çorap söküğü gibi sökülüyor…Çeşitli adlarla birer birer ortaya dökülüyor. 

Mesele olayın üzerine mertçe gitmektir. 

Haydi bakalım…. 

Temizlik Operasyonu…. 

AKILLI HAMDİ 

04-06-2006 

  

TAYYİB’ İ BEN KEŞFETTİM 

  

            Bir gün arkadaşlar bu yaşıma bakmadan,biraz da tecrübemden istifade etmek 

amacıyla beni tutup İstanbula götürdüler.Gerçi arabadan inip de yüz metre 

yürümüyordum.Beni sağolsun pek yormadılar. 

            Bilirsiniz İstanbul deyince Osmanlı kokar.Epeyce de kokladım. 

            Bu arada nasıl olmuşsa o zaman İstanbul Belediye Başkanı,şimdinin Başbakanı 

olan Tayyib’de benim kokumu almış. 

            Dediler ki,Tayyib bey sizden randevu istiyor,görüşecekmiş.Koskoca İstanbul 

Belediye Başkanını da kapıda bekletmek herhalde uygun da olmaz.Ne de olsa ben orada 

bulunmakla onun misafiri sayılırım. 

            Gerekli randevuyu verdim. 

            Beni görmenin verdiği sevinçle boynuma sarılıp kırk yıllık ahbab gibi hemen 

benimle karşılıklı sohbete daldık.Bu kısa zamanda kendisinin gözünde bazı parıltılar 

görüp,âdeta ilerideki Türkiyenin haritasını gözlerinde görünce,bu kısa zamanı ben de 

iyice değerlendirmek için,yılların tecrübesini bir hap gibi kendisine sundum. 

            Son olarak şunu kendisine sordum;Şu anda az dahi olsa size karşı bir teveccüh 

oluşmaktadır.Başbakan olmayı düşünüyor musun? 



            Böyle bir şeyi düşünmediğini söyledi.İstanbulun bunca işi içerisinde bir de 

başbakanlık mı der gibi,isteksizliğini dile getirdi. 

            Bende kendisine sitem ederek,bu durumda İstanbul Belediye Başkanlığı yap-

yapma önemli değil,madem böyle bir şeyi düşünmüyorsun,başkanlık yapmanın da bir 

anlamı yok,artık konuşmamız bitmiştir,diyerek gene de memnunlukla gönderdim. 

            Benim bu sitemimden çok üzüldüğünü bana haber verdiler.Ondan sonra da 

rüyalarına girer olmuş,sürekli düşünceli gezermiş. 

            Bu arada arkadaşları devreye girerek sayın başkana Davosa gitmesini zira 

başbakanlığa giden yolun ya Davostan veya da Soros’tan geçtiğini söylemişler. 

            O ise birden şimşek çakar gibi;yanılıyorsunuz,önce AKILLI Hamdi’den geçer 

diye beni işaret etmişler. 

            Bana uğradı ve şimdi artık Başbakanlığı düşündüğünü söyledi. 

            Ben de artık,şimdi tamam,asıl bundan sonra başarılı olursun deyip,duamın 

kendisiyle beraber olacağını söyledim.Bu amaçla bazı taktikler kendisine verdim 

            Dikkat edin,her devlet büyüğünün arkasında bir başka büyük vardır.Dedim 

ya,ben öyle pek büyüklenmeyi seven birisi değilim ama şu da bir gerçek ki,Böyle bir 

büyüklük yaptım. 

            Ve gelişmeler böylece devam edip geldi. 

            Duydum ki Davosa gitmiş. 

            “Ocak 2003’te Davos’ta Tayyib Erdoğan,Abdullah Gül ve sağ koları Şeyh said’in 

torunu Cüneyd Zapsu pek çok kapitalist patrona Seehof otelinde büyük bir yemek 

vermişlerdi. Ve Marcus Wallenberg de oradaydı.(Bu toplantı sonrası gecenin ilerleyen 

saatlerde Victoria Otelinde Tayyib Erdoğan ile uluslar arası spekülatör George Soros 

gizlice görüşmüşlerdir.)”[1] 

            İnsanın sende mi Brütüs diyesi geliyor.Yoksa işin reconu mu böylede,biz 

bilmiyoruz!! 

            İş bitti mi…Hayır..Be seferde Cumhurbaşkanlığı için ne tavsiyelerde 

bulunacağımı sordu. 

            Şimdilik erken olduğunu,fakat Demirel-in ve Kenan Evrenin bu konudaki 

sözlerini de yabana atmamasını şimdilik kısaca kulağına küpe yaptım. 

            Kenan Evren,Nitekim tavsiye etmiyor.Demirel’de bunalımların yerinin ora 

olduğunu söylüyor. 

”Süleyman Demirel:”Türkiyedeki bütün bunalımların altında Çankaya meselesi 

yatar.”Delil olarak: 
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-“12 Eylülüln nedeni,Çankayanın boş olmasıydı. 

-12 Mart dönemi Faruk Gürler çankayaya çıkmak istedi ama Fahri Korutürkü Ecevit 

ve Demirel oraya gönderdi. 

-28 Şubat da Çankaya meselesiydi ama Demirelin süresini uzatamadılar ve Süleyman 

Demirelin hesapları tutmadı.”[2] 

-Ve şimdide Tayyib Erdoğan geçmesi ihtimali üzerine,hanımı tesettürlü olan geçebilir 

mi senaryoları,problem unsuru olarak öne sürülmektedir. 

Sayın demirelde çankayada oturduğu için,kendisi bunları bilip uygulamaktadır.Nitekim 

2 devre YÖK-ün başına getirdiği Kemal Gürüz-ün döneminde üniversiteler en sıkıntılı 

dönemi yaşadılar. 

-Demirel hizmet yapmadı,siyaset yaptı.Bazen solcudan daha solcu,Atatürkçüden daha 

Atatürkçü,Osmanlı düşmanlarından daha düşman!!! 

            Demirelle de ilgili olarak görüşümü soranlar çok olduğundan bir gün onu da 

konuşuruz. 

            Ancak Tayyibe Karadenizlinin söylediği şu sözü de hatırlatmak 

istiyorum:”Tayyib bazen taşı yukarıya yanlış atıyor,yukarıda Allah düzeltiyor.” 

            Ona göre Allah ihmal eder ama ihmal etmez.Ben de her zaman hatırlatmam… 

            Akıllı olun..akıllıca kalın..delilere kulak asmayın emi,siz değerli ve de sevgili 

okuyucularım. 

            Allah delilerden ve de deliliklerden bizleri korusun… 

  

AKILLI   HAMDİ 

23-08-2005 

 

[1] Bak.Komplo Teorileri.Erol Mütercimler.sh.419. 

[2] Komplo Teorileri.Erol Mütercimler.sh.457-8. 
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TİTCİ ! 

TİT'ci Gülaltay, emekli paşalarla Cumhuriyet Mitingi'ni konuşmuş   

Çete soruşturması kapsamında gözaltına alınan Türk İntikam Tugayı (TİT)'nın 

kurucusu Semih Tufan Gülaltay'ın 14 Nisan'da Ankara'da düzenlenecek Cumhuriyet 

Mitingi'ne destek verdiği öğrenildi. 
 

Semih Tufan Gülaltay 

Gülaltay'ın operasyon süresince teknik takiple izlenmesi sırasında emekli paşalar H.T. 

ve İ.K. ile telefonla mitingle ilgili planlar yaptığı tespit edildi. Mitingin organizasyonuna 

destek verdiği ileri sürülen Gülaltay'ın, emekli paşalara atılacak sloganlar konusunda 

bilgi verdiği iddia edildi.  

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 8 ay 

sürdürülen 'Piyon' operasyonunda Akın Birdal suikastı azmettiricisi Semih Tufan 

Gülaltay, 18 adamı ile birlikte önceki gün gözaltına alınmıştı. Gülaltay ve adamlarının 

'adam kaçırma, çek senet tahsilatı, ölüme sebebiyet verme, yaralama, haraç' gibi çok 

sayıda suça karıştıkları ve organize suç örgütü kurdukları öne sürüldü. Gülaltay'ın 

operasyondan hemen önce evde bulunan küvette birçok belgeyi yaktığı belirlendi.  

Cumhuriyet Mitingi 14 Nisan'da Ankara Tandoğan Meydanı'nda emekli Orgeneral 

Şener Eruygur başkanlığındaki ADD öncülüğünde gerçekleştirilecek. Ulusalcı kimliği ile 

bilinen sivil toplum kuruluşları mitinge katılacak. ADD, mitingle cumhurbaşkanlığı 

seçimi için adayların belirlenmesine 48 saat kala Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 

adaylığının engellenmesinin amaçlandığını belirtmişti.  

Ufuk Köroğlu, İstanbul  
  

Zaman-04 Nisan 2007, Çarşamba 

Çuvalcı Paşa'nın şirketini Gülaltay'ın adamları basmış   

Organize suç örgütü kurduğu gerekçesi ile tutuklanan Semih Tufan Gülaltay'ın 

adamlarının, emekli Korgeneral Köksal Karabay'ın ortağı olduğu Black Hawk 

Güvenlik Şirketi'nin kurşunlanması olayına karıştıkları iddia edildi. 
 

  

  

Türk İntikam Tugayı'nın kurucusu Gülaltay'ın adamlarından Ahmet Fulin'in dinlenen 

telefonlarında, 'Çuvalcı Paşa' Köksal Karabay'ın Silopi'de aldığı 500 dönümlük arazi ve 

üzerine yapmayı planladığı TIR garajı olayında kendilerini aldattığını söylediği 

kaydedildi. Fulin ve görüştüğü kişilerin parayı kurtarabilmek için Köksal Karabay'ın 

Ankara'daki güvenlik şirketinin kurşunlanması olayını organize ettikleri ileri sürüldü. 

Gülaltay ve 18 adamı 8 aydır yürütülen ve 'Piyon' adı verilen operasyon kapsamında 

çete suçundan gözaltına alınmıştı. Gülaltay ve 12 adamı tutuklanmıştı.  

Semih Tufan Gülaltay ve adamlarının sorgulamaları sırasında kamuoyunun yakından 

tanıdığı emekli paşaların ismi polis ifadelerine yansıdı. Gülaltay'ın en yakın adamı 



olarak bilinen Ahmet Fulin'in polise verdiği ifadeler ve teknik takip sonucunda Köksal 

Karabay'a ait Black Hawk güvenlik şirketinin 28 Kasım 2006'da kurşunlanması ile ilgili 

bilgi yer aldı. Güvenlik şirketini kurşunlayan 3 kişi Elazığ'da yakalanmıştı. Ahmet 

Fulin'in dinlenen telefonlarında Köksal Karabay'ın Silopi'deki TIR garajı olayında 

kendilerini kazıkladığını konuştuğu kaydedildi. Fulin ve görüştüğü kişilerin parayı 

kurtarabilmek için Köksal Karabay'ın Ankara'daki güvenlik şirketinin kurşunlanması 

olayını organize ettikleri ileri sürüldü. Ahmet Fulin, ifadesinde, "Bu görüşmeyi Cihan 

Karadağlı isimli şahısla yaptım. Hüseyin Karabulut benim akrabam olur. Onun oğlu 

Selahattin Karabulut, Silopi sınırında bir iş yapmıştı. Daha sonra da bu işin parasını 

alamamıştı. Bu şirket bir Amerikan şirketidir. Bu şirketin Türkiye'deki yetkilisi Köksal 

isimli bir şahıstır. Bu şahıs emekli bir askerdir. Görüşmede geçen 45 milyarlık senet 

konusunun ne olduğunu bilmiyorum." dedi.  
Ufuk Köroğlu 

10 Nisan 2007, Salı 

 

 


