
OKUMAK             

İnsanı üstün kılan okumasıdır. 

Meleklerden farklı kılan eşyanın isimlerinin insana öğretilmesi ve onları 

okuyabilmesidir. 

İlk inen âyet oku ile başlar.[1] 

“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”[2]Elbette olmaz.En basit ifadeyle birisi 

bilmekte,diğeri bilmemektedir. 

Okumak teşvik edilmeli,cazib hale getirilmelidir. 

Okumak sevdirilmeli,kişi severek okumalıdır. 

Okumaktan amaç,birinci derecede bilgiyi değil,düşünceyi arttırmaktır. 

Eğitimimiz bu konuda yeterli değildir. 

Mesela,hazine dolu bir şeyin üzerinde –Bunun içerisinde hazine var,anahtarı da 

falan yerde –denilse,milyonlarca sene de geçse bilinemiyecek ve bulunulamıyacaktır. 

Bilgisizlik insana bir şey kazandırmamakla beraber,çok şey 

kaybettirmektedir.Nice hazineler yitirilmektedir. 

Aynen bunun gibi,bir su veya ilacın üzerinde –zehirdir,kullanmayın- 

yazılsa,bilmeyen insan hayatı bahasına,ölümü seçecektir. 

Bir kapıda açık veya kapalı işaret ve levhasını okuyamıyan bir insan farkına 

varmaktan aciz kalacaktır.Açık ile kapalılığı bir birbirinden ayıramıyacaktır. 

Ruh okumakla doyum sağlar.Okumak ruhun gıdasıdır. 

Özellikle yaz zamanı gaflet zamanı olduğundan,yazın özellikle öğretmen ve 

öğrencilerin daha ziyade okumaya eğilmeleri,bilgiyle şarz olmaları gerektir. 

Kesinlikle okuyupta ne olacağım?dememeli,denilmemeli ve o hale 

getirilmemelidir. 

Kitap okumayı banyo yapmak gibi kendimize adet eilmeli,en kötü ihtimalle ayda 

bir kitap bitirmeye kendimize söz vermeliyiz. 

En önemli bir noktada;neyi,neleri ve nasıl okuyacağımızı bilmeliyiz... 

Çocuklara,kadınlara,eğitimcilere yönelik kütüphaneler kurmalıyız. 
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Okumamaya sebeb olan en önemli faktör ise,televizyonlardır.Daha doğrusu 

düzensiz televizyon seyredilmesidir.Bunu düzenlemeli,zamanlarımızı bir plan dahilinde 

ayırmalıyız. 

Bir raporda;” Aileler dikkat! TV’de sürekli klip seyreden 0-2 yaş çocukları 

otistik oluyor. 4 yaşını geçtikten sonra bunun tedavisi de yok. Aile ya da bakıcıları 

tarafından, “Oyalansın” diye televizyon karşısına oturtulan bebekleri sinsi bir tehlike 

bekliyor. Sürekli klip seyrettirilen çocuklarda “klip sendromu” denen bir tür otizm 

oluşuyor. Marmara Üniversitesi Odyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferda 

Aktaş, RTÜK’e başvurarak klip yayını yapan TV kanallarında “0-2 yaş arası çocukların 

izlemesi sakıncalı” uyarısının yer almasını istedi.”[3] 

Okumamaya sebeb olan bir durumda;yanlış bir zihniyet,materyalist bir düşünce 

olan –okumayla karın doymuyor.- denilmesidir.Oysa okumak ilk planda karın 

değil,akıl,ruh,vicdan gibi duyguları doyurmaktadır. 

Veya başkaları okuyor,onlardan istifade ederiz,yanlış düşüncesidir.Nitekim 

başkası karnını doyururken,nasıl olsa o yiyiyor,benim yememe ne gerek 

var,demiyor,kendimizde haklı olarak yiyiyoruz.Okumakta bunun gibi,kendi manevi 

açlığımızı gidermektedir. 

Okumamak maddi manevi erozyona sebeb olmakta,kültür kaybını 

doğurmaktadır. 

İstatistiklere göre,en fazla okuması gereken eğitim camiasının çok az bir kısmı 

okumakta,mevcut bilgi ile yetinilmektedir. 

Otuz yıl önce beş bin basılan kitaplar,bugün bin adet olarak basılmaktadır. 

Otuz yıl önce üç milyon gazete basılırken,otuz yıl sonra bugün yine üç milyon 

basılmaktadır. 

Okumak sözdeki kalite ve etkiyi arttırır. 

Söz ola kese savaşı/Söz ola kestire başı. 

Söz özden olmalıdır. 

İki şey geri gelmez:Biri oktan çıkan yay,diğeri ağızdan çıkan sözdür. 

Sözdeki tepki,okumadaki tepki ile orantılıdır. 

  

                                                                                              Mehmet  ÖZÇELİK 
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[1] Alak.1,Bak. İLİM: [002.120] [K], [002.145] [K], [003.007] [K], [003.018] [K], [003.019] [K], [003.061] 

[K], [004.162] [K], [006.080] [K], [006.119] [K], [006.143] [K], [006.148] [K], [007.007] [K], [007.089] [K], 

[010.093] [K], [012.022] [K], [012.068] [K], [013.037] [K], [016.027] [K], [017.085] [K], [017.107] [K], 

[018.065] [K], [019.043] [K], [020.098] [K], [021.074] [K], [021.079] [K], [022.054] [K], [027.015] [K], 

[027.042] [K], [028.014] [K], [028.080] [K], [029.049] [K], [030.056] [K], [034.006] [K], [040.007] [K], 

[040.083] [K], [042.014] [K], [043.061] [K], [044.032] [K], [045.017] [K], [045.023] [K], [046.004] [K], 

[046.023] [K], [047.016] [K], [053.030] [K], [058.011] [K] 

İLİMDE DERİNLEŞENLER: [003.007] [K], [004.162] [K] 

BİLGİ: [002.004] [K], [002.032] [K], [002.118] [K], [002.247] [K], [003.066] [K], [003.075] [K], [004.157] 

[K], [005.050] [K], [005.107] [K], [005.109] [K], [006.075] [K], [006.100] [K], [006.140] [K], [006.144] [K], 

[007.052] [K], [009.078] [K], [010.089] [K], [011.046] [K], [011.047] [K], [012.076] [K], [013.002] [K], 

[016.025] [K], [017.036] [K], [018.005] [K], [018.091] [K], [020.052] [K], [020.110] [K], [022.003] [K], 

[022.008] [K], [022.071] [K], [024.015] [K], [026.024] [K], [026.112] [K], [027.003] [K], [027.066] [K], 

[027.082] [K], [027.084] [K], [028.078] [K], [029.008] [K], [030.029] [K], [030.060] [K], [031.004] [K], 

[031.006] [K], [031.015] [K], [031.034] [K], [032.012] [K], [032.024] [K], [033.063] [K], [035.011] [K], 

[038.069] [K], [039.049] [K], [040.042] [K], [043.020] [K], [044.007] [K], [045.004] [K], [045.020] [K], 

[045.024] [K], [045.032] [K], [048.025] [K], [051.011] [K], [051.020] [K], [052.036] [K], [053.028] [K], 

[056.095] [K], [067.026] [K], [074.031] [K], [079.043] [K], [102.005] [K] 

BİLGİN: [005.044] [K], [005.063] [K], [007.109] [K], [007.112] [K], [009.031] [K], [009.034] [K], [010.079] 

[K], [015.053] [K], [026.034] [K], [026.197] [K], [051.028] [K] 

[2] Zümer.9. 

[3] Sabah.9-3-2003    

  

 

HERŞEYİN FAŞ OLDUĞU ZAMAN AHİRZAMAN 

            Asrımızdaki çıkışlar 3. asra benzemektedir.Gayrı müslimlerin islamiyete 

girişleri,eski tüm bilgi ve birikimleriyle beraber olmaktadır.Zamanımızda da 

hakeza.Tüm eski ve zayıf görüşlerle beraber,doğru ve yanlışların tüm birikimleri ortaya 

dökülmektedir. 

İslamiyet en karışık dönem olan işte bu 3. asırda parlamış ve patlak 

vermiştir.Kimi hadislerin,kimi fıkıh,tefsir,kelam ,kimi de dinin tasavvuf gibi 

yaşayış,itikad,ibadetlerin muhafaza ve müesseseleşmesine gidilmiştir.Zamanımızda da 

herşey ve herkes artık netleşecek,birbirinden ayrılıp hükme bağlanacaktır. 
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Ahirzaman midesindeki bulunanları tamamen kusma ve boşaltma yoluna 

gitmekte,insanlarda kurtlarını ortaya dökmektedir.Menfilikler çoklukla zuhur 

ederken,müsbet tarzlarda en mükemmel şekliyle tezahür etmektedir. 

Dini,ilmihali,kelamı değiştirip,zamanımıza uyduralım derken,batıdan dilimize 

giren kelimelerle izah ederek kısır bırakmaktayız.Referans,Format vs. 

Cumhuriyet döneminde din;geçmişten gelen dinin dağıtılması sonucunda 

farklılıklar,tarikatlar çıkmış,menfiliklere yol açmıştır.Din çeşmesi kapatılınca herkesin 

kendi vüs’ati ve imkanınca açılan kuyulara etraftan sızmalar neticesinde farklı tatlarda 

sular ortaya çıkmıştır.Tatların farklılığı kaynağın değil,sızma ve kanalların 

farklılığından kaynaklanmaktadır.Devlet bir yandan dini başı boş bırakırken,bir 

yandan da kontrol altına almaya çalışmaktadır. 

            Bu konuda Bediüzzaman hazretleri şöyle özetler: 

            “Zaman-ı Sahabede Benî İsrail ve Nasara ülemalarından çoğu İslâmiyete 

girdiler. Eski malûmatları dahi onlarla beraber müslüman oldu. Bazı hilaf-ı vaki' 

malûmat-ı sâbıkaları, İslâmiyetin malı olarak tevehhüm edildi.”[1] 

            Nitekim;” İbn-i Abbas gençliğinde İsrailiyata, bazı hakaikin tezahürü için 

hikâyet tarîkiyle bir derece atf-ı nazar eylemiştir.”[2] 

            “Belki hikâyatın bakırları ve İsrailiyatın müzahrefatı ve teşbihatın mümevvehatı 

elmas-ı akidede, cevher-i şeriatta, dürer-i ahkâmda idhal etmek; kıymetini daha ziyade 

tenzil ve müteharri-i hakikat olan müşterisini daha ziyade tenfir ve pişman eder.”[3] 

“İsrailiyatın bir taifesi ve hikmet-i Yunaniyenin bir kısmı, daire-i İslâmiyet'e 

duhûl etmeleriyle, din süsüyle görünerek, efkârı ihtilâle verdiler. Şöyle ki: 

            "O necib kavm-i Arab, zaman-ı cahiliyette bir ümmet-i ümmiye idi. Vaktaki 

içlerinden hak tecelli edip istidad-ı hissiyatları uyandı da meydanda yol açan din-i 

mübini gördüklerinden umum rağabat ve meyilleri, yalnız dinin marifetine inhisar 

eylediler. Fakat kâinata olan nazarları teşrihat-ı hikemiye nazarıyla değil, belki 

istitraden yalnız istidlal için idi. Onların o hassas zevk-i tabiîlerine ilham eden, yalnız 

onların fıtratlarına münasib olan geniş ve ulvî muhitleri; ve safi ve müstaid olan 

fıtrat-ı asliyeleri talim ve terbiye eden yalnız Kur'an idi. Bundan sonra kavm-i Arab sair 

akvamı bel'ettiği gibi, milel-i sairenin malûmatları dahi müslüman olmaya 

başladığından, muharrefe olan İsrailiyat ise Vehb, Kâ'b gibi ülema-i ehl-i kitabın 

İslâmiyetlerinin cihetiyle Arabların hazain-i hayalâtına bir mecra ve menfez bularak o 

efkâr-ı safiyeye karıştılar. Hem sonra da ihtiram dahi gördüler. Zira ülema-i ehl-i 

kitabdan İslâmiyet'e gelenler, İslâmiyet şerefiyle gayet celalet ve tekemmül 

ettiklerinden, malûmat-ı müzahrefe-i sâbıkaları makbule ve müselleme gibi oldular, 

reddedilmedi. Çünki İslâmiyet'in usûlüne müsadim olmadığından, hikâyat gibi rivayet 
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olunur iken, ehemmiyetsizliği için tenkidsiz dinlenirler idi. Fakat hayfâ! Sonra hak 

olarak kabul edildiler, çok şübeh ve şükûkata sebebiyet verdiler. 

            Hem de vaktaki şu İsrailiyat, Kitab ve Sünnet'in bazı îmaatlarına merci ve bazı 

mefahimlerine bir münasebetle me'haz olabilirler idi. Fakat âyât ve hadîsin manaları 

değil. Belki faraza doğru olsalar idi, mâsadak ve efradından olmaları mümkün 

olduğundan; sû'-i ihtiyarlarıyla başka bir me'hazı bulmayan veya atf-ı nazar etmeyen 

zahirperestler, bazı âyât ve ehadîsi o hikâyat-ı İsrailiyeye tatbik ederek tefsir eylediler. 

Halbuki Kur'anı tefsir edecek, yine Kur'an ve hadîs-i sahihtir. Yoksa ahkâmı mensuh 

olduğu gibi, kısası dahi muharrefe olan İncil ve Tevrat değildir. Evet mâsadak ile mana 

ayrıdırlar. Halbuki mâsadak olmaya mümkün olan şey, mana yerine ikame olundu. Çok 

da imkânat vukuata karıştırıldı. 

            Hem de vakta hikmet-i Yunaniyeyi müslüman etmek için Me'mun'un asrında 

tercüme olundu. Fakat pek çok esatîr ve hurafatın menbaından çıkan o hikmet, bir 

derece müteaffine olduğundan safiye olan efkâr-ı Arabın içlerine tedahül ettiğinden, bir 

derece efkârları karıştırdığı gibi tahkikten taklide bir yol açtı. 

            Hem de âb-ı hayat olan İslâmiyetten kariha-i fıtriyeleriyle istinbat etmeye kabil 

iken, o hikmetin telemmüzüne tenezzül ettiler. Evet nasılki ihtilat-ı a'cam ile kelâm-ı 

Mudarî'nin melekesi fesada yüz tutmakla, muhakkikîn-i ülema o melekeyi muhafaza 

etmek için, ulûm-u Arabiyenin kavaidini tedvin ettiler. Öyle de şu hikmet ve İsrailiyat 

dahi daire-i İslâmiyete duhûlleriyle beraber, bazı nekkad-ı muhakkikîn-i İslâm temyiz 

ve tasfiyelerine teşebbüs ettiler. Fakat hayfa!. tamamıyla muvaffak olamadılar. İş bu 

kadar da kalmadı. Çünki tefsir-i Kur'an'a sarf-ı himmet edildiği vakit, bazı ehl-i zahir 

Kur'anın nakliyatını bazı İsrailiyata tatbik ve bir kısım akliyatını dahi hikmet-i 

mezbureye tevfik ettiler. Çünki gördüler ki, Kur'an makul ve menkule müştemildir. 

Hadîs de öyle... Sonra kitab ve sünnetin bazı nakliyat-ı sadıkalarıyla ve bazı muharref 

İsrailiyatın ortasında bir mutabakat ve münasebet istinbat ettiler. 

            Hem de hakikî olan akliyatlarıyla mevhum ve mümevveh olan şu hikmet 

arasında bir müşabehet ve muvafakat tevehhüm eylediklerinden, şu mutabakat ve 

müşabeheti kitab ve sünnetin manalarına tefsir ve maksadlarına beyan zannedip 

hükmeylediler. 

            ...... 

            Elhasıl: İfrat gibi tefrit de muzırdır, belki daha ziyade. Fakat ifrat, tefrite sebeb 

olduğundan daha kabahatlidir. Evet ifrat ile müsamahanın kapısı açıldı. Çürük şeyler o 

hakaik-i âliyeye karıştığından; ehl-i tefrit ile insafsız olan ehl-i tenkid, gayet haksızlık 

olarak şu çürük şeylerin yüzer misline olan hakaik-i âliye içinde gördüklerinden 

ürktüler, nefret ettiler. Hâşâ.. lekedar ve kıymetsiz zannettiler. Acaba defineye hariçten 

girmiş bir silik para bulunsa veyahut bir bostanda başka yerden düşmüş olan çürük ve 



acı bir elma görünse, hak ve insaf mıdır ki; umum defineyi kalp ve umum elmaları acı 

zannedip vazgeçmekle lekedar edilsin...”[4] 

            “Biz İsrailiyatı usûlüne ve hikâyatı akaidine ve mecazatı hakaikine karıştırarak 

kıymetini takdir edemedik. O da ceza olarak bizi dünyada te'dib için zillet ve sefalet 

içinde bıraktı. Bizi kurtaracak yine onun merhametidir.”[5] 

            Nitekim Sevr ve Hut ile ilgili hadisde bunu görmekteyiz.” Muhaddislerin bir 

kısmı, İsrailiyattan alınma ve eskiden beri nakledilen hurafevari hikâyelere bu hadîsi 

tatbik etmişler.”[6] 

            Bunun içinde yapılması gereken;” İslâmiyeti, onu paslandıran hikâyat ve 

İsrailiyat ve taassubat-ı bârideden kurtarmak.”tır.[7] 

Bununla beraber eğer hangi asırda gelmem gerektiği ile karşı karşıya 

kalsaydım;asrı saadet hariç,ya üçüncü yada son asır olan bu asırda gelmeyi arzu 

ederdim.Zira her iki asırda islâmın şekillenmesi veya netleşmesini temin 

edip,zenginleşmesine sebeb olan asırdır. 

            Bu konularla ilgili olarak Allah rasulü şöyle buyururlar: 

-Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:"Dikkat edin! Bana "Kitâb" 

verildi. Onunla beraber, "bir o kadar daha" verildi.  

Dikkat edin! Karnı tok bir adamın, sedirinin üstüne oturup, şöyle demesi yakındır:"Aramızda 

Allahın kitabı vardır. Onun içinde helâl olarak bulduğumuzu helâl sayar, haram olarak gördüğümüzü 

de haram sayarız."  

Oysa, Allah Resûlünün haram kıldığı şey de, Allahın haram kıldığı şey gibidir."[8] 

-Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:"Siz, sizden önceki insanların yollarına 

mutlaka karış karış, adım adım uyacaksınız, hatta onlar kertenkele deliğine girseler bile, siz de onlara 

uyup, o deliğe gireceksiniz."[9] 

 -Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:"Ahirzamanda, din yoluyla dünyalık elde 

etmek isteyen bir takım adamlar ortaya çıkacak. insanlara şirin görünmek için koyun postuna 

bürünecekler. Dilleri baldan tatlı, fakat kalbleri kurt kalbi olacaktır."[10]  

-Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:"Nefsim kudret elinde olan Allaha yemin 

ederim ki, Meryemoğlu isanın adalet sahibi olarak inmesi yakındır. O inecek, haçı kıracak, domuzu 

öldürecek, cizye vergisini kaldıracak, mal da o kadar çoğalacak ki, kendisine verilmek istenen kimse 

onu kabul etmeyecek."[11]  
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-Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:"Ömrüm uzarsa isa ile buluşmak 

isterim. Şâyet ömrüm yetmezse, içinizden kim onunla buluşursa, benden selâm 

söylesin."[12] 

-Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:"Batılılar, kıyamet kopuncaya kadar hak 

üzere galip olmayacaktır."[13] 

-Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:"Ümmetim yağmur gibidir, 

sonu mu, yoksa başlangıcı mı hayırlıdır, bilinmez. Evveli ben, ortası Mehdi ve sonu 

Mesih olan bir ümmet, asla helâk olmaz."[14] 

   Risale-i Nur’da Bediüzzaman İsa ve İsevilik konusunda özetle şöyle der: 

Hz.İsa babasız olarak doğmuş,[15]Allah’ın peygamberi ve kelimesi,[16]bir Ruh 

ve kul olarak ,[17]İmran ailesinden [18],Meryem’in oğlu olarak İsrailoğullarına 

gönderilmiş,[19]bir peygamberdir. 

Kendisine İncil verilmiş,[20]samimi olan havarileri ile dinini 

yaymıştır.[21]Bunlarında 12 kişi olduğu ifade edilir. 

Her ne kadar Yahudiler tarafından öldürmeye teşebbüs edildiği,öldürüldüğü 

veya çarmıha gerildiği ifade edilse de,[22]Hz.isa kesinlikle öldürülmemiş,göğe 

yükseltilmiş olup,[23] ahirzamanda tekrar yer yüzüne inecektir.[24] 

Hz.isa maddi vücuduyla yer yüzüne ineceğini hatta en uzak yerde de olsa Cenâb-ı 

hakka onu getirmenin kolay olacağını Bediüzzaman ifade eder.Öyle ki İslam alimleri 

Hz.İsa’nın Hanefi mezhebine göre,İslam hukukuna göre amel edeceğini bildirmişlerdir. 

Ümmetini Allah’ın birliğine çağıran Hz.İsa’nın vefatından sonra,bugünkü 

hristiyanlıkta ise üç ilah inancı vardır.[25] 

Hz.İsa 30 yaşında peygamber olmuş,33 yaşında göğe çekilmiştir.Ümmetinin 

içerisinde peygamber olarak kaldığı süre üç yıldır.Ulül azim peygamberlerdendir. 

Ebu Hureyre’den (R.A.) Peygamber (A.S.M.) şöyle buyurdu: 

ضع الجزية و يفيض المال والذىنفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدال، فيكسر الصليب و يقتل الخنزير و ي

ْن أَْهِل اْلِكتَاِب : واقرؤوا ان شئتم  حتى ال يقبله احد حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا و ما فيها ثم يقول ابو هريرة َوإِن مِّ

 إاِلَّ لَيُْؤِمنَنَّ بِِه قَْبَل َمْوتِِه َويَْوَم اْلقِيَاَمِة يَُكوُن َعلَْيِهْم َشِهيًدا 

“Nefsimi kudret elinde tutan Zat’a yemin ederim ki; Meryem’in oğlu İsa 

(A.S.)’ın adil bir hakim olarak aranıza inmesi yaklaşmıştır. İnecek ve haçı kıracak, 

domuzu öldürecek, cizyeyi kaldırıp İslam’dan başka bir şeyi kabul etmeyecektir. Mal 

kimsenin kabul etmeyeceği kadar bollaşacak, bir tek secde dünya ve dünyadaki bütün 

şeylerden daha hayırlı olacaktır. Bunu rivayet ettikten sonra Ebu Hureyre (R.A.) 

isterseniz;  َْشِهيًدا َوإِْن ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب إاِلَّ لَيُْؤِمنَنَّ بِِه قَْبَل َمْوتِِه َويَْوَم اْلقِيَاَمِة يَُكوُن َعلَْيِهم  
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ayetini okuyun dedi”.”Kendilerine kitap verilenlerden,ölümünden önce O’na iman 

etmeyecek tek bir kimse yoktur.Kıyamet gününde de o,onların aleyhine şahid 

olacaktır.”[26] 

Âyet-i Kerîmesi, bütün fitne ve fesadın menbaının haham ve papalar olduğuna 

işaret etmektedir. Hem, bu haham ve papalar zahiren siyasetsiz göründükleri halde 

dünyanın bütün siyasetlerini karıştıran yine onlardır. Çünkü Yahudilerin “Protokolat” 

adlı siyasi kitaplarında belirtildiği gibi, bütün dünyayı idare  eden 300 kişiden 

mürekkep gizli bir Yahudi hükûmeti vardır. Onların başında da devamlı bir haham 

vardır ki o  ölünce yerine diğer bir haham seçilir. Bütün dünyadaki ifsadatın menbaı bu 

gizli hükûmet ve bunun başındaki hahamdır. Hem Fransız ihtilal-i kebiri, hem 

Rusya’daki koministlik inkılabı, hem de 1. ve 2. cihan harbleri bütün dünyayı idare 

eden o gizli hükümet ve başındaki hahamdan kaynaklandığı gibi, zamanımızda vuku 

bulan bütün harbler de yine onlardan kaynaklanmaktadır. Şu andaki bütün hristiyan 

papaları da gizlice o hahama bağlıdır ve onun tasarrufu altındadırlar. O haham ise 

bütün bu hristiyan papalarının dizginini elinde tutmakla, onları yoldan çıkararak her 

türlü ifsadatında kullanmaktadır.”[27] 

“Denildi ki: Hz. İsa’nın göğe çekilmesinden seksen sene sonraya kadar 

hristiyanlar İslam dini üzerine idiler. Kıbleye (Kudüs) doğru namaz kılıyorlar, 

Ramazan orucunu tutuyarlardı. Bu, onlarla yahudiler arasındaki harbe kadar devam 

etti. Yahudilerin bir kumandanı vardı, çok cesur idi. Ona “BOLİS (Pavlos)” 

deniliyordu. İsa’nın ashabından çok kişi öldürdü. Bolis yahudilere dedi ki:  

“Eğer İsa hak ise, peygamber ise onunla beraber olanlar da haktır. Biz ise onları 

vurduk, öldürdük. Bizim yerimiz Cehennem’dir. Biz zarar ederiz. Onlar Cennet’e, biz 

ise Cehennem’e gireceğiz. Onlara (İsevilere) hile yapıp saptıracağım ve onları da 

Cehennem’e sokacağım.” 

Bolis’in “İkab” adında bir atı vardı. Bolis hristiyanların yanına gitti, pişmanlığını 

dile getirdi, başına toprak saçtı, hristiyanlara dedi ki: 

“Ben Bolis’im (Pavlos). Sizin düşmanınızım. Gökten bana bir ses geldi. Bana, -

Senin tevben kabul olunmaz. Ancak hristiyan olursan kabul olunur- dedi.”  

Bunun üzerine hristiyanlar onu (Bolis’i) kilisenin bir odasına koydular. Bir sene gece-

gündüz orada kaldı ve hiç dışarı çıkmadı. İncil’i iyice öğrendi. Bir sene sonra kiliseden 

çıktı. Hristiyanlara dedi ki:“Bana gökten ses geldi, Allah bana tevben kabul oldu dedi.” 

Hristiyanlar onu tasdik etti ve onu sevdiler. (Bolis onların reisi oldu) Sonra Beyt-ul 

Makdis’e geçti. “NASTURA” denilen birini onlara halife yaptı. Nastura’ya sır verdi (bir 

şey öğretti), dedi ki “İsa ilahdır (Meryem oğlu İsa ilahdır).” Sonra Rumlara döndü, 

onlara “İsa’nın bir ilahlık, bir de insaniyet yönü vardır” diye bildirdi. Sonra “YAKUB” 

denilen bir adama sır verdi (öğretti) ki “İsa insan değildir ki insan olsun, cisim değildir 

ki cisim olsun. O Allah’ın oğludur.” dedi. Başka bir adam çağırdı, onun ismi de 
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“MELİK” idi. Ona da “Allah ölmez ki İsa da ölsün” dedi. Bu üç adamı ayrı ayrı çağırıp 

görüştü ve bu sırları verdi. Onlara ayrı ayrı, “Siz benim sırdaşımsınız. Ben İsa ile 

görüştüm. Benden razı oldu” dedi. Sonra yine onlara ayrı ayrı “kendimi yarın 

keseceğim, kurban edeceğim” dedi. Sonra mezbeheye (kurban kesimi yapılan yer) girdi 

ve kendini kesti. Bolis’in kendini kesmesinin üçüncü gününde bu üç kişi halkı kendi 

fikirlerine çağırdı. Onlara (bu üç kişiye) ayrı ayrı taifeler tabi oldu. Bu taifeler bu güne 

kadar birbirlerini öldürdüler, ihtilaf ettiler. Bu şekilde hristiyanlar üç fırkaya ayrıldılar. 

Onların şirke girmesine bu BOLİS denen adam sebeb oldu. –Allahu A’lem-”[28]  

“Mısır Meliki Mukavkis dedi ki: Ey Nasara dininin salikleri! Müslümanların 

kitabı olan Kur’an’da ne varsa kitabınız olan İncil’de de aynısı vardır. “Bolis” adındaki 

kişi sizi dalalete götürdü, sizi İsa’nın dininden uzaklaştırdı ve şeriatınızı değiştirdi. Ve 

sizi, size layık olmayan isimle isimlendirdi (Yani İncil’de isminiz İslam iken, onu 

değiştirdi Nasara yaptı). Ve sizi hak yoldan saptırdı. Ve daha önce size haram olan 

herşeyi helal kıldı. Peygamberiniz İsa’nın size dediğini bırakıp Bolis’i (Pavlos’u) 

dinlemeniz safsatanın ta kendisi ve körlüğünüzün de delildir. Allah’ın Meryem oğlu 

İsa’ya vahyetmediği şeyleri, Meryem oğlu İsa, Allah’a iftira edip nasıl aksini söyler? 

Bolis (Pavlos), Hz. İsa’ya iftira ederek; “Allah, domuz eti yemeği ve her türlü günahları 

işlemeyi helal kılmıştır” diye Allah’a iftira ederek size söylemiştir. Siz de Bolis’in emrini 

dinlediniz ama İncil ile İsa’yı dinlemediniz. Haşa İsa, domuz eti yemeyi ve günahları 

işlemeyi helal kılmaz, kendi dininin adını İslam’dan başka bir adla adlandırmaz. Melik 

Mukavkis devamen dedi ki: Bütün peygamberler Hz. Muhammed’in (S.A.V.) getirdiği 

şeriat üzere gelmişlerdir. Yani ma’rufu emir ve münkeri nehyetmişlerdir.”[29] 

Kur’an-da ehli kitabla ilgili olarak umumi hükümde bulunulmamaktadır.Hep 

hususi olarak içlerinde beyinsiz,alaya alan ve inkar edenler diye tahsis edilmiş,bazılar 

diye zikredilmiştir.Hükümler mutlak değil mukayyed,umumi değil hususidir. 

Bu konuda Bediüzzaman eserlerinde özetle şöyle bahsetmektedir: 

“Âhirzamanda Hazret-i İsa Aleyhisselâm gelecek, Şeriat-ı Muhammediye 

(A.S.M.) ile amel edecek mealindeki hadîsin sırrı şudur ki: Âhirzamanda felsefe-i 

tabiiyenin verdiği cereyan-ı küfrîye ve inkâr-ı uluhiyete karşı İsevîlik dini tasaffi ederek 

ve hurafattan tecerrüd edip İslâmiyete inkılab edeceği bir sırada, nasılki İsevîlik şahs-ı 

manevîsi, vahy-i semavî kılıncıyla o müdhiş dinsizliğin şahs-ı manevîsini öldürür; öyle 

de Hazret-i İsa Aleyhisselâm, İsevîlik şahs-ı manevîsini temsil ederek, dinsizliğin şahs-ı 

manevîsini temsil eden Deccal'ı öldürür.. yani inkâr-ı uluhiyet fikrini öldürecek.”[30] 

İşte böyle bir sırada, o cereyan pek kuvvetli göründüğü bir zamanda, Hazret-i İsa 

Aleyhisselâm'ın şahsiyet-i maneviyesinden ibaret olan hakikî İsevîlik dini zuhur edecek, 

yani rahmet-i İlahiyenin semasından nüzul edecek; hâl-i hazır Hristiyanlık dini o 

hakikata karşı tasaffi edecek, hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak, hakaik-i İslâmiye ile 

birleşecek; manen Hristiyanlık bir nevi İslâmiyete inkılab edecektir. Ve Kur'ana iktida 

ederek, o İsevîlik şahs-ı manevîsi tâbi' ve İslâmiyet metbu' makamında kalacak; din-i 
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hak bu iltihak neticesinde azîm bir kuvvet bulacaktır. Dinsizlik cereyanına karşı ayrı 

ayrı iken mağlub olan İsevîlik ve İslâmiyet ittihad neticesinde, dinsizlik cereyanına 

galebe edip dağıtacak istidadında iken; âlem-i semavatta cism-i beşerîsiyle bulunan 

şahs-ı İsa Aleyhisselâm, o din-i hak cereyanının başına geçeceğini, bir Muhbir-i Sadık, 

bir Kadir-i Külli Şey'in va'dine istinad ederek haber vermiştir. Madem haber vermiş, 

haktır; madem Kadir-i Külli Şey' va'detmiş, elbette yapacaktır. Evet her vakit 

semavattan melaikeleri yere gönderen ve bazı vakitte insan suretine vaz'eden (Hazret-i 

Cibril'in "Dıhye" suretine girmesi gibi) ve ruhanîleri âlem-i ervahtan gönderip beşer 

suretine temessül ettiren, hattâ ölmüş evliyaların çoklarının ervahlarını cesed-i misaliyle 

dünyaya gönderen bir Hakîm-i Zülcelal, Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ı, İsa dinine ait en 

mühim bir hüsn-ü hâtimesi için, değil sema-i dünyada cesediyle bulunan ve hayatta olan 

Hazret-i İsa, belki âlem-i âhiretin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten ölseydi, yine 

şöyle bir netice-i azîme için ona yeniden cesed giydirip dünyaya göndermek, o Hakîm'in 

hikmetinden uzak değil.. belki onun hikmeti öyle iktiza ettiği için va'detmiş ve va'dettiği 

için elbette gönderecek.”[31] 

“Hem Firengistan diyarı, Hristiyan şevketi dairesidir.”[32] 

            “Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın bir mu'cizesine dair: 

  
“Allah’ın izni ile anadan 

doğma körü ve abrası iyileştireceğim,ölüleri dirilteceğim.”[33] 

Kur'an, Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın nasıl ahlâk-ı ulviyesine ittibaa beşeri 

sarihan teşvik eder.”  

“İsa Aleyhisselâm, sair esma ile beraber Kadîr ismi onda daha galibdir.”[34] 

            “Ehl-i Teslis'in İsa Aleyhisselâm'a muhabbetleri faidesizdir.[35] 

            “Üçüncü Tabaka-i Hayat: Hazret-i İdris ve İsa Aleyhimesselâm'ın tabaka-i 

hayatlarıdır ki, beşeriyet levazımatından tecerrüd ile, melek hayatı gibi bir hayata 

girerek nuranî bir letafet kesbeder. Âdeta beden-i misalî letafetinde ve cesed-i necmî 

nuraniyetinde olan cism-i dünyevîleriyle semavatta bulunurlar.”[36] 

            “Hazret-i İsa Aleyhisselâm geldiği vakit, herkes onun hakikî İsa olduğunu bilmek 

lâzım değildir. Onun mukarreb ve havassı, nur-u iman ile onu tanır. Yoksa bedahet 

derecesinde herkes onu tanımayacaktır.”[37] 

            “Hem pek çok Yahudi üleması ve Nasara üleması, ikrar ve itiraf etmişler ki: 

"Kitablarımızda Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm'ın evsafı yazılıdır." Evet 

gayr-ı müslim olarak başta meşhur Rum Meliklerinden Hirakl itiraf etmiş, demiş ki: 

"Evet İsa Aleyhisselâm, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'dan haber veriyor."[38] 
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            “İncil'in bir yerinde, İsa Aleyhisselâm demiş: "Ben gideceğim; tâ dünyanın reisi 

gelsin."  

...Demek İsa Aleyhisselâm, çok defa Ahmed Aleyhissalâtü Vesselâm'dan beşaret 

veriyor.”[39] 

“Din-i İsevî'de yalnız esasat-ı diniye Hazret-i İsa Aleyhisselâm'dan alındı. Hayat-ı 

içtimaiyeye ve füruat-ı şer'iyeye dair ekser ahkâmlar, Havariyyun ve sair rüesa-yı 

ruhaniye tarafından teşkil edildi. Kısm-ı a'zamı, kütüb-ü sâbıka-i mukaddeseden alındı. 

Hazret-i İsa Aleyhisselâm, dünyaca hâkim ve sultan olmadığından ve kavanin-i 

umumiye-i içtimaiyeye merci' olmadığından; esasat-ı diniyesi, hariçten bir libas 

giydirilmiş gibi, şeriat-ı Hristiyaniye namına örfî kanunlar, medenî düsturlar alınmış, 

başka bir suret verilmiş. Bu suret tebdil edilse, o libas değiştirilse, yine Hazret-i İsa 

Aleyhisselâm'ın esas dini bâki kalabilir. Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ı inkâr ve tekzib 

çıkmaz. “[40] 

            “Şimdiki Hristiyanlık dini ise; "Velediyet Akidesi"ni kabul ettiği için vesait ve 

esbaba tesir-i hakikî verir. Din namına enaniyeti kırmaz, belki Hazret-i İsa 

Aleyhisselâm'ın bir mukaddes vekili diye o enaniyete bir kudsiyet verir. Onun için, 

dünyaca en büyük makam işgal eden Hristiyan havasları, tam dindar olabilirler. Hattâ 

Amerika'nın esbak Reis-i Cumhuru Wilson ve İngiliz'in esbak Reis-i Vükelası Loid 

George gibi çoklar var ki, mutaassıb birer papaz hükmünde dindar oldular. 

Müslümanlarda ise öyle makamlara girenler, nâdiren tam dindar ve salabetli kalırlar. 

Çünki gururu ve enaniyeti bırakamıyorlar. Takva-yı hakikî ise, gurur ve enaniyetle 

içtima edemiyor.”[41] 

            “Hem âlem-i insaniyette inkâr-ı uluhiyet niyetiyle medeniyet ve mukaddesat-ı 

beşeriyeyi zîr ü zeber eden Deccal komitesini, Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın din-i 

hakikîsini İslâmiyetin hakikatıyla birleştirmeye çalışan hamiyetkâr ve fedakâr bir İsevî 

cemaatı namı altında ve "Müslüman İsevîleri" ünvanına lâyık bir cem'iyet, o Deccal 

komitesini, Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın riyaseti altında öldürecek ve dağıtacak; beşeri, 

inkâr-ı uluhiyetten kurtaracak.”[42]           

“Rivayetlerde Hazret-i İsa Aleyhisselâm'a "Mesih" namı verildiği gibi her iki 

Deccal'a dahi "Mesih" namı verilmiş ve bütün rivayetlerde 

 denilmiş. Bunun hikmeti 

ve tevili nedir? 

            Elcevab: Allahu a'lem bunun hikmeti şudur ki: Nasılki emr-i İlahî ile İsa 

Aleyhisselâm, şeriat-ı Museviyede bir kısım ağır tekâlifi kaldırıp şarab gibi bazı 

müştehiyatı helâl etmiş. Aynen öyle de; Büyük Deccal, şeytanın iğvası ve hükmü ile 

şeriat-ı İseviyenin ahkâmını kaldırıp Hristiyanların hayat-ı içtimaiyelerini idare eden 

rabıtaları bozarak, anarşistliğe ve Ye'cüc ve Me'cüc'e zemin hazır eder. Ve İslâm 
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Deccalı olan Süfyan dahi, şeriat-ı Muhammediyenin (A.S.M.) ebedî bir kısım ahkâmını 

nefis ve şeytanın desiseleri ile kaldırmağa çalışarak hayat-ı beşeriyenin maddî ve manevî 

rabıtalarını bozarak, serkeş ve sarhoş ve sersem nefisleri başıboş bırakarak, hürmet ve 

merhamet gibi nurani zincirleri çözer; hevesat-ı müteaffine bataklığında, birbirine 

saldırmak için cebrî bir serbestiyet ve ayn-ı istibdad bir hürriyet vermek ile dehşetli bir 

anarşistliğe meydan açar ki, o vakit o insanlar gayet şiddetli bir istibdaddan başka zabt 

altına alınamaz.”[43] 

            İsa aleyhisselam 33 yaşında iken göğe çekildi.[44] 

“Hadîs-i sahihle, âhirzamanda İsevîlerin hakikî dindarları ehl-i Kur'an ile ittifak 

edip, müşterek düşmanları olan zındıkaya karşı dayanacakları gibi; şu zamanda dahi 

ehl-i diyanet ve ehl-i hakikat, değil yalnız dindaşı, meslekdaşı, kardeşi olanlarla samimî 

ittifak etmek, belki Hristiyanların hakikî dindar ruhanîleri ile dahi, medar-ı ihtilaf 

noktaları muvakkaten medar-ı münakaşa ve niza' etmeyerek müşterek düşmanları olan 

mütecaviz dinsizlere karşı ittifaka muhtaçtırlar. “[45] 

            "Misyonerler ve Hristiyan ruhanîleri, hem Nurcular, çok dikkat etmeleri 

elzemdir. Çünki her halde şimal cereyanı; İslâm ve İsevî dininin hücumuna karşı 

kendini müdafaa etmek fikriyle, İslâm ve misyonerlerin ittifaklarını bozmaya çalışacak. 

Tabaka-i avama müsaadekâr ve vücub-u zekat ve hurmet-i riba ile, burjuvaları avamın 

yardımına davet etmesi ve zulümden çekmesi cihetinde müslümanları aldatıp, onlara bir 

imtiyaz verip, bir kısmını kendi tarafına çekebilir."[46] 

“Bir İsevî müslüman olsa, İsa Aleyhisselâm'ı daha ziyade sever.”[47]  

“O zâtın (Mehdinin)üçüncü vazifesi, Hilâfet-i İslâmiyeyi İttihad-ı İslâma bina 

ederek, İsevî ruhanîleriyle ittifak edip Dîn-i İslâma hizmet etmektir. Bu vazife, pek 

büyük bir saltanat ve kuvvet ve milyonlar fedakârlarla tatbik edilebilir.”[48]  

İsa (AS) ve İncil ile ilgili olarak:” Yetmişbirinci bâbında, (Ben kimsenin günahını 

affedemem. Ancak Allah günahları affeder. )  

Yetmişikinci bâbında ise, (Ben bu dünyaya, cenâb-ı Hakkın dünyaya selâmet getirecek 

olanResûlünün yolunu hazırlamak için geldim. Fakat sizler dikkat ediniz! O gelinciye 

kadar sakın aldatılmayasınız. Çünkü benim sözlerimi alıp benim İncîlimi bozacak 

birçok yalancı peygamberler zuhûr edecektir), dedi. O zaman Andreasın, geleceğini 

söylediğin bu Resûl hakkında bize bazı işaretler söyle ki Onu bilelim suâline karşı, (Bu 

Resûl sizin zamanınızda gelmeyecektir. Sizden birkaç yıl sonra, benim İncîlim tahrîf 

edilmiş olacağı ve hakîkî inananların 30 kişi kadar kalacağı bir zamanda gelecektir. İşte 

o zaman, cenâb-ı Hak insanlara acıyarak, elçisini gönderecektir. Onun başının üzerinde 

dâimâ beyaz bir bulut bulunacaktır. O çok kudretli olacak, putları kıracak, puta 

tapanları cezâlandıracaktır. Onun sâyesinde, insanlar Allahı tanıyacak ve Onu tâzîz 

edecek ve ben de hakîkî olarak tanınacağım. Benim insandan başka bir şey olduğumu 

söyliyenlerden intikam alacaktır) demektedir.  
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Doksanaltıncı bâbında ise, (Ruhumun huzurunda bulunduğu Allah hayydir, diridir. 

Allahü teâlâ babamız İbrâhîme, senin neslinden bütün insanları nîmetlendireceğim diye 

vaat etmiş ise de, O Mesîh [Resûl] ben değilim. Allahü teâlâ beni dünyadan çekip aldığı 

zaman, şeytan herkesi benim Allah veya Allahın oğlu olduğuma inandıracak. Bu lânetli 

fitneyi yeniden diriltecek. Sözlerim ve akîdem öylesine tahrîf edilecek ki, otuz kadar 

mümin ya kalacak, ya kalmıyacak. Bunun üzerine Allahü teâlâ insanlara merhamet 

ederek, her şeyi kendisi için yaratmış olduğu Resûlünü gönderecektir. Bu resûl 

güneyden gelecektir. Büyük kudret sahibi olacaktır. Putları kıracak, puta tapanları 

ortadan kaldıracak, şeytanın insanlar üzerindeki hâkimiyyetine son verecektir. Kendisi 

ile birlikte, Allahü teâlânın selâmeti de inanan insanlara ulaşacak ve kendisinin 

sözlerine inananlar, Allahü teâlânın türlü türlü nîmetlerine nâil olacaklardır) 

demektedir.  

Doksanyedinci bâbında ise, (Söylediğin Mesîhin ismi nedir ve Onun gelişinin alâmetleri 

nelerdir?diye soran kâhine Îsâ şöyle dedi:Mesîhin (Resûlün) adı hayran olmaya değer 

güzelliktedir. Allahü teâlâ Onun ruhunu yarattığı zaman, Ona bu ismi verdi ve Onu 

semavî ihtişâmı içine koydu ve bekle ey Ahmed! Senin hâtırın için ben Cenneti, dünyayı 

ve birçok mahlûku yaratacağım. Bunları sana hediye ediyorum. Sana kıymet veren 

benden kıymet bulacak. Sana lânet eden [küfreden], tarafımdan lânet olunacaktır. Ben 

seni dünyaya, benim kurtarıcı Resûlüm olarak göndereceğim. Senin sözün sırf hakîkat 

olacaktır. Yer ve gök ortadan kalkabilir. Fakat, senin îmanın dâimâ sonsuz olacaktır, 

dedi. Onun mukaddes ismi Ahmeddir. Bunun üzerine Îsânın etrafında toplanmış olan 

halk, seslerini yükselterek, Ey Ahmed! Dünyayı kurtarmak için çabuk gel! diye 

bağırdılar) demektedir.  

Yüzyirmisekizinci bâbında ise, (Kardeşlerim! Ben topraktan yaratılmış bir insanım. 

Sizin gibi toprak üzerinde yürüyorum. Günahlarınızı bilin ve tevbe edin! Kardeşlerim! 

Şeytan, Romalı askerlerin yardımı ile, size benim Allah olduğumu söyliyerek sizi 

aldatacak. Onların, sahte ve yalancı ilahlara kulluk ederek Allahın lânetine 

uğrayacaklarını görerek, onlara inanmayınız) demektedir.  

Yüzotuzaltıncı bâbında, Cehennem hakkında izâhat verildikten sonra,Muhammed 

aleyhisselâmın kendi ümmetini Cehennemden nasıl kurtaracağı anlatılmaktadır.  

Yüzaltmışüçüncü bâbında ise, (Havârîlerin, geleceğini söylediğin zat, kim 

olacak?suâline karşı, Îsâ aleyhisselâm, kalbinin bütün sevinci ile, Onun ismi Ahmeddir. 

O geldiği zaman, uzun müddet yağmur yağmasa bile, toprakta meyve ağaçları 

yetişecektir. Onun getirdiği Allahın rahmeti sâyesinde, insanlar Onun zamanında iyi 

şeyler yapmak fırsatını bulacaklar. Allahın rahmeti insanlar üzerine yağmur gibi 

yağacaktır, dedi) demektedir.  

Îsâ aleyhisselâmın son günleri hakkında Barnabas İncîli şu mâlûmatı vermektedir: [Bâb 

215-222] (Roma askerleri, Îsâ aleyhisselâmı yakalamak için evden içeri girdikleri zaman 

dört büyük melek Cebrâîl, İsrâfîl, Mikâîl ve Azrâîl, Allahü teâlânın emri ile Onu 



kucaklayıp pencereden çıkararak göğe kaldırdılar. Romalı askerler kendilerine 

kılavuzluk eden Yehûdâyı (Judas), sen Îsâsın! diye yakaladılar. Bütün inkârına, bağırıp 

çağırmasına, yalvarmasına rağmen sürükleye sürükleye hazırlanmış olan çarmığa 

götürüp astılar. Sonra Îsâ aleyhisselâm, annesi Meryem ve Havârilerine göründü. 

Meryeme, anne, görüyorsun ki, ben asılmadım. Benim yerime hâin Yehûdâ haça gerildi 

ve öldü. Şeytandan sakının! Çünkü o, dünyayı yanlış bilgi ile aldatmak için her şeyi 

yapacaktır. Gördüğünüz ve duyduğunuz şeyler için sizi şâhit yapıyorum dedi. Ondan 

sonra inananları koruması ve günahkârların nedâmet getirmesi için Allahü teâlâya duâ 

etti. Şâkirdlerine dönerek, Allahü teâlânın nîmeti ve rahmeti sizinle olsun dedi. Bundan 

sonra dört büyük melek onu şâkirdlerinin ve anasının gözü önünde tekrar semaya 

kaldırdılar. )”[49] 

” (Amerikada neşrolunan AWAKE (Uyan!) mecmû'asının 8 Eylül 1957 tarihli 

nüshasında şöyle bir makâle çıktı:(Meğese Kitap-ı mukaddeste tamam 50. 000 hatâ 

varmış! Geçenlerde bir genç hıristiyan, KJV (Kral James Beyanı) olan Kitap-ı 

mukaddesten bir dâne satın almıştı. Tabî'î İncîli (Kitap-ı mukaddesi) Allah kelâmı 

olarak kabûl ettiğinden, içinde hiçbir hatâ bulunmadığını zannediyordu. Fakat eline 

geçen bir Look mecmû'asında (İncîl Hakkında Hakîkatler) ismindeki bir makâlede, 

1133 [m. 1720] tarihinde kurulan bir dînî meclîsin Kral James tarafından hazırlatılan 

Kitap-ı mukaddeste 20. 000 hatâ bulunduğunu meydana çıkardığını okuyunca şaşırıp 

kaldı. Çok üzüldü. Bu mes'eleyi ruhanî arkadaşlarıyla görüştüğü zaman, onlar 

kendisine, (Bugünkü Kitap-ı mukaddeste, 20. 000 değil, 50. 000 hatâ vardır) demezler 

mi?Genç adam kendinden geçti. Şimdi bize soruyor: Allah aşkına söyleyin bana, bizim 

Allah kelâmı zannettiğimiz Tevrât ve İncîl, böyle hatâlarla dolu bir eser midir?”[50] 

Asrımızdaki mantığı daha açık ifadeyle kendi düşünce ve mantığını esas alıp 

hüküm vermeye çalışan zevatlar;Hüseyin Atay,Süleyman Ateş,Yaşar Nuri 

öztürk,Ahmet Hulusi,Zekeriya Beyaz,Bayraktar Bayraklı..Selefi yolu takib etmeye 

çalışan Abdulaziz Bayındır,Muhammed Esed.. 

Bunlar ile ilgili olarak; 

           

AHMET  HULUSİ yazmış olduğu bir çok eserle,sadece muamelatın çerçevesinde 

değil,itikat sahasını da zorlamakta,yorumlarıyla güya mantığı esas almaya çalışırken 

dinin hüküm ve esaslarını inkar etmektedir.Yaptığı felsefeyle de islam felsefesinin 

dışında kalmaktadır. 

           M.Avni Özmansur 247 sayfalık”Kur’an-daki asıl islam bu”(Ahmet Hulusiye 

cevap.4) adlı kitabında bu sapık düşünceleri tahlil ve delil getirerek sıralamaktadır. 

Bunlar;İman, ibadet,ruh,cin,şeytan gibi konulardır. 
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            Her yanlış düşüncenin her şeyi İle yanlış olması elbette 

düşünülemez.Yazdıklarından büyük tepki aldığına inanan A.Hulusi,bundan sonra 

köyüne geçip ve de göçüp orada hayatını sade olarak geçireceğini ifade eder. 

            Kuyuya attığı taş ve bulandırdığı sudan sonra... 

            ”İslâm Dini’ni gerçekten samimiyetle benimsiyorsanız, geçmişin şartları içinde 

oluşmuş yorumları bir yana koyarak, Hz. Muhammed aleyhisselâmdan bize intikâl eden 

verileri günümüz şartları ve bilgileri ışığında yeniden değerlendirmeye alınız. 

DİNDE REFORM OLMAZ!… Çünkü Din, “ebeden değişmez sünnetullah” 

üzerine bina olmuştur. 

DİNİ ANLAMADA REFORM ise çağımızda zaten başlamıştır… 

Ancak bu reform, çeşitli çevrelerde söylendiği şekliyle yani dine lokalize 

yaklaşımlarla asla gerçekleşmez!.”(Ahmet Hulusi) 

            Acaba A.Hulusi yaptıklarıyla hangi guruba girmiş oluyor?Yoksa kuruntulu bir 

tevile mi giriyor?Zira kendisinin ki anlama da reform değil,anlamamada deform’dur. 

            Ahmet Hulusi,meselelere mantıklı oluştan ziyade akılcı yanaşmakta,aklının 

aldığını kabul etmektedir.Dinin şekilci yanını tüm hadislerde gördükten sonra bu 

konulara eğildiğini söyler.Bundan hareketle,rasulullah gibi giyinmek değil,örfe göre 

giyinmek sünnettir,der. 

-Riyazet yaptığını ifade eder.Muğlak bir ifadesinde;Nebi gelmez,resul gelmez,diye bir 

şey Kur’an-da yoktur,ifadesinde bulunmuştur. 

  

MUHAMMED ESED:Avusturyalı,Yahudi asıllı olup,dindar bir aileden gelme bir 

mühtedidir.1900’de doğmuş,1926’da müslüman olmuş,1992’de ölmüştür.İslâmî alanda 

bir çok eserler vermiştir.Araştırmacı,çoğunlukla ortadoğuda bulunmuş,hakkında bir 

çok makale yazılan bir yazar ve araştırmacıdır. 

            Belliki İbni Teymiyeden de etkilenmiş,tıpkı bir cihette,hocasını takib edip 

savunan İbni Kayyım Cevzi gibi,akılla çözmeye kalkışmıştır.Mesela;cennetin 

nimetlerinin sonsuzluğunu söylerken,cehennemin azabının sonsuz olmadığını,onlar gibi 

iddia etmektedir.  

Tefsir tarz ve yöntemi olarak uygun görülen bu eser yani Meali hakkında” 

Gerçekten, tefsiri okuyan herkes, müfessirimizin; İbn Hazm, İbn Teymiyye, İbn Kayyim 

el-Cevziyye, Şevkâni, M. Abduh, M. Reşid Rıza gibi zahiri ön plâna alan ve bir mezhep 

sistemi içine girmeyen bir çizgi izlediğini gözlemler.” [51]    
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S.Yıldırım tenkidini derinleştirerek,hadisler konusunda takib ettiği yöntemi şöyle 

açıklar:” Müfessirimiz, hadislerin İslâm dinindeki yerini ve dinin ikinci ana kaynağı 

olduğunu kabul etmekle beraber, bazan şahsî tercihlerine dayanarak ilgili hadîslere yer 

vermez. Meselâ Felak ve Nas sûrelerinin tefsirinde müfessirlerce yer verilen sihir 

rivâyetine, yani Hz. Peygamber'in (a.s.m.) sihre maruz kalıp bu sûreleri okumakla onun 

tesirinden kurtulduğuna dair hadîse, keza Fatiha sûresindeki hakkındaki "Onlar 

Yahudiler'dir" ve dâllin hakkındaki "Hıristiyanlar'dır" hadîsine hiç temas etmez. 

              Kur'ân Mesajı yazarının bir özelliği de, terim değeri olan alışılmış kelimeleri 

kullanma yerine, onları yeniden tanımlamayı tercih etmesidir. Meselâ, kâfirler: 

"hakikati inkâr eden herkes" , zâlimler: "zulüm yapmaya şartlanmış olanlar" , fasıklar: 

"yoldan çıkmış olanlar" , müttakiler: "Allah'a karşı sorumluluklarının bilincinde 

olanlar" , zekât: "arındırıcı malî yükümlülük" şeklinde çevrilir. Bu usûlü bilerek ve bir 

yenilik olması gayesiyle uyguladığı aşikârdır.” 

Yahudilerin Cumartesi gününü ihlalden dolayı;-Maymun olun- [52]âyetini 

mecazi olarak ele almıştır. 

Cinler konusunda varlıklarını kabul etmez. 

Aklı ön plana çıkarıp,anlaşılmayan veya anlayamadığı noktaları tevil eder. 

Ayın ikiye yarılışını,[53] bir kıyamet hadisesi olarak,ileride vuku bulacağını 

söyler. 

Cehenneminde ebedi olmadığı yorumunu yapar. 

Tesettür,Zina haddi,hırsızlıkla ilgili konularda aynı hataya düşüp,âyetleri kopuk 

değerlendirip,eksiz gözlemde bulunur. 

Esed mealinde zikredilen olumsuzluklar sadece bunlarla kalmaz,ayrıca; 

-Hz.İsa’nın göğe kaldırılmasını şaşkınlık olarak niteler. [54] 

-Neshi reddeder. [55] 

-Âyetleri Kitab-ı Mukaddese dayandırarak tefsir eder.[56]  

-Kurtuluşun kaynağını islâma göre değil,farklı dinlerede dayandırarak 

zikreder.Peygambere inanma şartını kaldırır. [57] 

Güzel olan müteşabihatlarda hataya düşmeyişi hususunda ise,kanaatı olarak 

ifade edilir. [58] 

Mekke’de bulunan Rabıtat-ül Alemil İslâmî’nin sipariş etmiş olduğu bu 

meal,görülen yanlışlıklar üzerine,uygun olmadığı yönünde bir rapor verilmiştir.Ve yüz 

bin adet basılmışken,tekrar hamur haline getirilmiştir. 
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Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da tenkidi yapılmıştır. [59] 

Anlaşılan o ki;geçmişi göz önünde bulundurup yeni izahlar getirmekten 

öte,kendisiyle başlanacak,kendisine aid bir anlayış tarzı ortaya koymaktadır. 

Anlaşılıyor ki Esed;Tefsirini doğulu müslümanlara göre değil,batılı eski 

dindaşlarına göre,onları memnun edecek ve onların kabul edecekleri yöntemleri takib 

ederek yazılmış bir eserdir. 

Birazda İbrahim peygamberin putperestlere karşı secdeye kapanmalarını teklif 

ettiğinde onlarında,bir kere secdeye kapanmakla ne olacak deyip eğilmeleri ve İbrahim 

peygamberinde;-Ya Rabbi,yatırması benden,hidayet senden-demesi 

sonucunda,başlarını kaldırırken hidayet üzerine kalkmalarını hatırlatmaktadır.Ancak o 

İbrahim peygamber olup,bu Esed’dir..gerek soyca,gerek makamca... 

Kendisi:” Kendim de Yahudi kökenli olmama rağmen, Siyonizme karşı başından 

beri güçlü bir muhalefet beslemişimdir içimde.”[60]  

Tefsirini şöyle tanımlar:” "İslam'ın ana kaynağı olan kitabı doğru, sade, anlaşılır 

ve günün insanına, daha doğrusu Batı'lı insana, hitap eden bir uslupda yazmak, böylece 

onlara ön yargılarını terkettirecek doğru İslam'ı tanıtmaktır". 

            Esed meali konusunda;“Özetle o, Kur'an'a "akılcı" yaklaşmamıştır, "akıllı" 

yaklaşmıştır. Akli yorumlarının bazısında isabet edememiştir.”[61] 

            Akıl bağlı olduğundan her zaman ölçü değildir.Eğer öyle olmuş olsaydı şunun da 

geçerli kabul edilmesi gerekirdi: 

            Mantıkla hareket etmeye çalışan Garody;inkâr etmese de,namazı 5 vakit değil 

de,ihtiyaç içerisinde 20 kere kılınması,orucu belli bir zamana hasretmemeye,el kesmeyi 

artık elektronik cihazlarla hırsızlık yapıldığından dolayı uygulamamak,Mirasta erkeğe 

değil,kadına iki pay vermeyi önerir.Helal ve haramların nisbi olup,bölgelere göre 

değişebileceğini savunur.Nitekim içkinin israf halinde haram olduğunu ifade eder.Ve 

kendisininde hanif olduğunu böylece ne hristiyan,ne yahud,ne de müslüman... 

Esed mealinde terim ve kavramlara farklı anlamlar takmaktadır.İslama teslim 

olan gibi. 

Esed meali ilk olarak 1996’da Türkçeye tercüme edilmiştir.Bir çok kimse tam 

tasvib etmediği halde,tam tenkide de cesaret bulamamış,ilk tenkid edenin kendisi 

olmasını istememiştir.Yapılan iyi bir çalışmayı tenkidde bir hassasiyet 

gösterilmiş,engellenmemiştir. Ancak tenkidden sonra tenkidler birbirini takib 

etmiştir.”[62] 
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Esedin meal tefsirinde şüphe uyandıran bir nokta da;onun yahudi asıllı ve o dinin 

eğitimi üzerine yetişmiş olmasıdır. 

                S.Hocaoğlu yazdığı 7 makale ile genişçe tahlil etmiş,sonuç olarak eksikleri olsa 

da olumlu bulmuştur.Zira bu çevirinin çevirisidir,durumunu da göz önünde 

bulundurmuştur.[63]    

  

            YAŞAR NURİ ÖZTÜRK : Onun hakkında çok şey söylenmiştir.İşte onlardan bir 

kaçı: 

            M.Şevket Eygi,gerek Y.N.Öztürk gerekse Zekeriya Beyaz hakkında şunları 

söyler: 

            “Dr.Moon,Öztürk,Baykal 

YENİ bir din mi dersiniz,tarikat mı dersiniz,işte bunun kurucusu Dr.Moon’un 

geçen yaz belli başlı Amerikan gazetelerine büyük ilanlar verdiğini daha önce 

yazmıştım.Önemine binaen konuyla ilgili olduğu için bu ilanların içeriğini kısaca 

özetliyorum.Dr.Moon şöyle diyordu: 

            Büyük bir toplantı yapıldı.Hz.İsa,Hz.Muhammed,Buda,Konfiçyüs,Martin Lüther 

geldiler.Hz.İsa beni ahirzaman mehdisi olarak ilan etti.Toplantıya Allah 

katılmadı,mektup gönderdi...”İki gazete ilanı basmadı,ötekiler yayınladı... 

            Dr. Moon Karun kadar zengin bir adam,doların mülti-milyarları ile oynuyor. 

Üniversiteleri var,gazeteleri var,televizyon istasyonları var,dünya çapında teşkilatı 

var.İşte bu zat Türkiye’ye de kanca atmış bulunuyor.Meşhur,mâruf,mâlum,mâhut 

Prof.Dr.Yaşar Nuri Öztürk New York’ta Dr.Moon üniversitesinde iki yıl hocalık 

yapmış,ders okutmuş.Kendisi aynı zamanda bu yeni dinin kutsal metinler 

“Editorialboard”üyesi.Sık sık toplantılarına katılmış,Moon’cularla sıkı fıkı,içli dışlı 

olmuş.Bir İslâm ilâhiyatı profesörünün böyle nev-zuhur bir dinle ne alâkası 

olabilir.Oluyor işte.Yaşar Nuri Öztürk enteresan,cür’etkâr iddialara sahiptir.Bir ara 

kendisini”Çıplak uyarıcı”ilan etmişti.Çıplak uyarıcı Kur’an-ı Kerim-de geçen Arapça 

“Nezirun mubîn”in Türkçe karşılığıdır.Kur’an bu sıfatı sadece Resûlullah Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem için kullanıyor,başka bir insan için kullanmıyor.Peki Peygambere ait 

böyle bir sıfatı Öztürk kendisi için nasıl kullanıyor?Kullanır...O bir ilâhiyat 

profesörüdür,hem bu memlekette bu gibi işler için geniş bir inanç ve fikir hürriyeti 

vardır. 

            06-04-2002 tarihli Milliyet gazetesinde”İlâhiyatçılara Moon Çengeli”başlığı ile 

bir haber çıkmıştı.(Ömer Erbil imzasıyla)Bu haberden şu satırları naklediyorum: 
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            “Ankara Sheraton Hotel’de bilimsel toplantı bahanesiyle Marmara Üniversitesi 

Dekanı Prof.Dr.Zekeriya Beyaz’ı tuzağa düşüren Moon tarikatı,ilâhiyatçılara çok daha 

önceden çengel atmış.Sakarya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dekanı Prof Mehmet 

Erkal,İ.Ü.İlâhiyat Fakültesi Dekanı Prof.Yaşar Öztürk’ün....tarikatın yurtdışındaki 

toplantılarına katıldığı belirlendi.” 

            Haberin alt kısmında katılan profesörlere sormuşlar.Prof.Dr.Mehmet 

Erkal”Roma’da bir toplantıya katıldım,kandırıldım”diyerek hatasını itiraf etmiş,tebrik 

ediyoruz. 

            Haftalık Aydınlık gazetesinde (26-11-2002) bu  konu ile ilgili şu bilgiler var: 

            “Öztürk ANKA Ajansı’na Moon tarikatıyla ilişkisinin 1987’de Amerika’dan 

döndükten sonra bittiğini söylüyor ama 1988’de Bursa’da Sidre Yayınları’ndan çıkan 

“Tasavvufun Ruhu ve Tarikatlar” adlı kitabında,Uluslararası Ortadoğu Birliği’nin 

danışman kurulu üyesi olduğunu yazıyor! 

            ANKA Ajansı’nın Öztürk’e sorusu şöyle:”Halen tarikatın ayın organı Dünya 

Kutsal Metinleri’ndeki isminizden editör olarak söz ediliyor,bunu açıklar mısınız? 

            Öztürk,bu soruya şu yanıtı veriyor:”Editör deyimi yanlış.Danışman veya 

hazırlayıcılardan biri olduğumuzun söylenmesi gerekirdi.” 

            Türkiye ne garip bir ülke...Ehl-i sünnet mensubu bir ilâhiyatçı Nakşilik 

tarikatına veya Risale-i Nur cemaatına girerse suç oluyorda,Dr.Moon tarikatına veya 

dinine girerse suç olmuyor! 

            Yaşar Nuri Öztürk İslâm hükümlerinin ana kaynaklarından olan Sünnet’i ve 

icmâ-i ümmeti devre dışı bırakarak kendi kafasına göre,Kur’an müslümanlığı diye yeni 

bir sistem geliştirmek istiyor.Peki,onun tek kaynak olarak kabul ettiği Kur’an Dr.Moon 

dini için,Dr.Moon’unAmerikan gazetelerine verdiği ilandaki iddialar için ne diyor?..” 

            Bununla beraber,Türkiye’de Dr.Moon dini ile ilişki kuranlar sadece bazı 

ilahiyatçılar değil,aynı zamanda CHP genel Başkanı Deniz Baykal,Dinler arası diyalog 

perdesi altında çeşitli din ve cemaat üyelerinin de ilişkide olduğunu genişçe anlatır. 

Moon:CIA tarafından desteklenmektedir. [64] 

Dönme olan Muhammed Yahya ABD-li olup,Y.N.Öztürk-ün yüksek lisans 

öğrencisi oluşu,bu öğrencininde -moon olup-,özellikle Öztürkle ilgilenmesi 

ibretâmizdir.[65] 

Y.N.Öztürk’ün hocası olan Karadeniz bölge vaizi Mustafa Cansız,ezan 

okunurken,kahvede tavla oynamasından dolayı tenkid edilmiştir. 
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Bir asrın sonu..aydınların son sözü;Yanıldık,Yandık,Aldandık,Aldatıldık, 

Sahiblenmedik,Kavgalı olduk,İtibarlılara itibar etmedik,Ubur ettik... 

Tesettürü inkâr eden İslam Gerçeği isimli kitabın yazarlarından birisidir. Sol bir 

partiye üye olup, siyasete atılan Yaşar Nuri Öztürk, "Kur'anda İslam" kitabında diyor 

ki: 

1- Ebrehe'nin ordusunu helak eden siccin taşları, veba mikroplarıdır, (s. 45) 

2- Mi'raç ruhani bir olaydır, (s. 58) 

3- Ayın ikiye ayrılma mucizesi, fiili değildir. Resulullah, böyle görüntü meydana getirdi, 

(s. 90) 

4- Kur'anda kadere iman diye bir şey yoktur, (s. 93,95) 

5- Davud Peygamber günah işlemiştir. Peygamberler günahtan beri değildir, (s. 

101) 

6- Kur'anı anlamadan okumak hatim sayılmaz, (s. 102) 

7- Yolculukta bakımsız mescitlerde namaz kılmamalı, namazları cem etmelidir, 

(s. 104) 

8- Cennette Allah görülmeyecektir. (s. 108) 

9- Hazret-i Peygamber, ümmî değildi. (s. 110,334) 

10- Cihazdan dinlemekle hatim olur. (s. 117) 

11- Ölüler için Kur'an okunmaz, (s. 118-317) 

12- Camilerdeki Muhammed v.s.nin ismi yazılı tablolar tevhid inancına ters 

düşer, (s. 120) 

13- Resulullah, tek bir hadisin bile yazılmasına izin vermemiştir, (s. 127) 

14- Hazret-i İbrahimin babası putperest idi. (s. 55) 

15- Kur'anın hiçbir âyeti nesh edilmemiştir, (s. 157) 

16- İslamiyette tenasüh (reenkarnasyon) vardır, (s. 161,249,257,283,312,320) 

           17- Kur'ana abdestsiz, gusülsüz el sürülür ve okunur, (s. 162,163,288) 

18- Hazret-i Musa, günah işlemiştir. Bir kıbtiyi öldürmüştür, (s. 165) 



19- Namazda her millet kendi lisanı ile okuyabilir (s. 295) 

20- Allaha ve ahirete inanan ve barışa yönelik hizmetler sergileyen herkes, ister 

yahudi, ister hıristiyan olsun cennete girecektir, (s. 367,493,511) 

21- Namaz kılarken kıbleye yönelme şartı yoktur. (s. 580) 

22- Mezhebi dörtte sınırlamak, İslama yapılabilecek en büyük kötülüktür, (s. 

399) 

23- Oruç kefareti diye bir şey yoktur, (s. 415) 

24- Dinden dönen, mürted olan öldürülmez. (s. 424) 

25- Müslüman kadın, kitap ehli kâfirlerle evlenebilir, (s. 425) 

26- Kadın hayz halinde, namaz kılar, oruç tutar, Kur'an okur, tavaf eder. (s. 429) 

27- Şahitlikte iki kadının bir erkeğe eşitliği yanlıştır, (s. 453,452) 

28- Kadınlara da cuma namazı farzdır. Cuma namazı iki rekattır, diğerleri 

bidattır. (s. 515) 

            29- Eskiden, köle kadınlardan ayırt edilmesi için, hür kadınlar örtünürdü.  

Bugün için böyle bir şeye ihtiyaç olmadığı için, kadınların örtünmesi farz değildir. (s. 

529    , 615)”(Mezhebsizlik hakkında bilgi.2)[66]  [67] 

Yazar her şeyi bilen ansiklöpedist bir edayla konulara yaklaşıyor. Bir çok temel 

ve geniş kapsamlı konularda onlara vakıfmış edasıyla sorgular ve kritik yapar tarzda 

konuşuyor.Her konuya vakıf olamadığı için çelişkiler yakasını bırakmıyor.” 

Yaşar Nuri,Kur’an-ı yüceltmek adına,Hz.Muhammede yetki vermeyip verilen 

yetkiyi elinden alınca,rahatlıkla yorumda bulunmakta,genel inanış ve uygulamalara 

aykırı düşmektedir.Şöyle ki:” “Hadislerin Peygambere ait olması bir ihtimaldir. Ama 

sadece bir ihtimaldir. Hadislerin hiç birine Kuran’da olmayan bir hükmü 

koydurtamayız. Ancak onları dinde hüküm olmayacak alanlarda kullanabiliriz. Dinde 

hükme gelince o yalnız Allah’ındır. Peygambere bile dinde hüküm koyma yetkisi 

verilmemiştir. “ve bunu da şirk saymıştır.Acaba kendisi hiç kaynak ve delil olarak 

kullanmıyor mu yoksa?Tıpkı Cuma namazının emri ile uygulamadaki farklılığı 

dolayısıyla reddetmesi ,sünnet namazı önemsememesi  gibi.Bu durumda islamın bir çok 

mufassal hükmünün ve uygulamasının rahatlıkla yanlışlılığına gidilecektir.İbadet 

konularında ve genel muamelatta eğer kuran tafsilatıyla açıklamış olsaydı bir kitap 

değil en az yirmi kitab olması gerekecekti.Sünnet ve hadisler Kur’anın hem tefsiri,hem 

uygulamalarıdır. 

file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/herseyin_fas_oldugu.htm%23_ftn66
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/herseyin_fas_oldugu.htm%23_ftn67


HADİS konusunda Bediüzzaman Hazretleri özetle şöyle der: 

“Kur'an-ı Hakîm'in ve Kur'anın müfessir-i hakikîsi olan hadîsin bir kısım 

yüksek ve ulvî hakaikına çıkmak için teslim ve inkıyadı noksan olan kalblere yardım 

edecek basamaklar...”[68] 

Evvela hadise Teslim ve İnkiyad gerekmektedir. 

“Kıyamet alâmetlerinden ve âhirzaman vukuatından ve bazı a'malin fazilet ve 

sevablarından bahseden ehadîs-i şerife güzelce anlaşılmadığından, akıllarına güvenen 

bir kısım ehl-i ilim onların bir kısmına zaîf veya mevzu demişler. İmanı zaîf ve enaniyeti 

kavî bir kısım da, inkâra kadar gitmişler.”[69] 

İyi anlaşılmalı ve hemen inkârına gidilmemelidir. 

“Ehadîs-i Şerife râvilerinin bazı kavilleri veyahut istinbat ettikleri manaları, 

metn-i hadîsten telakki ediliyordu. Halbuki insan hatadan hâlî olmadığı için, hilaf-ı 

vaki' bazı istinbatları veya kavilleri hadîs zannedilerek za'fına hükmedilmiş.”[70] 

Râvinin sözüyle karıştırılmamalıdır. 

“Bazı ehl-i keşif ve ehl-i velayet olan muhaddisîn-i muhaddesûn ilhamlarıyla 

gelen bazı maânî, hadîs telakki edilmiş. Halbuki ilham-ı evliya -bazı arızalarla- hata 

olabilir. İşte bu neviden bir kısım hilaf-ı hakikat çıkabilir.”[71] 

Ehli keşfin ilhamıyla iltibas edilmemelidir. 

Sevr ve Hut gibi teşbihler Hakikat telakki edilmemelidir.[72] 

Zira tüm itirazlar;İnsafsızlık,Dikkatsizlik,İmanın zaafiyeti,felsefenin 

kavi,bencil,münekkidlikden kaynaklanmakla beraber,bir kusur varsa bizlere aittir.[73] 

“Hadîs, maden-i hayat ve mülhim-i hakikattır.”[74] 

“Hadîs Der Âyete: Sana Yetişmek Muhal! 

            Hadîs ile âyeti müvazene edersen, bilbedahe görürsün beşerin en beligi, vahyin 

de mübelliği, o dahi baliğ olmaz.”[75] 

En muteber hadis kitabları ve alimlerince musaddak olan 19.Mektub hakkında 

da :” Şu risalede çok ehadîs-i şerife nakletmişim. Yanımda kütüb-ü hadîsiye 

bulunmuyor. Yazdığım hadîslerin lafzında yanlışım varsa; ya tashih edilsin veyahud 

"hadîs-i bilmana"dır denilsin. Çünki kavl-i racih odur ki: "Nakl-i hadîs-i bilmana 

caizdir." Yani: Hadîsin yalnız manasını alıp, lafzını kendi zikreder. Madem öyledir; 

lafzında yanlışım varsa, hadîs-i bilmana nazarıyla bakılsın.”[76] 
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Bir kısım hadisler:” "Vahy-i sarihî"dir ki, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm 

onda sırf bir tercümandır, mübelliğdir, müdahalesi yoktur. Kur'an ve bazı ehadîs-i 

kudsiye gibi...”[77] 

            Bir kısım hadiste:” bütün tafsilâtına, vahy-i mahz noktasıyla bakılmaz. 

Beşeriyetin muktezası olan efkâr ve muamelâtında, risaletin ulvî âsârı aranılmaz. 

Madem bazı hâdiseler mücmel olarak mutlak bir surette ona vahyen gelir, o da kendi 

ferasetiyle ve tearüf-ü umumî cihetiyle tasvir eder. Şu tasvirdeki müteşabihata ve 

müşkilâta bazan tefsir lâzım geliyor, hattâ tabir lâzım geliyor.”[78] 

“Evet muhaddisînin muhakkikîninden "El-Hâfız" tabir ettikleri zâtlar, lâakal 

yüzbin hadîsi hıfzına almış binler muhakkik muhaddisler, hem elli sene sabah namazını 

işa abdestiyle kılan müttaki muhaddisler ve başta Buharî ve Müslim olarak Kütüb-ü 

Sitte-i Hadîsiye sahibleri olan ilm-i hadîs dâhîleri, allâmeleri tashih ve kabul ettikleri 

haber-i vâhid, tevatür kat'iyyetinden geri kalmaz. Evet fenn-i hadîsin muhakkikleri, 

nekkadları o derece hadîs ile hususiyet peyda etmişler ki, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm'ın tarz-ı ifadesine ve üslûb-u âlîsine ve suret-i ifadesine ünsiyet edip meleke 

kesbetmişler ki; yüz hadîs içinde bir mevzu'u görse, "Mevzu'dur" der. "Bu, hadîs olmaz 

ve Peygamber'in sözü değildir" der, reddeder. Sarraf gibi hadîsin cevherini tanır, başka 

sözü ona iltibas edemez. Yalnız İbn-i Cevzî gibi bazı muhakkikler tenkidde ifrat edip, 

bazı ehadîs-i sahihaya da mevzu' demişler. Fakat her mevzu' şey'in manası yanlıştır 

demek değildir; belki "Bu söz hadîs değildir" demektir.”[79] 

Hadislerin An’aneli olarak gelmesi,hadisleri kuvvetlendirmektedir. 

“Sual. An’aneli senedin fâidesi nedir ki;lüzumsuz yerdemâlum bir vâkıada:”an 

filân,an filân”derler? 

Elcevab: Faideleri çoktur. Ezcümle, bir faidesi şudur: An'ane ile gösteriliyor ki, 

an'anede dâhil olan mevsuk ve hüccetli ve sadık ehl-i hadîsin bir nevi icmaını irae eder 

ve o senedde dâhil olan ehl-i tahkikin bir nevi ittifakını gösterir. Güya o senedde, o 

an'anede dâhil olan herbir imam, herbir allâme; hadîsin hükmünü imza ediyor, 

sıhhatine dair mührünü basıyor.”[80] 

Kur’an-dan sonra gayet dikkatle hadislerin muhafazasına çalışılmıştır. 

“Sahâbeler,Kur’anın ve âyetlerin hıfzından sonra en ziyade,Resûl-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm’ın ef’al ve akvâlinin muhafazasına,bâhusus ahkâma ve 

mu’cizata dâir ahvaline bütün kuvvetleriyle çalıştıklarını ve sıhhatlerine pek çok dikkat 

ettiklerini, Tarih ve Siyer şehadet ediyor. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'a ait en 

küçük bir hareketi, bir sîreti, bir hali ihmal etmemişler. Ve etmediklerini ve 

kaydettiklerini, kütüb-ü ehadîsiye şehadet ediyor. Hem Asr-ı Saadette, mu'cizatı ve 

medar-ı ahkâm ehadîsi, kitabetle çoklar kaydedip yazdılar. Hususan Abadile-i Seb'a, 

kitabetle kaydettiler. Hususan Tercüman-ül Kur'an olan Abdullah İbn-i Abbas ve 

Abdullah İbn-i Amr İbn-il Âs, bahusus otuz-kırk sene sonra, Tâbiînin binler 
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muhakkikleri, ehadîsi ve mu'cizatı yazı ile kaydettiler. Daha ondan sonra, başta dört 

imam-ı müçtehid ve binler muhakkik muhaddisler naklettiler; yazı ile muhafaza ettiler. 

Daha Hicretten ikiyüz sene sonra başta Buharî, Müslim, Kütüb-ü Sitte-i Makbule 

vazife-i hıfzı omuzlarına aldılar. İbn-i Cevzî gibi şiddetli binler münekkidler çıkıp; bazı 

mülhidlerin veya fikirsiz veya hıfızsız veya nâdânların karıştırdıkları mevzu ehadîsi 

tefrik ettiler, gösterdiler. Sonra ehl-i keşfin tasdikiyle; yetmiş defa Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm temessül edip, yakaza halinde onun sohbetiyle müşerref olan 

Celaleddin-i Süyutî gibi allâmeler ve muhakkikler, ehadîs-i sahihanın elmaslarını, sair 

sözlerden ve mevzuattan tefrik ettiler. İşte bahsedeceğimiz hâdiseler, mu'cizeler böyle 

elden ele -kuvvetli, emin, müteaddid ve çok, belki hadsiz ellerden- sağlam olarak bize 

gelmiş.”[81] 

Hadisler,Cevâmi’ul Kelim-dir.[82] Külli irşad vazifesinde bulunmaktadır. 

Hem herşey malumatımıza dahil değildir.[83] 

-Ehli Kitabla ilgili olan hususlarda; 

“Şüphesiz iman edenler; yani yahudilerden, hıristiyanlardan ve sâbiîlerden 

Allah'a ve ahiret gününe hakkıyla inanıp sâlih amel işleyenler için Rableri katında 

mükâfatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü 

çekmeyeceklerdir.”[84] 

“İman edenler ile yahudiler, sâbiîler ve hıristiyanlardan Allah'a ve ahiret gününe 

(gerçekten) inanıp iyi amel işleyenler üzerine asla korku yoktur; onlar üzülecek de 

değillerdir.”[85] 

“Ehl-i kitaptan öyleleri var ki, Allah'a, hem size indirilene, hem de kendilerine 

indirilene tam bir samimiyetle ve Allah'a boyun eğerek iman ederler. Allah'ın âyetlerini 

az bir paraya satmazlar. İşte onlar için Rableri katında ecirleri vardır. Şüphesiz Allah, 

hesabı çabuk olandır.”[86] 

“(Resulüm!) İşte sana (önceki kitapları tasdik eden) bu kitabı indirdik. Onun için, 

kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ediyorlar. Şunlardan da ona iman eden nice 

kimseler vardır. Ayetlerimizi ancak kâfirler bile bile inkâr eder.”[87] 

Kur’an-da ehli kitabla ilgili olarak umumi hükümde bulunulmamaktadır.Hep hususi 

olarak içlerinde beyinsiz,alaya alan ve inkar edenler diye tahsis edilmez,bazılar diye 

zikredilmiştir.Hükümler mutlak değil mukayyed,umumi değil hususidir. 

“Kuran’ın Çağdaş Tefsiri” isimli tefsir kitabının müellifi Sayın Süleyman Ateş ve 

“Kuran’daki İslam” kitabı ve diğer eserleri ile Sayın Yaşar Nuri Öztürk, Kitap ehlinden 

Allah’a, ahirete inanan ve salih amel yapan kimseler cennetliktir diyorlar. 

Bu arada şunu belirtmekte fayda görüyorum. Sayın Y. N. Öztürk’ün bu konuda bir 

yaklaşımı yok, iki yaklaşımı var. Biz kendi kitapları üzerinde yaptığımız bir çalışmada 
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daha önce gördük ki, sayın Öztürk bu konuda çelişki içinde;Bu konudaki detaylı bilgi 

için o çalışmaya bakmanızı rica ederken, burada kısaca bilgi vermek istiyorum. 

Yazar yukarıdaki ayetler mefhumundan yola çıkarak önce şöyle diyor. 

“Kuran bu beyanıyla bir genelleme yaparak hristiyan patentli herkesi cennetlik ilan 

etmiyor. Söylenen şudur: Hristiyanlar içinde vicdan ve imanı yüksek gerçeğe saygılı ve 

sonuç olarak da Son Resul’ün tebligatını Allah’tan bir vahiy olarak benimseyecek 

kişiler olacaktır. Bu kişiler isim olarak dinlerini değiştirmeseler de Allah’ın sevgili 

kulları, tevhit ehlidirler. Ama Hiristiyanların büyük çoğunluğu sapmıştır.”[88] 

-Prof.Süleyman Ateş Turan Dursun’un ehliyetsizce ve bilgisizce sadece kuru 

kuruya tenkidden öteye gitmeyen “Din Bu” adlı eserine deliller getirerek “Gerçek Din 

Bu” adlı iki ciltlik bir eser vermiştir.Bu bir reddiyedir.Ancak Kendisinin bu eserinin 

ikinci cildini incelediğimizde gördük ki;buna da bir reddiye yazmak gerekmektedir. 

            Mesela. Kamer 2. âyetindeki Ayın ikiye yarılması olayının olmadığını iddia 

edip,bunun mazi kipiyle değil,ileride kıyamet kopunca olacağını,kendisince yorumlayıp 

delillendirir. 

            Ancak birkaç sayfa önceki uzunca yazısında da mucizenin gerçekliğini 

anlatırken,buna o nazarla bakıp değerlendirmemektedir.Bir tezad görülmektedir.[89] 

Hakikatı olan mucizenin,ayın yarılmasında da neden bir haikatı olmasın.Miraç ondan 

geri mi?Parmaklarından suyun akması,az bir yemekle ve su ile koca bir ordunun 

ihtiyacının giderilmesi ne kadar geridir? 

            Ayrıca Bakara.65-66.âyette geçen;”Aşağılık maymun 

olun,dedik.”ifadesini,bundan kasdedilenin,Yahudilerin kendi vatanlarını terk 

ederken,geriye dönerek hüzün ve perişanlıklarından kinaye olarak söylenmiş olduğu 

yorumunu tekellüflü bir tevil olarak yorumlamaktadır.[90]  

S.Ateş,her şeyi ölçü olarak kendi mantığına atutturmaya çalışır.Mantığına 

uymayanı ise ya tevil ya da reddeder.Bununla da dini korumayı amaçladığını ifade eder. 

Oysa kendisi de şu şiiri almıştır; 

            İdrak-i maâli bu küçük akla gerekmez. 

            Zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez. 

            Akıl nakilde ve cumhurda bir makes bulursa ehemmiyet kesbeder.Ferdi,şahsi 

,hissi yorumlar bir delil kabul edilmezler. 

-Dann-Avcının birinin hiç avcılıkla konuşulmayan bir mecliste artık 

dayanamayarak sessizlik ânında bunu ganimet bilerek,-Dann- diye bağırarak dikkatleri 

üzerine çeker ve başlar anlatmaya;Ben,bir zamanlar avda iken... 
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Bediüzzaman hazretleri Münazarat isimli eserinin 33. sayfasında kendine sorulan bir 

soruya şöyle cevap veriyor: 

S- Bir kısım Jön Türk der: "Demeyiniz Hristiyanlara hey kâfir. Zira ehl-i kitabdırlar." 

Neden kâfir olana kâfir demiyeceğiz? 

Kör adama, hey kör demediğiniz gibi... Çünki eziyettir. Eziyetten nehiy var: 

Saniyen: Kâfirin iki manası vardır: Birisi ve en mütebadiri, dinsiz ve münkir-i Sani' 

demektir. Şu mana ile, ehl-i kitaba ıtlak etmeğe hakkımız yoktur. İkincisi: 

Peygamberimizi ve İslâmiyeti münkir demektir. Şu mana ile onlara ıtlak etmek 

hakkımızdır. Onlar dahi razıdırlar. Lâkin örfen evvelki mananın tebadüründen, bir 

kelime-i tahkir ve eziyet olmuştur. Hem de daire-i itikadı, daire-i muamelata 

karıştırmağa mecburiyet yoktur. Kabildir, o kısım Jön Türklerin muradı bu olsun.” 

Çünki;” Ehl-i kitabdan bir haremin olsa elbette seveceksin. 

Bu asırda kendine güvenen Ehli kitabın en fazla Kur’an-a karşı bîgane kaldığı ve 

muhtaç olduğu halde kulağını kapadığı görülmektedir.[91] 

Mekke’de birinci safta müşrikler olduğundan daha ziyade imana dair âyetler 

işlenirken;” Amma Medine sure ve âyetlerde, birinci safta muhatab ve muarızları ise, 

Allah'ı tasdik eden Yahudi ve Nasara gibi ehl-i kitab olduğundan mukteza-yı belâgat ve 

irşad ve mutabık-ı makam ve halin lüzumundan sade ve vazıh ve tafsilli bir üslûb ile ehl-

i kitaba karşı dinin yüksek usûlünü ve imanın rükünlerini değil, belki medar-ı ihtilaf 

olan şeriatta ve ahkâmda ve teferruatın ve küllî kanunların menşe'leri ve sebebleri olan 

cüz'iyatın beyanı lâzım geldiğinden o Medine sure ve âyetlerde ekseriyetçe tafsil ve izah 

ve sade üslûbla beyanat içinde Kur'ana mahsus emsalsiz bir tarz-ı beyanla birden o 

cüz'î teferruat hâdisesi içinde yüksek kuvvetli bir fezleke, bir hâtime, bir hüccet ve o 

cüz'î hâdise-i şer'iyeyi küllîleştiren ve imtisalini iman-ı Billah ile temin eden bir cümle-i 

tevhidiyeyi ve imaniyeyi ve uhreviyeyi zikreder.”[92] 

Kur’an ehli kitabı imana davet etmekle geçerli olan gerekçesini de takdim eder:  

“Ey ehl-i kitab! İslâmiyeti kabul etmekte size bir meşakkat yoktur. Size ağır 

gelmesin! Zira size bütün bütün dininizi terketmenizi emretmiyor. Ancak itikadatınızı 

ikmal ve yanınızda bulunan esasat-ı diniye üzerine bina ediniz; diye teklifte bulunuyor. 

Zira Kur'an, bütün kütüb-ü sâlifenin güzelliklerini ve eski şeriatlarının kavaid-i 

esasiyelerini cem' etmiş olduğundan, usûlde muaddil ve mükemmildir. Yani ta'dil ve 

tekmil edicidir. Yalnız, zaman ve mekânın tegayyür etmesi tesiriyle tahavvül ve 

tebeddüle maruz olan füruat kısmında müessistir. Bunda aklî ve mantıkî olmayan bir 

cihet yoktur. Evet mevasim-i erbaada giyecek, yiyecek ve sair ilâçların tebeddülüne 

lüzum ve ihtiyaç hasıl olduğu gibi, bir şahsın yaşayış devrelerinde, talim ve terbiye 

keyfiyeti tebeddül eder. Kezalik hikmet ve maslahatın iktizası üzerine, ömr-ü beşerin 

mertebelerine göre ahkâm-ı fer'iyede tebeddül vardır. Çünki fer'î hükümlerden biri, bir 

zamanda maslahat iken, diğer bir zamana göre mazarrat olur. Veya bir ilâç, bir şahsa 
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deva iken, şahs-ı âhere dâ' olur. Bu sırdandır ki, Kur'an fer'î hükümlerden bir kısmını 

nesh etmiştir. Yani vakitleri bitti, nöbet başka hükümlere geldi, diye hükmetmiştir.”[93] 

İman etmemeleri veya kulak vermemeleri halinde;” bazı ehl-i kitab'ın iman ettikleri 

âhiret hakikî bir âhiret olmadığına.... ehl-i kitabın iddia ettikleri iman, yakînden hâlî 

olduğundan, onların imanı, iman olmadığına işaret... ehl-i kitabdan olup Hazret-i 

Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'a iman etmeyenlere bir ta'riz olmak”tadır[94]. 

İslâmın dışındakiler ise ‘Muzahrefat’ [95] olarak değerlendirilmektedir. 

Bugün kendileri dahi ikrar etmektedirler ki;” bütün bu nakîsalar, Hristiyanların 

ellerindeki muharref kitab-ı mukaddeste mebzuliyetle vardır..” [96] 

Kur’an her ne kadar ehli kitabı müşriklerle eş değerde tutmamış,kesdiklerinin 

yenilebileceğini,onların kızlarıyla evlenebilineceğini ancak kız verilemiyeceğini ifade 

etmişse de,bu onların iman etme,dine yakınlılıkta inkarcı müşriklerden bir adım önde 

olduklarını,diğer hususlarda da bir ruhsat,müsaade ve cevazla beraber efdal ve takvaya 

daha yakın olmadığını da belirtmiştir. 

Bu hakikatlarla beraber,bu zamanın dehşeti konusunda Bediüzzaman; 

“Ehl-i fetretin putperestliğinin daha feci' bir surete giren 

suretperestliğinin...”[97]  ” Âdeta fetret devri denmeğe seza olan bu 

zamanda...”[98] 

“Şiddet-i şefkat ve rikkatten, bu kışın şiddetli soğuğuyla beraber manevî ve 

şiddetli bir soğuk ve musibet-i beşeriyeden bîçarelere gelen felâketler, helâketler, 

sefaletler, açlıklar şiddetle rikkatime dokundu. Birden ihtar edildi ki: Böyle 

musibetlerde kâfir de olsa hakkında bir nevi merhamet ve mükâfat vardır ki, o musibet 

ona nisbeten çok ucuz düşer. Böyle musibet-i semaviye, masumlar hakkında bir nevi 

şehadet hükmüne geçiyor. 

            Üç-dört aydır ki, dünyanın vaziyetinden ve harbinden hiç bir haberim yokken 

Avrupa'da Rusya'daki çoluk çocuğa acıyarak tahattur ettim. O manevî ihtarın beyan 

ettiği taksimat, bu elîm şefkate bir merhem oldu. Şöyle ki: 

            O musibet-i semaviyeden ve beşerin zalim kısmının cinayetinin neticesi olarak 

gelen felâketten vefat eden ve perişan olanlar eğer onbeş yaşına kadar olanlar ise, ne 

dinde olursa olsun şehid hükmündedir. Müslümanlar gibi büyük mükâfat-ı 

maneviyeleri, o musibeti hiçe indirir. 

            Onbeşinden yukarı olanlar, eğer masum ve mazlum ise, mükâfatı büyüktür; 

belki onu Cehennem'den kurtarır. Çünki âhirzamanda madem fetret derecesinde din ve 

din-i Muhammedî'ye (A.S.M.) bir lâkaydlık perdesi gelmiş ve madem âhirzamanda 

Hazret-i İsa'nın (A.S.) din-i hakikîsi hükmedecek, İslâmiyetle omuz omuza gelecek. 
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Elbette şimdi, fetret gibi karanlıkta kalan ve Hazret-i İsa'ya (A.S.) mensub 

Hristiyanların mazlumları çektikleri felâketler, onlar hakkında bir nevi şehadet 

denilebilir. Hususan ihtiyarlar ve musibetzedeler, fakir ve zaîfler, müstebid büyük 

zalimlerin cebr ü şiddetleri altında musibet çekiyorlar. Elbette o musibet, onlar 

hakkında medeniyetin sefahetinden ve küfranından ve felsefenin dalaletinden ve 

küfründen gelen günahlara keffaret olmakla beraber, yüz derece onlara kârdır diye 

hakikattan haber aldım. Cenab-ı Erhamürrâhimîn'e hadsiz şükrettim. Ve o elîm elem-i 

şefkatten teselli buldum. 

            Eğer o felâketi gören zalimler ise ve beşerin perişaniyetini ihzar eden gaddarlar 

ve kendi menfaati için insan âlemine ateş veren hodgâm, alçak insî şeytanlar ise, tam 

müstehak ve tam adalet-i Rabbaniyedir. 

            Eğer o felâketi çekenler, mazlumların imdadına koşanlar ve istirahat-ı beşeriye 

için ve esasat-ı diniyeyi ve mukaddesat-ı semaviyeyi ve hukuk-u insaniyeyi muhafaza 

için mücadele edenler ise, elbette o fedakârlığın manevî ve uhrevî neticesi o kadar 

büyüktür ki; o musibeti onlar hakkında medar-ı şeref yapar, sevdirir.”[99] sırrınca 

fetret asrını hatırlattığını,Nitekim Filistinde mazlum ehli imanı kurtarmak için bir 

hristiyanın kendini feda edip buldozerin altında ezilmesi düşünmeye değer,ibretli bir 

haldir. 

“Ehl-i fetret, ehl-i necattırlar. Bil'ittifak, teferruattaki hatiatlarından 

muahazeleri yoktur. İmam-ı Şafiî ve İmam-ı Eş'arîce; küfre de girse, usûl-i imanîde 

bulunmazsa, yine ehl-i necattır. Çünki teklif-i İlahî irsal ile olur ve irsal dahi, ıttıla' ile 

teklif takarrur eder. Madem gaflet ve mürur-u zaman, enbiya-i salifenin dinlerini 

setretmiş; o ehl-i fetret zamanına hüccet olamaz. İtaat etse sevab görür, etmezse azab 

görmez. Çünki mahfî kaldığı için hüccet olamaz.”[100] 

  Ehli kitabı tamamen dışlayıp dışta bırakarak geçmişteki düşmanlıkları sürdürmek 

iman ve islamiyet ve islami ve kurani siyaset cihetinde hiçbir şey kazandırmaz.Onları 

itmek değil,çekmek daha müsbet harekettir.Bu onlar hakkında verilen hükümden 

sapmak ve vaz geçmek anlamına değildir.Müsbet zeminde,müsbet davayı anlatmayı 

sağlamak içindir.Sağlam ve kıymetli değerlere sarılan değil,çürük değersizliklere 

sarılanlar korksun.Peygamberimiz müşriklerle yapılan Hudeybiye 

anlaşmasında,onların itirazı üzerine Süheyl-e yazdırdığı besmeleyi,Rahman-ı, 

Bismikallahümmeyi kaldırtmış,yerine Muhammed bin Abdillah yazdırtmıştır.Şu sözü 

de söylemekten vaz geçmemiştir. "Vallahi siz beni tekzib etseniz de ben kesinlikle 

Allah'ın Resûlüyüm. Bununla beraber, Muhammed İbnu Abdillah yaz!" O sene ziyarete 

izin verilmemesi kabul edilmekle kalınmamış,yapılan teklifte: "Senin dinine de girse, 

bizden hiç bir erkeğin sana gelmemesi, gelirse iâde etmen şartıyla." Şartı kabul 

edilmiştir.Öyle ki;” Müşriklerin elinde esir bulunan Ebu Cendel İbnu Süheyl İbni Amr 

zincirleri arasında “gelmekte olduğu halde...Mekkeden kaçan mümin kadınlar için ise; 

"Ey İman edenler, (kendi ifadelerince) mü'mine kadınlar muhacir olarak geldikleri 

zaman onları imtihan edin. Allah onların imanlarını iyi bilendir ya, fakat siz de 

mü'mine kadınlar olduklarına kail olursanız onları kafirlere geri vermeyin. Bunlar 

onlara helal değildir. Onlar da bunlara helal olmazlar. (Kafir zevcelerinin bu kadınlara) 
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sarfettikleri (mehri) onlara (kafirlere) verin. sizin onları nikâhla almanızda, mehirlerini 

verdiğiniz takdirde, üzerinize bir günah yoktur..."[101].  

Zahiren kılınçlar kınına girmiş,Kur’anın ise beliğ kılıncı kınından çıkmış,bir çok 

insanın islamiyete girişine ilk adımlar atılmış oluyordu.Bu bir taviz değil,kazanılacak 

galibiyetin teminatıdır.Mesele tebliğ ise,o ortamın tesisi de önemlidir. Efendimizin 

ifadesiyle,sulh,hayırdır.Yani hayır sulhdadır.Sulh ile hayır elde edilir,hayra ulaşılır. 

            Düstur;destur demektir.Herşeyde destur,düsturdur.Destur ile izin almak,bir işe 

başlamak güzel bir düsturdur. 

Başlı başına aklın ortaya koyacağı düsturlar dar ve küçük olup,aciz kalır.[102] 

Müsbet hareket ve Düsturları esas almak konusunda Bediüzzaman şöyle izahda 

bulunur:“ Amma hikmet-i felsefe ise, hayat-ı içtimaiyede nokta-i istinadı, "kuvvet" 

kabul eder. Hedefi, "menfaat" bilir. Düstur-u hayatı, "cidal" tanır.”[103] 

            “Düstur-u cidalin şe'ni, çarpışmaktır.”[104] 

            “hikmet-i Kur'aniye ise,... Hayatta düstur-u cidal yerine, "düstur-u teavün"ü 

esas tutar.... Düstur-u teavünün şe'ni, birbirinin imdadına yetişmektir.”[105] 

            “Kur'an-ı Hakîm'de çok hâdisat-ı cüz'iye vardır ki, herbirisinin arkasında bir 

düstur-u küllî saklanmış...”[106] 

            “Evet Kur'anın düsturları, kanunları, ezelden geldiğinden ebede gidecektir. 

Medeniyetin kanunları gibi ihtiyar olup ölüme mahkûm değildir.”[107] 

            Kur’an ve İslamiyet umuma ve külli düsturları cemeden bir düsturlar 

mecmuasıdır.Bu konuda:” Din ülemasının düsturlarını kendine ölçü ittihaz 

etmek...”[108] gerektir.Dinini ve sünnetin düsturlarını beğenmemek ise,bid’attır.[109] 

            Ve bu konuda;” mü'minin tahassüngâhı: Muhakkikîn-i asfiyanın düsturlarıyla 

hududları taayyün eden hakaik-i imaniye ve muhkemat-ı Kur'aniyedir.”[110] 

            Bütün sapık ideolojilerde kendi düsturlarıyla,kendi mensublarını 

tutmaktadırlar.[111] Tıpkı Rahmanın Düsturları ile,Şeytanın düsturları gibi.[112] 

            Bazı düsturlarda vardır ki;Umumi olup erkesi bağlarken,bazısı da Hususi olup 

kişiyi bağlar. 

            Alem bu düstur üzerine hareket etmektedir.” Herbir şey, nizam-ı âlemi teşkil 

eden düsturlara ve müvazene-i mevcudatı idame eden kanunlara tatbik-i hareket 

etmekle, o Alîm-i Kadîr'e şehadet eder.”[113] 

            Bu hakikatı ikrar ve ifade eden,eskinin aşırı koministlerinden olup islamı 

seçmekle çağı seçtiğini ifade eden R.Garoudy şöyle diyor:” İslâm, çağları arkasında 

sürükleyen bir dindir. Diğer dinler ise, çağların arkasında sürüklendi. Yâni, İslâm 

dışındaki bütün dinler zamana uyduruldu. Reforma tâbi tutuldu. Mukaddes kitaplar 

zamana göre tahrif edildi. Kur'an-ı kerim ise, indirildiği günden beri hep zamana hükm 
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etti. O, zamanı değil, zaman onu izledi. Zaman yaşlandıkca o gençleşti. Bu, çağlar üstü 

bir olaydır.”[114] 

-” Şimdi Haremeyn-i Şerifeyn'e hükmeden Vehhabîler ve meşhur, dehşetli 

dâhîlerden İbn-üt Teymiye ve İbn-ül Kayyim-i Cevzî'nin pek acib ve cazibedar eserleri 

İstanbul'da çoktan beri hocaların eline geçmesiyle, hususan evliyalar aleyhinde ve bir 

derece bid'alara müsaadekâr meşreblerini kendilerine perde yapmak isteyen, bid'alara 

bulaşmış bir kısım hocalar, sizin muhabbet-i Âl-i Beyt'ten gelen ve şimdi izharı lâzım 

olmayan içtihadınızı vesile ederek hem sana, hem Nur şakirdlerine darbe vurabilirler. 

Madem zemmetmemek ve tekfir etmemekte bir emr-i şer'î yok, fakat zemde ve tekfirde 

hükm-ü şer'î var. Zemm ve tekfir, eğer haksız olsa, büyük zararı var; eğer haklı ise, hiç 

hayır ve sevab yok. Çünki tekfire ve zemme müstehak hadsizdir. Fakat zemmetmemek, 

tekfir etmemekte hiçbir hükm-ü şer'î yok, hiç zararı da yok. İşte bu hakikat içindir ki; 

ehl-i hakikat, başta Eimme-i Erbaa ve Ehl-i Beyt'in Eimme-i İsna Aşer olarak Ehl-i 

Sünnet, mezkûr hakikata müstenid olan kanun-u kudsiyeyi kendilerine rehber edip, 

İslâmlar içinde o eski zaman fitnelerinden medar-ı bahs ve münakaşa etmeyi caiz 

görmemişler; menfaatsiz, zararı var demişler.”[115] 

  

                                                                                                          Mehmet    ÖZÇELİK 

                                                                                                              28-06-2003 
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İBRAHİMİ DİN 

-BAKARA:”135. Ve dediler ki: Yahudi veya Hırıstiyan olunuz ki hidayete ermiş 

olasınız. De ki: Biz hânif olarak İbrahim’in milletine tâbi bulunmaktayız. O 

müşriklerden değildir. 

-ÂL-İ İMRAN:”67. Şüphe yok ki İbrahim, ne yahudî idi, ne de  üslüman n idi. Fakat 

o Hânif idi,  üslüman idi; müşriklerden de olmamıştı. 

95. De ki: Allah Teâlâ doğru söylemiştir. Artık hanîf olan İbrahim milletine tabi olunuz. 

Ve o asla müşriklerden olmamıştır 

-NİSA:” 135. Ey imân edenler!. Adaletle hakkiyle kaim. Allah için şahit kimseler olunuz. 

İsterse kendi şahıslarınızın veya ana-babanızın veya en yakınlarınızın aleyhine olsun, 

ister zengin veya fakir bulunsun. Çünki Allah Teâlâ onlara daha yakındır. Artık haktan 

dönerek nefse tâbi olmayınız. Ve eğer dilinizi eğer bükerseniz veya yüz çevirirseniz 

şüphe yok ki Allah Teâlâ işlediğiniz şeyden hakkıyle haberdardır. 

-EN’AM:” 79. Ben muhakkak bir hânif olarak yüzümü gökleri ve yeri yaradana 

çevirdim ve ben müşriklerden değilim. 

161. De ki, şüphe yok ki Rab’bim beni doğru bir yola, dosdoğru bir dine. İbrahim’in 

hânif olan dinine hidâyet buyurdu. Ve o ortak koşanlardan olmuş değildi. 

-YUNUS.” 105. Ve yüzünü İslâmiyet’te sâbit (Hanif) olarak dine doğrult ve 

müşriklerden olma. 

-NAHL:”120. Muhakkak ki İbrahim, -başlıca- bir ümmet idi. Allah’a itaat ediyordu, 

batıldan uzak idi ve müşriklerden olmuş değildi. 

123. Sonra sana vahyettik ki, İbrahim’in dinine doğru yola yönelerek tâbi ol. Ve –O- 

asla müşriklerden olmadı. 

RUM:”30. Artık yüzünü çevirerek –nezih bir müvehhit olarak- dine” Allah’ın 

yaradışına tut ki, insanları onun üzerine yaratmıştır. Allah’ın yaradışı için değişiklik 

yoktur. İşte müstakîm olan din o’dur. Velâkin insanların çokları bilmezler. 

-HAC:” �31. Adil kimseler olduğunuz. Allah için ortak koşmamış bulunduğunuz halde 

–o fenalıklardan kaçınınız- ve her kim Allah’a ortak koşarsa artık o sanki gökten 

düşmüşte kendisini kuşlar kapışmıştır veya onu rüzgâr uzak bir yere atıvermiştir, gibi 

bulunur. 

-BEYYİNE:”5. Halbuki, onlar emr olunmadılar, ancak dini O’na has kılarak, hanifler 

olarak ibadet etsinler ve namazı dosdoğru kılsınlar ve zekâtı versinler –diye 

emrolunmuşlardır.- Ve işte en doğru din de budur. 

  

                                                                                                          21-05-2003 



                                                                                                          Mehmet  ÖZÇELİK 

  

HAYAT AĞACI 

            Hayattaki tüm problem ve sıkıntıların ana kaynağı dikenlerin çok oluşundan 

değil,güllerin azlığındandır.Güller gibi olan sevginin yerini alan,dikenler gibi olan 

nefretlerdir. 

            Problemlerin çokluğundan sıkıntı çekilmeyip,çözüm yollarının yokluğundan veya 

eksikliğinden kaynaklanmaktadır. 

            Hastalıklar,mikropların güçlülüğünden değil,bünyenin zafiyetinden ileri 

gelmektedir. 

            Salgın hastalıklar,böceklerin istilasından değil,bataklığın  kurutulmamasından 

ileri gelmektedir. 

            İki türlü tedavi yöntemi vardır:1)Menfilikleri yok edip,dikenlere ve kötülüklere 

savaş açarak. 

2)Güller dikip,gülleri arttırma yoluna giderek. 

            Âileden başlayıp tüm topluma doğru sâri bir hastalık gibi gelişen uyumsuzluk ve 

uygunsuzluklar da sevgi ve iletişimin eksikliğinden ileri gelmektedir. 

            Âiledeki boşanmalar tarafların birbirlerini anlamamaları,gerekli sevgi ve 

iletişimi kuramamalarından kaynaklanmaktadır.Zira daha sonraları bir aracı 

vasıtasıyla tarafların dinlenmesi sonucu ortaya çıkmaktadır ki;her iki tarafta,ben böyle 

bilmiyordum,böyle anlamıştım,hata etmişim,gibi mazeretleri dile getirecektir. 

            Her şey Sevgi,İlgi,Bilgi istemektedir. 

            Kâinat sevgi üzerine yaratılmıştır. 

            Sevginin yoğunlaşmış halis olan şefkat özellikle anne şefkati her şeye bedel,hiçbir 

şey istememektedir.Şefkatini ücretsiz ve karşılıksız verir. 

            Aşk ise bir bedel ister.Karşılık bekler. 

            Leyla’da Mevlâ’sını gören Mecnun,Aslı’da aslını gören Kerem,Şirin’de ballar 

balını bulan Ferhat hep bu aşk uğruna her türlü çekilmez,yakıcı çileye katlanmışlardır. 

            Maşuklarının aşkıyla deli divane olup çöllere düşmeyi,onları bulmaya 

yeğlemişlerdir.Onları bulup ateşlerinin sönmesine,arzularının bitmesine razı 

olmamışlar.Veysel karani gibi,hemen rasulullahın evinin yakınında olan mescide gidip 

görmemiş,o aşk mumunu söndürmeden sürekli yakmışlar,geçmişle gelecek arasında bir 

köprü oluşturmuşlardır. 



            Dostun evi gönüllerdir./Gönüller yapmaya geldim,diyen Yunus,Eline-Beline-

Diline sahib ol,diyen Hacı Bektaş-ı Veli,Gel gel,her ne olursan ol,yine gel,diyen 

Mevlâna.Bir kişinin imanını selamette görürsem,cehennemin alevleri içinde yanmaya 

razıyım,zira vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur,diyen Bediüzzaman,Ya 

rab!Vücudumu cehennemde öyle büyült ki,ehli imana yer kalmasın,diyen 

Hz.Ebubekir;hep bu sevginin zirvedeki tezahürleridirler. 

            Gönül yapmak kâbe’yi yapmaktan üstün tutulmuş,gönül yıkmak kâbe’yi 

yıkmaktan daha büyük cürüm kabul edilmiş.Çünki gerçek nazargâh-ı ilâhi,mü’minin 

kalbidir.  

            Çocuklar saflıklarından,birbirleriyle kavga eder,biraz sonra barışırlar. 

            Özellikle bir asırdır memleketimizde ve dünyadaki kavgalar,bu saflığın 

kaybedilmesinden ve iletişimsizliktendir. 

            Osmanlı niye büyüktü? Harmanladığından değil mi? 

            Güzelliklerimizi harmanlayalım..harmanlar kuralım. 

            İletişim kavgaları kaldırır. 

            İlâhiyatın dışında İletişim fakültesini ve Pazarlamacık bölümlerini okumayı arzu 

etmişimdir.Tâ ki insanlarla daha iyi iletişim kurmayı bileyim,kopuklukları 

bağlayıp,ulaşımı tesis edeyim.Hatlarda meydana gelecek bir kopukluk tüm bağlantıları 

sekteye uğratır.Bağlantı yoluyla dünyanın her tarafıyla konuşup görüşen bir insan,o 

bağlantının kopması veya cızırtı çıkarması ile iletişimde kesikliğe uğrar. 

            İletişim ulaşımı,ulaşım tanımayı,tanıma da sevgiyi sağlar. 

            Pazarlamacılık ise;malını pazarlamak için gelen pazarlamacılar kimse ilgi 

duymasa bile beklerler,ilgi çekerler,çok iyi tanıtım yaparlar ve sonunda mutlaka 

satarlar. 

            Kendim de maddi değerlerle kıyaslanamayacak değerlerimizi satamamaktan 

şikayet etmekteyim.Demek ki pazarlama da meydana gelen bir eksiklik,ona olan ilgiyi 

de azaltmaktadır. 

            Bediüzzamanın da dediği gibi;Eğer biz doğru islâmiyeti ve islâmiyete layık 

doğruluğu ef’alimizle göstermiş olsak,sair dinlerin mensubları fevc fevc islâmiyete 

dehalet edeceklerdir. 

            Çorak,bir şeye yaramaz denilen bir tarladan bile bir netice alınırken,insandan 

neden alınmasın?Eksiklik çorak tarla kadar,ona suyu götürmeyen,gerekli işlemleri 

yapmayan da bulunmaktadır. 

            Maddi kalkınmada asır,iletişim asrıdır.Manevi kalkınmanın da yolu iletişimden 

geçer.  

  



                                                                                                          08-05-2003 

                                                                                                       Mehmet   ÖZÇELİK        

  

İLAHİLER 

NOLDU BU GÖNLÜM 

  Noldu bu gönlüm Noldu bu gönlüm 

Derdü gamınla doldu bu gönlüm 

Yandı bu gönlüm Yandı bu gönlüm 

Yanmada derman buldu bu gönlüm 

  

Gerçiki yandı gerçeğe yandı 

Rengine aşkın cümle boyandı 

Kendinde buldu Kendinde buldu 

Matlabını hoş buldu bu gönlüm 

  

Bayramım imdi Bayramım imdi  

Bayram ederler yar ile şimdi 

Hamdu senalar Hamdu senalar 

Yar ile bayram kıldı bu gönlüm 

  

EY ALLAHIM 

  

Ey Allahım beni senden ayırma 

Beni senin cemalinden ayırma 

  

Seni sevmek benim dinim imanım 

İlahi din-ü imandan ayırma 

  

Balığın canı sularda dirilir 

İlahi balığı sudan ayırma 

  

Eşrefoğlu senin kemter kulundur 

İlahi kulunu senden ayırma. 

  

 NURS   KARYESİ 

Üstadımın ilk hanesi 

Nurs karyesi beldesi  

Seydamın geliyor sedi 

Nur karyesi nur bedesi 

* * * * * * * * * * *  

Seni ziyarete geldik  

Ne dağ ne tepe dinledik                 

Seni nura hadim bildik 

Nurs karyesi nur beldesi. 

* * * * * * * * * * * 

Dağlar taşlar seni söyler. 



Tağiden ders aldık derler 

Akan sular ve dereler 

Seyda burdan geçti derler. 

* * * * * * * **  

Yemyeşil nursa biz vardık   

Selam verdik selam Aldık 

Nurslularla nura daldık 

Nur karyesi nur beldesi. 

* * * * * * * * * * * 

Geçtiğin yollardan geçtik 

İçtiğin sulardan içtik 

Mirzayı ziyaret ettik 

Nurs karyesi nur beldesi. 

* * * * * * * * * * * 

Üzgün ayrıldık karyeden 

Seydamızı göremeden 

Bulduk onu tarihçeden 

Nurs karyesi nur beldesi.(Mustafa 

Cantekin/Develi 

  

                                      BİZ BU 

GÜLİSTANIN BÜLBÜLLERİYİZ 

Biz bu gülistanın bülbülleriyiz (Tekrar) 

Bahçeyi rindanın sümbülleriyiz. 

(Tekrar) 

  

Biz secde ederiz Cemali yâre 

Vuslata olamaz başka bir çare 

  

Biz mü’mini münkirlerden seçeriz 

Biz elele verip hakka gideriz… 

  

                                      ÇAREN Mİ 

VAR? 

Daim yürü hak izinde 

Hakkı söyle her sözünde 

Dört kişinin omzunda 

Gitmemeye çaren mi var? 

* * * * * * * * * * * 

Gururlanma insan oğlu 

Ölmemeye çaren mi var 

Ecel gelmiş bir gül gibi 

Solmamaya çaren mi var? 

* * * * * * * * * * * 

Hiç güvenme mala mülke 

Gitmez isen doğru yola 

Tatlı canın Azraile 

Vermemeye çaren mi var? 

* * * * * * * * * * * 

Hiç güvenme can dostuna 

Üfürürler can kastine 

Çıkıp teneşir üstüne 

Yatmamaya çaren mi var? 



* * * * * * * * * * * 

Nerde ecdad nerde atan 

Hakka karşı yapma hata 

Tabut denen cansız ata 

Binmemeye çaren mi var? 

* * * * * * * * * * * 

Düşünmezsin hiç ölmeyi 

terk etmezsin bu dünyayı 

Yakası yok ak gömleği 

Giymemeye çaren mi var? 

* * * * * * * * * * * 

Kalkacaktır gözden perde 

Göreceksin yerin nerde 

Ev kazılır kara yerde 

Girmemeye çaren mi var? 

* * * * * * * * * * * 

Münker Nekir gelecektir 

Rabbin kimdir soracaktır 

Mü’min cevab verecektir 

Vermemeye çaren mi var? 

* * * * * * * * * * * 

                                      ÖMÜR 

BAHÇESİNİN (Hüzzam) 

Ömür bahçesinin gülü solmadan 

Uyan gel gözlerim gafletten uyan(3 ve 4-

ler 2 kere) 

Ecel bize bir gün devran dönmeden 

Uyan gel gözlerim gafletten uyan.(2 

kere) 

* * * * * * * * * * * 

Niçin gaflet ile mağrur olursun 

  

  

BU AKLU FİKRİLE 

 Bu aklu fikrile Mevla bulunmaz 

Bu en yaredir ki zahmı bulunmaz 

Kamunun derdine derman bulundu 

Şu benim derdime derman bulunmaz 

  

Aşkın pazarında canlar satarlar 

Satarım canımı alan bulunmaz 

Yunus öldü deyu sala verirler 

Ölen hayvan imiş aşıklar ölmez. 

  

AFFET İSYANIM 

  

Affet isyanım benim 

Halim yaman Allahım 

  

Ref’et nisyanım benim 

Meded aman Allahım 

Halim yaman sultanım 



  

****** 

Defterim dolu siyah 

Amelim tekmil günah 

  

Sensin kuluna penah 

Meded aman Allahım  

Halim yaman sultanım 

  

********* 

Ümmet et habibine 

Gönüler tabibine 

  

Rahmeyle garibine 

Meded aman Allahım  

Halim yaman sultanım 

  

******** 

Aşkiyi azad eyle  

Cemalinle şad eyle 

  

Kulum diye yad eyle 

Meded aman Allahım  

Halim yaman sultanım 

  

CANI DİLDEN AŞIK OLDUM 

  

Canı dilden aşık oldum 

Muhammede Muhammede 

Mevlam layık eyle bizi 

Muhammede Muhammede 

  

Sallallahu ala Muhammed 

Sallallahu aleyke Ahmed 

  

Aşık olan arif olsun 

Ciğer yansın püryan olsun 

Bir canım var kurban olsun 

Muhammede Muhammede 

  

Rüyada görüştür bizi 

Murada eriştir bizi 

Mevlam sen kavuştur bizi 

Muhammede Muhammede 

   

HALİMİZ NOLA MAHŞERDE 

  

Halimiz nola mahşerde 

Cümle alem düşer derde 

O dar günde seni nerde 



Bulayım ya rasulallah 

  

Selatullah selamullah 

Aleyke ya rasulallah 

  

Sana geldim ey ya sultan 

Lutfeyle derdime derman 

Uğruna canımı kurban 

Vereyim ya rasulallah 

  

Sana geldim yas içinde 

Bu gönlüm kir pas içinde 

Hep ömrüm iflas içinde 

Nolayım ya rasulallah 

  

Rahmeyle gel şefaat kıl 

Ümmet diye eyle kabul 

Efendimden uzak nasıl 

Kalayım ya rasulallah 

  

Miskin Ahmet boynun eğer 

Seni görmek ister meğer 

Uğruna ölmeğe değer 

Öleyim ya rasulallah 

  

 ARAYI ARAYI BULSAM İZİNİ 

  

Araya araya bulsam izini 

İzinin tozuna sürsem yüzümü 

Hak nasib eylese görsem yüzünü 

Ya Muhammed canım arzular seni 

  

Bir mübarek sefer olsa da gitsem 

Kabe yollarında kumlara batsam 

Mah cemalin bir kez düşte seyretsem 

Ya Muhammed canım arzular seni 

  

Ali ile Hasan Hüseyin anda 

Sevgisi gönülde muhabbet canda 

Yarın mahşer günü hak divanında 

Ya Muhammed canım arzular seni 

  

Yunus medheyler seni dillerde 

Dillerde dillerde hem gönüllerde 

Arayı arayı gurbet ellerde 

Ya Muhammed canım arzular seni 

  

 GÜL YÜZÜNÜ 

  

Gül yüzünü rüyamızda görelim ya 

rasulallah 



Gül bahçene dünyamızda girelim ya 

rasulallah 

Aşkınla yaşarır gözler 

Firakınla yanar özler 

Mübarek ravzana yüzler sürelim ya 

rasulallah 

Veda edip masivaya yalvarıp yüce 

mevlaya 

Şefaatı Mustafaya erelim ya rasulallah. 

  

BİLMEM NİDEYİM ALLAH ALLAH 

  

Bilmem nideyim Allah Allah 

Aşkın elinden hay hay 

Kande gideyim Aşkın elinden 

  

Sallallahu aleyhi ve sellem, 

Sallallahu aleyke Ahmed 

  

Meskenim dağlar Allah Allah 

Göz yaşım çağlar Hay hay 

Durmaz kan ağlar Aşkın elinden 

  

Sallallahu aleyhi ve sellem, 

Sallallahu aleyke Ahmed 

  

Yunusun sözü Allah Allah 

Köz olmuş özü Hay hay 

Kan ağlar gözü Aşkın elinden 

  

Sallallahu aleyhi ve sellem, 

Sallallahu aleyke Ahmed 

  

                                       S U 

Akarsın dinmeyen göz yaşım gibi 

Sende bencileyin akarmısın su 

Gurbette ağlayan kardeşim gibi 

Geceler boyunca giryanmısın su 

* * * * * * * * * * * 

Çağlarsın yıllarca aslından cüda 

Eylersin yadelden yadele veda 

Kendini canlara kılarsın feda 

Ezelden bende-i canan mısın su 

* * * * * * * * * * * 

Gülenle gülersin dertliyle mahzun 

Yaylada sermestsin dağlarda mecnun 

Ne için olmuşsun sen böyle meftun 

Aşk ile esiri hicranmısın su. 

* * * * * * * * * * * 

Süzülür durursun gelirsin vecde 

Bağrı yanıklara olursun müjde 

Her halin yalvarış her halin secde 



Ezelden bende-i canan mısın su. 

* * * * * * * * * * * 

Sendedir ezeli hüsnün hayali 

Akarsın durmadan herdem visali 

Cezbeye tutulmuş derviş misali 

Arife afeti devranmısın su. 

* * * * * * * * * * * 

Su ile alemi seyrana girdim 

Ağlayıb bir derdi nihana girdim 

Kendimi mahvedip ummana girdim 

Arife afeti devran mısın su. 

* * * * * * * * * * * 

  

                                      SEHER VAKTİ 

Seher vakti esen yeller 

Baharda açılan güller 

Feryad eden o bülbüller 

Hep diyorlar Allah Allah.(Tekrar) 

* * * * * * * * * * * 

Sorarım ben dağa taşa 

Havadaki uçan kuşa 

Neler gelse garib başa 

Hep diyorlar Allah Allah. 

* * * * * * * * * * * 

Yeter aşık bitir sözü 

Yüreğimden gitmez sızı 

Tükenmiştir ömür yazı 

Sende söyle Allah Allah. 

* * * * * * * * * * * 

  

                                      DÜNYA 

KİMSEYE KALMAZ 

Dünya kimseye kalmaz 

Bir misafir hanedir 

Arifler âne dalmaz 

Bilir ki efsanedir. 

* * * * * * * * * * * 

Eylik yapmaktır kârın 

Kalır ancak o varın 

Öleceksin sen yarın 

Anla bak dünya nedir. 

* * * * * * * * * * * 

İnsanlıktan sen çıkma 

Dost bağından sen bıkma 

Gönül yap amma yıkma 

Çoğu bir kâşanedir. 

* * * * * * * * * * * 

Ne ekersen biçersin 

Döktüğünü içersin 

Bir gelirsin geçersin 

Gerisi bahanedir. 



* * * * * * * * * * * 

  

                                      AÇILIR 

ELLERİM ULU DERGAHA 

Açılır ellerim ulu dergaha 

İçerimden bir ah beyaz dökülür.(2 kere) 

Yanağımdan Yunus Yunus göz yaşım 

Dudağımdan Allah Allah dökülür. 

* * * * * * * * * * * 

Yıldızlar görürüm dua dilidir 

Ağaçlar görürüm dua elidir 

Altlarında nehir cennet ilidir 

Sübhanallah Sübhanallah dökülür. 

* * * * * * * * * * * 

Kalbini yüceltib arşa bağlarken 

Bir öte dünyaya geçiş sağlarken 

Gurur korkusuyla yanar ağlarken 

Her yanımdan günah günah dökülür. 

* * * * * * * * * * * 

Hayalen ölmüşem devrilmiş başım 

Çürümüş toz olmuş kirpiğim kaşım 

Mezarımdan Yunuz Yunus göz yaşım 

Toprağımdan Allah Allah dökülür. 

* * * * * * * * * * * 

  

                                      GECE GÜNDÜZ 

DÖNE DÖNE 

Gece gündüz döne döne 

İstediğim haktır benim 

Allah deyu yana yana 

İstediğim haktır benim.(2 kere) 

* * * * * * * * * * * 

Yoluna terkedip canım 

Akıdıp gözümden kanı 

Ah eyleyüb dünü günü 

İstediğim haktır benim. 

* * * * * * * * * * * 

Koy yanayım kül olayım 

Taşkın akan sel olayım 

Çiğnet beni yol olayım 

İstediğim haktır benim. 

* * * * * * * * * * * 

Münkirler aşk halin bilmez 

Münafıklar yola gelmez 

Ağlar bu gözlerim gülmez 

İstediğim haktır benim. 

* * * * * * * * * * * 

  

                                      GÜL YÜZÜNÜ 

Gül yüzünü rüyamızda görelim ya 

rasulallah 



Gül bahçene dünyamızda girelim ya 

rasulallah 

Aşkınla yaşarır gözler 

Firakınla yanar özler 

Mübarek ravzana yüzler sürelim ya 

rasulallah 

Veda edip masivaya yalvarıp yüce 

mevlaya 

Şefaatı Mustafaya erelim ya rasulallah. 

* * * * * * * * * * * 

  

                                      GÖNÜLLER 

SULTANI 

Gönüller sultanımazlumlar piri (Tekrar) 

Mevlanın dostudur habibin yari 

Alemi bekada cennettir yeri 

Gurbet ellerinde Bediüzzaman. 

* * * * * * * * * * * 

Barla bağlarında bülbüller öter 

Hastadır üstadım muzdarip yatar 

Hz.Eyyübden derdi bin beter 

Gurbet ellerinde Bediüzzaman 

* * * * * * * * * * * 

Vefasız dünyada düşmanı çoktur 

Makamda mevkide hiç gözü yoktur 

Sözleri hakikat,davası haktır 

Gurbet ellerinde Bediüzzaman. 

* * * * * * * * * * * 

Derviş Şahiniyem asrına yettim 

Medet et üstadım cübbeni tuttum 

Ben senin yoluna can feda ettim 

Gurbet (Barla) ellerinde Bediüzzaman. 

* * * * * * * * * * * 

  

                                      HADDEN AŞTI   

(Hicaz) 

  

Hadden aştı iştiyakın  

Ya rasul göster cemalin                           

Yaktı beni iftirakın  

 Ya rasul göster cemalin 

  * * * * * * * * * * *  

  Sen saldın beni bu derde 

  Nazar kıl,kalbim özürde 

  Nice yüz bin hicab perde 

  Ya rasul göster cemalin 

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

  Çün hayalin erdi câna 

  Nice bakayım cihana 

  Yalvarırım yaradana 

  Ya rasul göster cemalin 

* * * * * * * * * * * 

Vechi dervişin sözünden 



Kanlı yaş akar gözümden 

Kaldır nikaabı  yüzünden 

Ya rasul göster cemalin 

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

                       

CANI DİLDEN AŞIK OLDUM 

  

Canı dilden aşık oldum 

Muhammede Muhammede 

Mevlam layık eyle bizi 

Muhammede Muhammede 

  

Sallallahu ala Muhammed 

Sallallahu aleyke Ahmed 

  

Aşık olan arif olsun 

Ciğer yansın püryan olsun 

Bir canım var kurban olsun 

Muhammede Muhammede 

  

Rüyada görüştür bizi 

Murada eriştir bizi 

Mevlam sen kavuştur bizi 

Muhammede Muhammede 

  

        

MEDİNEYE VARAMADIM 

-Medineye varamadım gül kokusu 

alamadım 

-Ben rasule doyamadım yaralıyam 

yaralıyam yaralıyam 

-Kabenin örtüsü kare açtın yüreğimde 

yare 

-Bulunmaz derdime çare yaralıyam 

yaralıyam yaralıyam 

-Elimden tut kaldır beni ya vuslata erdir 

beni 

-Çok ağlattın güldür beni yaralıyam 

yaralıyam yaralıyam 

-Seviyorum rabbim seni beytullaha 

çağır beni 

-Zemzemine daldır beni yaralıyam 

yaralıyam yaralıyam 

-Nurdandır şeyhimin dili sevdim seni 

oldum deli 

-Kabe diye deli gibi yanıyorum 

yanıyorum yanıyorum 

  

                        

                       LA İLAHE İLLALLAH 

Tevhid iman başıdır 

Zikir mü’min işidir 

İman temel taşıdır 

La ilahe illallah 

  



Kul olanlar diyesi 

Hak cemalin göresi 

Mü’minlerin kalesi 

La ilahe illallah 

  

Dertlilerin devası 

İsm-i Âzam duası 

Dört kitabın manası 

La ilahe illallah 

  

Dünyadır bu fanidir 

İslam tevhid dinidir 

Kurtuluşa erdirir 

La ilahe illallah 

  

Dört kitabın özü bu 

Kürsüdeki yazı bu 

Kurtaracak bizi bu 

La ilahe illallah 

  

                      SEVDİM SENİ 

-Sevdim seni mabuduma canan diye 

sevdim 

-Bir ben değil alem sana kurban diye 

sevdim 

-Ecramı felek levhi kalem mesti nigâhın 

-Didarına aşık ulu Yezdan diye sevdim 

-Mahşerde nebiler bile senden meded 

ister 

-Gül yüzlü melekler sana hayran diye 

sevdim 

-Bülbülde senin bağrı yanık âşıkı zârın 

Feryadı bütün âteşi Suzan diye sevdim 

-Huriler ezelden beri şeydayı cemalin 

-Yanmıştı sana Yusufu Kenan diye 

sevdim 

-Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı 

-Asilere lutfun yüce ferman diye sevdim 

-Evladı ıyalden geçerek,ravzana geldim 

Ahlakını medhetmede Kur’an diye 

sevdim 

-Kurbanın olam şahı resul,kovma 

kapından 

Didarına müştak olacak,Yezdan diye 

sevdim 

  

B A R L A 

Tepelice çama çıktım 

Gelincik dağına baktım 

Mümkün olsa kalacaktım 

Bir ömür boyu barlada 

* * * * * * * * * * 

Seherde açan güllerin 

Çeşmindeki bülbüllerin 



Cennet yurdumda göllerin 

En güzel suyu barlada 

* * * * * * * * * * * 

Karadut cennet bahçesi 

Kara kavağın meşesi 

Ulu çınarın gölgesi 

Gölgeler koyu barlada 

* * * * * * * * * *  

Çam dağından esen yeler 

Zikir arkadaşı dallar 

Üstada müntazır yollar 

Gelecek deyu barlada 

  

   ** * * * * * * * ** 

  

                                      ANNEM BENİ 

YETİŞTİRDİ 

 Annem beni yetiştirdi bu hizmete 

yolladı 

 Teslim etti risaleyi Allaha ısmarladı. 

 Boş oturma çalış dedi hizmet eyle imana 

 Südüm sana helal etmem çalışmazsan 

Kur’an-a 

    ** * * * * * * * ** 

 Yazdığımız risaledir okuyoruz Kur’an-ı 

 Biz nurların yardımıyla hıfzederiz 

imanı 

 Medrese-i nuriyedir Sav ve Barla Eflani 

 Şakirdlere müzahirdir Abdulkadir 

Geylani 

    ** * * * * * * * ** 

  

                                      SENSİN BİZE 

 Sensin bize bizden yakın 

 Görünmezsin hicap nedir 

 Çün aydın bu gerçek yüzü 

 Yüzündeki nikab nedir 

   ** * * * * * * * ** 

  Sen buyurdun ey padişah 

  Yehdillahu limen yeşâ 

  Şerikin yok senin haşa 

  Suçlu kimdir azap nedir 

     ** * * * * * * * ** 

Kânı bu mülkün sultanı 

Teni sensin canı teni 

 Bu göz görmek diler anı 

 Bu melce-i mezb nedir 

     ** * * * * * * * ** 

Rahimdir senin adın 

Rahmanlığın bize dedi 

Asileri müjdeleyen 

La taknatu hitap nedir 

     ** * * * * * * * ** 



Yunus bu göz görmez ânı 

Görenler hoş haber vermez 

Bu menzile akıl ermez 

Bu kurduğun serap nedir 

     ** * * * * * * * ** 

    

    

                                      EY AŞIKI 

DİLDÂDE (Hüzzam) 

Ey aşıkı dildâde 

Gel nûşedelim bâde 

Bir bâde gerek amma 

Kim içile me’vade 

** * * * * * * * ** 

Cân Allah cânan 

Allah(Terennüm.tekrar) 

Can sana kurban Allah  

Yuhyi kalbi zikrullah  

Lâ ilâhe illallah 

** * * * * * * * ** 

Sâkisi ola Mevlâ 

Ekdahı ola esmâ 

Bir kez nûşeden kat’a 

Gam görmeye dünyada 

** * * * * * * * ** 

Cân Allah cânan 

Allah(Terennüm.tekrar) 

Can sana kurban Allah  

Yuhyi kalbi zikrullah  

Lâ ilâhe illallah 

** * * * * * * * ** 

Bir kez içen aşıktır 

Aşkında ol sadıktır 

Aşk ona hem layıktır 

Mecnun ile Ferhate 

** * * * * * * * ** 

Cân Allah cânan 

Allah(Terennüm.tekrar) 

Can sana kurban Allah  

Yuhyi kalbi zikrullah  

Lâ ilâhe illallah 

** * * * * * * * ** 

İşit bu Seza-iden 

Ne gördü fenâ-iden 

Dost yüzünü gösterdi 

Mir’atı mücellâdan. 

** * * * * * * * ** 

Cân Allah cânan 

Allah(Terennüm.tekrar) 

Can sana kurban Allah  

Yuhyi kalbi zikrullah  

Lâ ilâhe illallah 

  



     ** * * * * * * * ** 

  

                                      GANİ MEVLAM 

Gani Mevlam nasib etse 

Görsem ağlayu ağlayu,İllallah hû 

cânım.(Tekrar) 

** * * * * * * * ** 

Medinede Muhammedi cânım 

Varsam ağlayu ağlayu,İllallah hû cânım 

** * * * * * * * ** 

Mekkede de Beytullahı cânım 

Dönsem ağlayu ağlayu,İllallah hû cânım. 

** * * * * * * * ** 

Sana altın oluk sana 

Varan canlar kalır tâna 

Kara donlu Kâbe sana 

Varsam ağlayu ağlayu, İllallah hû 

cânım. 

** * * * * * * * ** 

Delil yapışa elime 

Lebbeyk öğretse dilime 

İhram bezini belime 

Sarsam ağlayu ağlayu, İllallah hû cânım. 

** * * * * * * * ** 

Çevre yanı kesme kaya 

El kaldırıp âmin diye 

Arafattaki vakfeye 

Dursam ağlayu ağlayu, İllallah hû 

cânım. 

** * * * * * * * ** 

Akıtırlar hayvan kanı 

Esirgemez kimse canı 

Şol meydanda kaç kurbanı 

Kessem ağlayu ağlayu, İllallah hû 

cânım. 

** * * * * * * * ** 

Hüccac döner yâne yâne 

Ciğerim döndü biryâne 

Şol zemzemden kane kane 

İçsem ağlayu ağlayu, İllallah hû cânım. 

** * * * * * * * ** 

Derviş Yunus der cân ile 

Kul olmuşam iman ile 

Dilim zikri Kur’an ile 

Varsam ağlayu ağlayu, İllallah hû 

cânım. 

     ** * * * * * * * ** 

  

                                      SÖYLE 

SELAMIM 

Söyle selamım ey sabâ 

Oldukça ruhsarın harem.(Tekrar) 

Ol ravza-i pâke ola 



Anda nebiyyil muhterem 

(Salli alâ nuril hüda,mahbûbi rabbi zül 

kerem 

Salli alâ nuril hüda,Ahmed Muhammed 

Mustafa) 

** * * * * * * * ** 

İnnilte ya rîhes sabâ 

Yevmen ila arzil harem 

Beliğ selâmi ravzaten 

Fihennebiyyil muhterem. 

(Salli alâ nuril hüda,mahbûbi rabbi zül 

kerem 

Salli alâ nuril hüda,Ahmed Muhammed 

Mustafa) 

** * * * * * * * ** 

Min vechihi şemsud duha 

Min haddihi bedrud duca 

Min şahsihi leysed de’a 

Min keffihi lahdil hazem 

(Salli alâ nuril hüda,mahbûbi rabbi zül 

kerem 

Salli alâ nuril hüda,Ahmed Muhammed 

Mustafa) 

** * * * * * * * ** 

Merfuatün âyatühü 

Mekşufetün ğâyatühü 

Berduş şuma bizatihi 

Bel zatühü mahzul kerem. 

(Salli alâ nuril hüda,mahbûbi rabbi zül 

kerem 

Salli alâ nuril hüda,Ahmed Muhammed 

Mustafa) 

** * * * * * * * ** 

Yâ kudreten lil murselin 

Yâ şâfien lil müznibin 

Yâ rahmeten lil alemin 

Unzur ilâ Halil ümem. 

(Salli alâ nuril hüda,mahbûbi rabbi zül 

kerem 

Salli alâ nuril hüda,Ahmed Muhammed 

Mustafa) 

** * * * * * * * ** 

  

                                      GÖNÜL SEN 

ÖLMEZMİSİN 

Gönül sen ölmezmisin,ölmeye 

gelmezmisin.(Tekrar) 

Saçın sakalın ağarmış imana 

gelmezmisin. 

(Allah Allah ya rabbi lutfeyle hidayeti 

Hidayetin olmazsa ben neyleyim bu hali) 

** * * * * * * * ** 

Gönül sen ölmezmisin,ölmeye 

gelmezmisin.(Tekrar) 

Yakasız gömlek biçilmiş,giymeye 

gelmezmisin 

(Allah Allah ya rabbi lutfeyle hidayeti 

Hidayetin olmazsa ben neyleyim bu hali) 



** * * * * * * * ** 

Gönül sen ölmezmisin,ölmeye 

gelmezmisin.(Tekrar) 

Tahtadan evin yapılmış,girmeye 

gelmezmisin. 

(Allah Allah ya rabbi lutfeyle hidayeti 

Hidayetin olmazsa ben neyleyim bu hali) 

** * * * * * * * ** 

Gönül sen ölmezmisin,ölmeye 

gelmezmisin.(Tekrar) 

Terazi ve mizan kurulmuş,tartmaya 

gelmezmisin 

(Allah Allah ya rabbi lutfeyle hidayeti 

Hidayetin olmazsa ben neyleyim bu hali) 

** * * * * * * * ** 

Gönül sen ölmezmisin,ölmeye 

gelmezmisin.(Tekrar) 

Sırat köprüsü kurulmuş,geçmeye 

gelmezmisin. 

(Allah Allah ya rabbi lutfeyle hidayeti 

Hidayetin olmazsa ben neyleyim bu hali) 

** * * * * * * * ** 

  

                                      MAKAMIMIZ 

KUŞ MİSALİ 

Makamımız kuş misali 

Daldan dala konabilir 

İnsanoğlu hiç misali 

Bir gün olur ölebilir. 

** * * * * * * * ** 

Dağlar taşlar kül misali 

Bir gün olur tozabilir 

İnsanoğlu gül misali 

Bir gün olur solabilir. 

** * * * * * * * ** 

Hani ecdad hani ata 

Hakka karşı etme hata 

Tabut denen Vansız ata 

Binmemeye çaren mi var. 

** * * * * * * * ** 

Kibirlenme insanoğlu 

Ölmemeye çaren mi var 

Soğuk vurmuş gül misali 

Solmamaya çaren mi var. 

** * * * * * * * ** 

  

                                      MAKSADI 

AŞIKLARIN 

Maksadı aşıkların,ya hay.(2 kere) 

Menzili canan olur,olur. 

İsmini yâd eylese,ya hay 

Valihu hayran olur. 

** * * * * * * * ** 

Hak vere cmbüşlerin,ya hay 

Afvede kem işlerin 



Menzili dervişlerin,ya hay. 

Kûşe-i viran olur,olur. 

** * * * * * * * ** 

Fani cihandan kesil,ya hay. 

Ayine-i kalbi sil 

Arsa-i mahşerde bil,ya hay. 

Bir ulu divan olur,olur. 

** * * * * * * * ** 

Etse tecelli eğer,ya hay. 

Vuslata erişse er 

Kâfire kılsa nazar,ya hay. 

Mahzarı iman olur,olur. 

** * * * * * * * ** 

Aşk ile kim ah ede,ya hay 

Kalbini âgah ede 

Azmini dergâh ede,ya hay 

Ol ulu sultan olur,olur. 

** * * * * * * * ** 

Nakşi-i aşkı sana,ya hay 

Aşk haberin ver bana 

Menkıbe-i evliya,ya hay 

Reşki gülistan olur,olur… 

** * * * * * * * ** 

  

                                      KÜTÜR KÜTÜR 

(Makamımız kuş misali gibi) 

Kütür kütür beller kıran 

Ah bu ölüm,ah bu ölüm 

Beyaz kefenlere saran 

Ah bu ölüm ah bu ölüm 

** * * * * * * * ** 

Nice ibret aldırıcı 

haddimizi bildirici 

Gülbenizler soldurucu 

ah bu ölüm ah bu ölüm 

** * * * * * * * ** 

Falan gibi,filan gibi 

Hep oluruz yalan gibi 

Yüzü soğuk yılan gibi 

Ah bu ölüm ah bu ölüm 

** * * * * * * * ** 

Ne kadar yalvarsam bilmez 

Hiç düşünmez hatır sormaz 

Tatlı canı tende koymaz 

Ah bu ölüm ah bu ölüm 

** * * * * * * * ** 

Mahmut derki dil döktürür 

Gözlerin göğe diktirir 

Bu dünyadan el çektirir 

Ah bu ölüm ah bu ölüm. 

** * * * * * * * ** 



  

                                      AŞKIN İLE 

AŞIKLAR 

Aşkın ile aşıklar 

Yansın ya rasulallah.(Tekrar) 

İçib aşkın şarabın 

Kansın ya rasulallah. 

** * * * * * * * ** 

Aşık oldum dildâre 

Bülbülüm şol dildâre 

Seni sevmeyen nâre 

Girsin (Yansın) ya rasulallah. 

** * * * * * * * ** 

Şol seni seven kişi 

Verir yoluna başı 

İki cihan güneşi 

Sensin ya rasulallah. 

** * * * * * * * ** 

Şol seni sevenlere 

Kıl şefaat onlara 

Mü’min olan tenlere 

Cansın ya rasulallah 

** * * * * * * * ** 

Aşık Yunusun cânı 

İlmi şefaat kâ 

Alemlerin sultanı 

Sensin ya rasulallah. 

** * * * * * * * ** 

  

                            HAK YOL İSLAM 

YAZACAĞIZ 

Kör dünyanın göbeğine 

Hak yol İslam yazacağız       

Kuşların göz bebeğine 

Hak yol İslam yazacağız 

  

Yola ağaca pınara 

Esen yele yağan kara 

Yağmur yüklü bulutlara 

Hak yol İslam yazacağız 

  

Koç burcuna yay burcuna 

Bebeklerin avucuna 

Minarelerin ucuna 

Hak yol İslam yazacağız 

  

Bucak bucak köşe köşe 

Yıldıza aya güneşe 

Kara taşa kor ateşe 

Hak yol İslam yazacağız 

  

Askerlerin miğferine 



Kağnıların tekerine 

Tağutların heykeline 

Hak yol İslam yazacağız 

  

Herkes duyacak bilecek 

Saklanmaz gayrı bu gercek 

Yaprak yaprak çiçek çiçek 

Hak yol İslam yazacağız 

** * * * * * * * ** 

  

                            İZİNDEYİZ 

Biz Kur’anın hadimleri 

Pür imanlı ve zindeyiz 

Bu yoldan dönmeyiz asla 

Peygamberin izindeyiz. 

  

Hak habibim dedi ona 

Bizden feda can uğruna 

Alem şahid olsun buna 

Peygamberin izindeyiz. 

  

İslamın nuru gür sesi 

Kaldırdı zulmeti ye’si 

Alemlerin efendisi 

Peygamberin izindeyiz. 

  

Odur ahir hak peygamber 

Ona selam salat gönder 

Cihanda en büyük önder 

Peygamberin izindeyiz. 

  

Onu sev sen onu tanı 

Odur tende canlar canı 

Gönüllerin tek sultanı 

Peygamberin izindeyiz. 

  

Hayra koşan şerden kaçan 

Bize nurlu ufku açan 

Alemlere rahmet saçan 

Peygamberin izindeyiz. 

  

Tende kalan bir can ile 

Aşk ile pür iman ile 

Biz Hazreti Kur’an ile 

Peygamberin izindeyiz. 

** * * * * * * * ** 

  

                            CÜRMÜM İLE 

GELDİM SANA 

Ey rahmeti bol padişah 

Cürmüm ile geldim sana 



Ben eyledim hadsiz günah 

Cürmüm ile geldim sana 

  

Sübhanallah Rahman Allah 

Tüm dertlere derman Allah 

Ben eyledim hadsiz günah 

Cürmüm ile geldim sana 

  

Senden utanmadım hemen 

Ettin bana gizli ayan 

Vurma gözüme el aman 

Cürmüm ile geldim sana 

  

Sübhanallah Rahman Allah 

Tüm dertlere derman Allah 

Ben eyledim hadisz günah 

Cürmüm ile geldim sana 

  

Senin adın Gaffar iken 

Ayıp öfkesi Settar iken 

Kime gidem sen var iken 

Cürmüm ile geldim sana 

** * * * * * * * ** 

  

                            TALAAL BEDRU 

ALEYNA 

Talaal bedru aleyna 

Min seniyyatil veda-î 

Vecebeş şükrü aleyna 

Ma deâ lillahi da’ 

  

Eyyühel meb’usü fîna 

Ci’te bil emril muta’ 

Ci’te şerreftel Medine 

Merhaben ya hayra da’ 

  

Kad lebisna sevbe izin 

Ba’de esvabir rika 

Verefa’na sedye mecdin 

Ba’de eyyamiddiya 

  

Ente şemsun ente bedrun 

Ente nurun ala nur 

Ente misbahussüreyya 

Ya habibi ya rasul… 

** * * * * * * * ** 

  

                            AY DOĞDU 

ÜZERİMİZE 

Ay doğdu üzerimize 

Veda tepelerinden 

Şükür gerekti bizlere 



Allaha davetinden 

  

Nakarat 

(Sen güneşsin sen bir aysın 

Sen nur üstünde nursun 

Sen Süreyya ışığısın 

Ey sevgili ey rasul) 

  

Ey rasul sana söz verdik 

Doğruluktan ayrılmayız 

Sen ey esenlik yıldızı 

Senin sevginle doluyuz. 

  

Nakarat. 

  

Ey bizden seçilen elçi 

Yüce bir davetle geldin 

Sen bu şehre şeref verdin 

Ey sevgili hoş geldin. 

  

Nakarat 

  

                            MEDİNEYE 

VARAMADIM 

Medineye varamadım gül kokusu 

alamadım 

Ben resule doyamadım yaralıyam 

yaralıyam 

Kâbenin örtüsü kare açtın yüreğimde 

yare  

Bulunmaz derdime çare yaralıyam 

yaralıyam 

Elimden tut kaldır beni ya vuslata erdir 

beni 

Çok ağlattın güldür beni yaralıyam 

yaralıyam 

Seviyorum rabbim seni beytullaha çağır 

beni 

Zemzemine daldır beni yaralıyam 

yaralıyam 

Nurdandır şeyhimin dili sevdim seni 

oldum deli 

Kâbe diye deli gibi yanıyorum 

yanıyorum… 

** * * * * * * * ** 

  

                            GEL GÖR BENİ 

Ben yürürüm yâne yâne 

Aşk boyadı beni kane 

Ne akilem ne divane 

Gel gör beni aşk neyledi. 

  

Aşkın beni mest eyledi 

Aldı gönlüm hasteyledi 

Öldürmeye kasteyledi 

Gel gör beni aşk neyledi. 



  

Gâh eserim yeller gibi 

Gâh tozarım yollar gibi 

Gâh akarım seller gibi 

Gel gör beni aşk neyledi. 

  

Gel gör beni aşk neyledi 

Derde giriftar eyledi. 

** * * * * * * * ** 

  

ŞEHİD 

TAHTINDA 

Şehid tahtında rabbe gülümser 

Ah binlerce canım olsaydı der 

Şehid tahtında rabbe gülümser 

Canım bedenim bir sofradan yer 

  

Ümidsiz olmaz,ümidsiz olmaz 

Sevdasız olmaz,sevdasız olmaz. 

  

Dağları oyup zindan etseler 

Allah nurunu söndüremezler 

Dağları oyup zindan etseler 

Davanın önüne geçemezler. 

  

Yarasız olmaz,çilesiz olmaz 

Şehidsiz olmaz,kurbansız olmaz. 

  

Şehid tahtında rabbe gülümser 

Ah binlerce canım olsaydı der 

Şehid tahtında rabbe gülümser 

Canım bedenim bir sofradan yer 

  

Karanlık ölür,zulümat ölür 

Gözler önünde  ve ölüm ölür. 

  

Anladım artık Uhud ve Bedir 

Ve ümid sevda,şehadet nedir? 

Soludum kabri,mahşer anını  

Ümidi ve şehidi ve sevdayı. 

  

Yarasız olmaz,çilesiz olmaz 

Şehidsiz olmaz,kurbansız olmaz. 

** * * * * * * * ** 

  

                            ALLAHU ALLAH 

Aklın yitirmiş divanemiyem 

Ömrüm bitirmiş viranemiyem 

Allahu Allah Allahu Allah 

Allahu Allah Allahu Allah 

  



Kanat vururum döner dururum 

Yanar dururum merdanemiyen 

Allahu Allah Allahu Allah 

Allahu Allah Allahu Allah 

  

Yaşlı gözlerim tutmaz dizlerim 

Yolun gözlerim pervanemiyem 

Allahu Allah Allahu Allah 

Allahu Allah Allahu Allah 

  

Aşka can feda olsa ne fayda 

Aşk odu yanda bestanemiyem 

Allahu Allah Allahu Allah 

Allahu Allah Allahu Allah 

** * * * * * * * ** 

                            EŞREFOĞLU (Saba 

ilahi) 

Eşrefoğlu al haberi 

Bahçe bizim gül bizimdir 

Bizde mevlanın kuluyuz 

Yetmiş iki dil bizdedir. 

  

Erlik midir eri yormak 

Irak yoldan haber sormak 

Cennetteki ol dört ırmak 

Coşkun akan sel bizdedir. 

  

Arı vardır uçup gezer 

Teni tenden saçup gezer 

Canın bizden kaçup gezer 

Arı biziz bal bizdedir. 

  

Kimi sofi kimi hacı 

Cümlemiz hakka duacı 

Resulü Erkemin tacı 

Aba hırka şal bizdedir. 

** * * * * * * * ** 

  

                            YÜZ BİN CEFA (Çarga 

ilahi) 

Yüzbin cefa kılsan bana 

Allah Allah Allah Allah 

Senden yüzüm döndürmezem 

Allah Allah Allah Allah 

Canım dahi alır isen 

Allah Allah Allah Allah 

  

Severim seni can ile 

Kul olmuşam ferman ile 

And içerim Kur’an ile 

Senden yüzüm döndürmezem. 

  



Kiliseye dersen girem 

Nakus dahi dersen çalam 

Aşıklara yoktur kalem 

Senden yüzüm döndürmezem. 

** * * * * * * * ** 

                             

                            CAN AHMEDİM HOŞ 

GELDİN 

Can Ahmedim hoş geldin  

Muhammedim hoş geldin 

Aşık idim yüzüne 

Muhammedim hoş geldin 

  

Yükseldikçe yükseldin 

Kâb-ı kavseyne kadar 

Bu yüceye ermemiş 

Senden evvel gelenler 

  

Can Ahmedim hoş geldin  

Muhammedim hoş geldin 

Aşık idim yüzüne 

Muhammedim hoş geldin 

  

** * * * * * * * ** 

  

                            SEYREYLEYİP 

YANDIM 

Seyreyleyim yandım 

Mah cemalini Allah Allah 

Nur kundak içinde yatar Muhammed 

Canımın cananısın ya Muhammed 

  

Odur yerin göğün 

Şemsi kameri Allah Allah 

Nur kundak içinde yatar Muhammed 

Canımın cananısın ya Muhammed 

  

Kevser dudakları 

Bimem ne söyler Allah Allah 

Nur kundak içinde yatar Muhammed 

Canımın cananısın ya Muhammed 

  

Kokuları benzer 

Cennet gülüne Allah Allah 

Nur kundak içinde yatar Muhammed 

Canımın cananısın ya Muhammed 

** * * * * * * * ** 

                            OSMANLI BAYRAĞI 

Ertuğrulun ocağından uyandım 

Şehidlerin kanlarıyla boyandım 

Nice düşman kal’asına uzandım 



Sana selam ey Osmanlı Bayrağı 

  

Çırpınarak dalgalanır kanadım 

Gök yüzüne çıkmak mıdır muradın? 

Gölgende can vermek ister evladın 

Sana selam ey Osmanlı Bayrağı 

** * * * * * * * ** 

  

                            ALEMİN   AZAMET   

PADİŞAHI 

Hak taala azamet aleminin padişahı 

Lâ mekandır olamaz devletinin 

tahtıgâhı 

Hastır zatı ilahiyyesine mülkü ezeli 

bîhudut 

Onda olan kevkebe-i lemyezeli 

Eseri hikmetidir yerle göğün bünyadı 

Dolu boş cümle yedi kudretinin icadı 

İzzet ve şanını takdis eder cümle melek 

Eğilir secde eder peşi celalından felek. 

Pertevi lem’asınındır ayla güneş 

Alır alsa cehennem ondan ateş 

Dpstlar için yarattı cenneti 

Düşmanlar içindir cehennem şiddeti 

Muhammeddir ümmete hakkın 

rahmeti… 

** * * * * * * * ** 

  

                            AHMEDİ    

MÜKERREMSİN 

Eya şâhı şehi peygamberâni Ahmed-i 

mükerremsin 

Eya sen vâkıfı esrar-ı Kur’anı 

muazzamsın                                

Kulubu âşıkanı eyle neziri ya rasulallah 

Ki mahlukat içinde bedri Enver nuru 

alemsin 

Değil mümkün hatasız kulluk ya 

rasulallah 

Ki isyan bağrına dalmışları sen şâh-ı 

Ekremsin 

Yine muhtacı şefkatte bediî kârı 

zarındır 

Dûr-u maksudumu lutfunla keşfet ki 

mahremsin… 

** * * * * * * * ** 

  

                            YA BEN KİME 

YALVARAYIM 

Bunca isyan ile ben sübhane mi 

yalvarayım 

Mücrimem,âsi kulam,sultana mı 

yalvarayım 

Hazni cenneti emin,vahyi rabbül alemin 

Ol Cebrail-i rıdvanullaha mı 

yalvarayım. 

Yeryüzünde cümleden eşref,makamı 

mu’teber 



Kıble-i beytil harem,eyvane mi 

yalvarayım 

Ol ezvacı mutahhar,Hz,Aişeye mi 

Hatice-i seyidin nisaya mı yalvarayım 

Ol evladı Muhammed,cümle ashabı 

Güzin 

Hz.Ebubekir,Ömer,Osmana mı 

yalvarayım 

Hem Aliyyel mürteza,ibni emmi 

Mustafa 

Haydarı kerrar,hak aslana mı 

yalvarayım 

Bu saçın Leyla gibi,haddadi mecnun 

eyledi 

Aklımı yağmalayıp,divanullaha mı 

yalvarayım… 

** * * * * * * * ** 

  

                            GEÇTİ İSYAN İLE 

ÖMRÜM 

Geçti isyan ile ömrüm neye halim 

varacak 

Sızlıyor yaralı kalbim anı yoktur 

saracak 

Rûz-i mahşerde zebaniler elinden halim 

nolacak 

Ya Muhammed bize imdad eyle Allah 

aşkına 

Eğer etmez isen inayet bizi kim 

kurtaracak 

Keremi lutfuna mahzar olmazsam şayet 

Onlar elbette bu günahkârı nâre atacak 

Ya Muhammed bize imdad eyle Allah 

aşkına 

İznin olmazsa habibin de şefaat 

etmiyecek 

Ya rabbi o günde kim kime merhamet 

edecek 

Yevmi mizanda her mücrimi,münkire 

ayrılın denecek 

Ya Muhammed bize imdad eyle Allah 

aşkına 

Aman Allah deyip aşkı nedamet saçacak 

Mağfiret eyle şimdi perişanım denecek 

Ol zamanda ağlamak fayda vermiyecek 

Ya Muhammed bize imdad eyle Allah 

aşkına 

Rûz-i mahşerde mahrum etme bizi ya 

rabbi 

Cümle isyanımızı affeyle,dilşad eyle ya 

rabbi 

Ateşi dûzahtan bizi âzadeyle ya rabbi 

Ya Muhammed bize imdad eyle Allah 

aşkına 

** * * * * * * * ** 

  

                            BEN NE CEVAB 

VEREYİM 

Bu dünyaya geldin ne amel kıldın 

Derse Allah ben ne cevab vereyim 

Şimdi huzuruma sen neçe geldin 

Derse Allah ben ne cevab vereyim 



İki yol gösterdim hem akıl verdim 

İradende dahi hep serbest kıldım 

Rahmetimi bıraktın,zulmete daldın 

Derse Allah ben ne cevab vereyim 

Ramazan verdim oruç tutmadın 

Akşam tatlı tatlı iftar etmedin 

Niçin doğru yollarıma gitmedin 

Derse Allah ben ne cevab vereyim 

Günahtan kaçmadın,tutmadın emrim 

Beyhude yerlerde geçirdin ömrün 

Şimdi huzuruma sen nasıl geldin 

Derse Allah ben ne cevab vereyim 

Soğuk sıcak dedin abdest almadın 

Kibir,cub geldi namaz kılmadın 

Günah yığınına çare bulmadın 

Derse Allah ben ne cevab vereyim 

Beraet,Kadir verdim niçin bilmedin 

İki rek’at olsun namaz kılmadın 

Hava-i i,şlerden sen osanmadın 

Derse Allah ben ne cevab vereyim 

Ne için abdest alıp kılmadın namaz 

Yalvarıp hakka etmedin niyaz 

Halk içinde senin adın beynamaz 

Derse Allah ben ne cevab vereyim 

Ezanlar okundu niçin duymadın 

Sen niçin Rahmana secde kılmadın 

Ben de sana cennetimi vermedim 

Derse Allah ben ne cevab vereyim 

  

** * * * * * * * ** 

                                      SÖYLER   

TABİBLER 

Aklım var diye söyler tabibler 

Lokman Hekim gibi bilgin olsa ne fayda 

Son nefeste söylemezse bu diller 

Bülbül gibi dilin olsa ne fayda 

Malım var diye benlik edersin 

Ecel şerbetini bir gün içersin 

Yalın ayak,başı açık sen de gidersin 

Dünya dolu malın olsa ne fayda 

Ne kadar alim olsan kardeşim 

Eğer imanın olmaz ise yoldaşın 

Eğer hakka koymaz isen bu başın 

Dört kitabı yutmuş olsan ne fayda 

Sur çalınıp gökler dökülünce 

Denizler kuruyup,sular çekilince 

Dağlar kopup,yerler sökülünce 

Bağ-ı İrem gibi mülkün olsa ne fayda 

Zebaniler cehenneme sürülünce 

Tütününden halkı duman bürüyünce 

Dehşet ile halk üzerine yürüyünce 



Rüstem gibi gücün olsa ne fayda 

Dünyayı alırsın boynuna 

Altınları sokarsın koynuna 

Azrail geldiğinde yanına 

Hazine dolu malın olsa ne fayda 

Bir gün lur götürürler evinden 

Allahın isimini bırakma dilinden 

Kurtuluş yoktur Azrailin elinden 

Bin yıl kadar ömrün olsa ne fayda 

** * * * * * * * ** 

  

                                      RECABÂBIN 

KAPATMAZ YA ! 

Açılır bahtımız bir gün,hemen battıkça 

batmaz ya 

Sebebler halkeden hallak,recabâbın 

kapatmaz ya! 

Sana şhım münacatım,değil bir rızık için 

haşa 

Hüda rezzakı alemdir,rızıksız kul 

yaratmaz ya! 

** * * * * * * * ** 

                                      EY PADİŞAHI 

LEM YEZEL 

Ey padişahı lem yezel 

Ey kadirü hayyu tezel 

Ey lutfu çok kahrı güzel 

Lutfunda hoş,kahrında hoş 

Ağlatırsın zâri zâri 

Göstermezsin hiç didârı 

Layık görür isen narı 

Narında hoş nurunda hoş 

Hoştur bana senden gelen 

Ya gonca gül yahut diken 

Ya hıl’atü yahut kefen 

Lutfunda hoş kahrında hoş 

Aşık Yunus sana kuldur 

Gerek ağlat gerek güldür 

Gerek yaşat gerek öldür 

Narında hoş nurunda hoş. 

** * * * * * * * ** 

  

                                      ÖLÜM SANA 

NİÇİN ÇARE BULUNMAZ 

Bak şu dünyanın türlü haline 

Kimse çare bulmadı ölüm ahvaline 

Nerde o güvenenler servetine malına 

Ölüm sana niçin çare bulunmaz 

Her nere varsam anda bulunur 

Ölümü andıkça bağrım delinir 

Her dertlere derman bulunur 

Ölüm sana niçin çare bulunmaz 

Dünyaya gelen asla gülmedi 

Kimse ölüme çare bulmadı 



Dünya Sultan Süleymana kalmadı 

Ölüm sana niçin çare bulunmaz 

Beklersin her gencin yollarını 

Soldurursun taze açmış güllerini 

Tutarsın bülbül gibi dillerini 

Ölüm sana niçin çare bulunmaz 

Dökersin inci gibi dişlerini 

Çürütürsün sümbül gibi saçlarını 

Giderirsin bütün teşvişlerini 

Ölüm sana niçin çare bulunmaz 

Evlad dedikleri çiğer pâresi 

Kardeş dedikleri yürek yâresi 

Sabretmektir bu ölümün çaresi 

Ölüm sana niçin çare bulunmaz… 

** * * * * * * * ** 

  

                                      NE 

MÜŞKÜLDÜR 

Vücudum hoş imarettir 

Harab olmak ne müşküldür 

Çürüyüp toprak altında  

Turab olmak ne müşküldür 

Tutmaz olur tutan eller 

Çürür nazlı dudu diller 

Şol köşkler saraylar 

Viran olmak ne müşküldür 

Kurulur mizan terazi 

Huda olur kendi gazi 

Mahşere sürerler bizi 

Rüsvay olmak ne müşküldür 

Hasta olup yıkılınca 

Gözün göğe dikilince 

Ecel şerbeti içilince 

Canın vermek ne müşküldür 

Teneşire korlar seni 

İncitmeden yurlar seni 

Kabre indirince seni 

Cevab vermek ne müşküldür 

Kapısı yok açam bakam 

Bacası yok ateş yakam 

Nice bin yıl azab çekem 

Narda yanmak ne müşküldür… 

** * * * * * * * ** 

  

                                      ASIRDA ACAİB 

İŞLER 

Asırda acaib işler çoğaldı 

Bilmem bu işleri kimler ediyor 

Dünyayı hep rezil köpekler aldı 

Gelen ümereya karşı gidiyor. 

  

Biraz bahsedeyim ehli zamandan 



Yahşiler aşağı düştü yamandan 

Aralık itleri olmuş kumandan 

Uyuz it kurtlara kumanda ediyor. 

  

Buğday unu beğenmiyor köpekler 

İblikten aşağı düştü ipekler 

Hep sedire geçti itler köpekler 

Hanedan ayakta hizmet ediyor 

  

Koltuk kılı farkolmuyor sakaldan 

Tüccarlar aşağı indi bakkaldan 

Arslanlara çoban düşmüş çakaldan 

Şimdi arslanlar çakal güdüyor. 

  

Mekteble medrese ortadan kalktı 

Meyhane kerhane ortaya çıktı 

Ar namus denen şey ortadan kalktı 

Şimdi kişi bildiğine gidiyor. 

  

Sarhoşlar çoğaldı kalmadı ayık 

Bu asra böylece haller de layık 

Müzevirin adı muhbiri sadık 

Şimdi kişi bildiğine gidiyor. 

  

İsimlerin tebdil etsem satılmaz 

Cisimlerin tahvil etsem zat olmaz 

Altın eğer vursam eşek at olmaz 

Şimdi kişi bildiğine gidiyor 

  

Şahinler yurdunu tuttu yarasa 

Baklava yerine geçti pırasa 

Şimdi deyyus ile terese 

Zamane bunlara rağbet ediyor. 

  

Boy kürkünü beğenmiyor köçekler 

Babasına akıl öğretir çocuklar 

Yumurtadan burnu çıkan cücükler 

Horoz oldum diye cik cik ediyor. 

  

Küçükler büyüğe çorap giydirir 

Tatlıyı insana acı yedirir 

Seyrani zamane böyle dedirir 

Şimdi kişi bildiğine gidiyor. 

                                               

Kayseri/DEVELİLİ-SEYRANİ 

  

                                      ZAMANE 

Eyvah fukaranın beli büküldü 

Meded ticaretin gücüne kaldık 

Eyiler alemden göçtü çekildi 

Bizler zamanenin picine kaldık 



  

Sene bin üçyüz altmış beş tamam 

Okunur ezanlar boş bekler imam 

Seyrani bu nutkun sonu vesselam 

İnanın dünyanın ucuna geldik.. 

  

  

Yedi yıldız doğdu üçü terazi 

Kavuştu ülkere gitti birazı 

Yarın mahşer günü sorarlar bizi 

Hak mizan terazi kurulur bir gün 

  

Evlat alim olmaz okutmayınca 

İblik gömlek olmaz dokutmayınca 

Ayılar et yemez kokutmayınca 

Yallar ölüyü sinden çıkarır 

  

Evlerinin önü karlı dağ olsa 

Etrafı hep lale sümbül bağ olsa 

Her ne kadar paşa olsa bey olsa 

Yakasız gömleğe sarılır bir gün…. 

                                               Seyrani. 

                    

                   H O C A M 

Sizlere emanet şu körpe yavrum, 

Ortalıkta sürtüp gezmesin hocam. 

Gözümün çırası,tek tasam kaygım, 

Aç,sefil,perişan kalmasın hocam. 

         Fidanıma hoş bak aman solmasın, 

         Kahraman yetişsin,korkak 

olmasın. 

         Rabbini tanısın,dinsiz kalmasın, 

         Ahrette yakamı tutmasın hocam. 

Milletin şerefini şerefi bilsin, 

Tarih okusun ki ne imiş görsün. 

Her bir kötülüğü kalbinden bilsin. 

Kendi milletine çatmasın hocam. 

         Gaflet uykusunda sakın yatmasın, 

         Milletini sevsin,hain olmasın, 

         Rus’a,Çin’e kanıp hemen azmasın, 

         Vatanı düşmana satmasın hocam. 

Asıl muallimi peygamber olsun, 

Kur’an-ı dinlesin yolunu bulsun, 

İslâmın nuruyla yolunu bulsun, 

Küfran çamuruna batmasın hocam... 

         Ey benim kardeşim!Kıymetli 

hocam. 

Hepimiz insanız,kardeşiz tamam, 

Ata yüreği bu darılma aman, 

Bilal’im rayından çıkmasın 

hocam... 

                                               Bilal Işıklı  



  

  

                   İSYANLI      SÜKUT 

Gitmişti makama arz-ı hal için 

‘Bey’ dedi,yutkundu eğdi başını. 

Bir azar yedi ki oldu o biçim.. 

‘Şey’dedi yutkundu,eğdi başını. 

  

Kapıdan dört büklüm çıktı dışarı, 

Gözler çakmak çakmak,benzi sapsarı. 

Bir baktı konağa alttan yukarı, 

‘Vay’ dedi,yutkundu eğdi başını. 

  

Çekti ayakları kahveye vardı, 

Açtı tabakasını sigara sardı. 

Daldı..neden sonra garsonu gördü, 

‘Çay’dedi,yutkundu,eğdi başını. 

  

İçmedi,masada unuttu çayı; 

Kalktı garsona vere parayı, 

Uzattı çakmağı ve sigarayı, 

‘Say’ dedi,yutkundu,eğdi başını. 

  

Döndü gözlerinde bulgur bulgur yaş, 

Sandım can evine döktüler ateş. 

Sordum:’Memleket neresi gardaş?’ 

‘Köy’ dedi,yutkundu,eğdi başını. 

  

Yurudu,kör-topal çıktı şehirden, 

Ağzına küfürler doldu zehirden, 

Salladı dilini..vazgeçti birden. 

‘Oy’ dedi,yutkundu,eğdi başını... 

  

                    NEFES 

Hak yarattı seni bedene koydu 

Her kanda gezersin bilirim nefes 

Bu alıp vermeden hani kim doydu 

Cana cansın diye muhtacım nefes.... 

....... 

Geldin otağıma ağıtla girdin 

Çektim de nefesi hayata erdim 

Seninle Allah..hu seninle derim 

Gidene dek benden razı ol nefes... 

......... 

Gülenle gülerken bitmez dirisin 

Seferde olana inler gibisin. 

Ayrılık denince dönmez birisin 

Rabbime kul için muhtacım nefes... 

......... 

Sultan sarayında farkına ermez 



Fakir sultan olsa bir kere vermez 

Secdeye varırım yeter mi yetmez 

Hakka doğrulmaya fırsat ver nefes... 

.......... 

Bilemem ömürde ne sayıdasın 

Rabbin ilminde can pazarındasın 

Mevlanın emrinde hak yolundasın 

Bizide yolundan ayırma nefes... 

............ 

Ah-vah edip yanmak neye yarar ki 

Şu dünya nefese taç olamaz ki 

Âsa Süleymana dayanamaz ki 

Bedeni terk edip çıkmışsa nefes... 

.............. 

Alır Allah,derim hu kana kana 

Son sözüm bu olsun sakın unutma 

Yolculuk başlarken cennet vatana  

NEVFEL'le birlikte gidesin NEFES... 

                                                    AHMET 

NEVFEL ÖZÇELİK   / 03-06-2005 

  

  

                                                                     

           Hazırlayan 

                                                                     

      MEHMET  ÖZÇELİK     

  

 

GAYB ALEMİ 

  Gayb;bilinmeyen,örtülü ve perdeli olan,bizden kaybolup,bize meçhul 

olan,ilmimizde ve müşahedemizde bulunmayan,ihata edemediğimiz şeylerdir.  

            Gaybın anahtarı,bilgisi,kendisine bildirdiği kimseler hariç,Allah’ın 

nezdindedir.[1] 

            Allah bildirmedikçe gaybı peygamberler de bilmez [2],cinlerde bilmez [3],İnsan 

da bilmez.[4] 

Gaybı yalnız Allah bilir.[5] 

            Kur’an-da müminler vasıflandırılırlarken,gabya iman eden kimseler olarak 

bildirilirler.[6] 

            Mugayyebat-ı Hamse yani beş gaybi,bilinmeyen şey olarak belirlenen 

âyette:”Kıyamet saatinin ne zaman geleceğini yalnız Allah bilir.Yağmuru da O 

indirir,rahimler de olanı O bilir.Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez.Hiç kimse 

nerede öleceğini de bilemez.Her şeyi mükemmel tarzda bilen ve her şeyden haberdar 

olan Allahdır.”[7]  
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            Bu konularda özetle Bediüzzaman bunların gaybılığına şöyle açıklama 

getirmektedir:[8] 

            Kıyametin İlmi tamamen Allah’ın bilgisi çerçevesindedir. 

            Yağmurun ne zaman yağacağının meteoroloji ile bilinen kısmı,şu 

görünen,şehadet alemine çıkmış olan hatta romatizması olanlarca bilinen veya keçilerin 

kuyruklarını bir saat öncesinden bacaklarının arasına almaları birer belirti 

olup,gaybilikten çıkmıştır.Hem de meteorolojinin ki bir tahmin olup,hava tahmin 

raporu diye adlandırılır.Bazen iki yan yana olan tarladan birine yağarken,öbürüne 

yağmamaktadır.Rahmet olarak gerek zaman,gerekse de ineceği yerin ilmi Allah’a aittir. 

            Ana rahmindeki çocuğun erkeklik ve dişilik yönünü bilinmesi olmayıp,şaki 

mi,said mi,iyi veya kötü,cennetlik veya cehennemlik mi olacağı ilmi de Allah’a aittir. 

            Kişi yarın ne kazanacağını,başına nelerin geleceğini,hayatındaki süprizleri 

bilememektedir.Bazen kazanç olurken,bazen de kayıb olmaktadır. 

            Kişinin nerede öleceği ise herke tarafından bilinmektedir ki;o bir 

meçhuldür.Öyle ki bazen kişi öleceği yere kendi eliyle ve isteğiyle gitmektedir. 

             Peygamberimizin peygamberliğiyle kahinlik olan gaybdan haber vermede son 

bulmuştur. 

            Nitekim daha oniki yaşlarında iken amcasıyla beraber Şam’a giderken Buheyra-i 

Rahibin peygamberliğinden haber vermesi hadisesi... 

-Hz.Ebubekir’in ticaret için Mekke’nin dışına çıktığında,kendisinin Mekke’den 

geldiğini işiten birisi Hz.Ebubekir’e;-Sizin oralarda bu günlerde bir peygamber 

çıkacak,ondan haber ver-diyen kişiye böyle bir şey duymadığını ve bilmediğini ancak 

dönüşte Peygamberimizin peygamberliğini ilan ettiğini işitmiştir. 

            -Vahyin ilk ânında Varaka bin Nevfel’in kendisine gelenin Cebrail olduğunu 

bildirmekle kalmaması,bir de;-Keşke benimde ömrüm vefa etseydi de,Muhammed 

mekke’den hicrete mecbur bırakıldığında ben de onun yanında bulunsaydım 

diye,temennide bulunmuştur. 

            -İstanbulun fethinin bizzat peygamber efendimiz tarafından haber 

verilip,müjdelenmesi olayı. 

            -Kur’an-da;”Ne hoş bir diyar!”[9] âyeti ebced-Cifir hesabıyla 1453’e tekabül 

etmektedir. 

            Nasr suresinin peygamberimizin vefatına işaret etmesi.Ve 63 yaşında vefat eden 

peygamberimizin yine vefatına işaret eden 63.sıradaki Münafikun suresinin son 

âyetinde:”Allah,eceli geldiğinde hiç kimseyi (ölümünü) ertelemez.Allah,yaptıklarınızdan 

haberdardır.”Ve son inen âyette:”Bugün size dininizi ikmal ettim,üzerinize nimetimi 

tamamladım ve sizin için din olarak islamı seçtim.”Bunun üzerine sahabiler,bir 

rivayette de Hz.Ömer sevinirken,Hz.Ebubekir ağlamış,sebebini soran Hz.Ömer’e,artık 
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dinin ikmal edilmesiyle Muhammed’in görevi bitmiş oluyor.Bu da onun ayrılışının bir 

haberidir,demiştir.[10] 

            Rum suresinde haber verilen ehli kitab Bizanslıların putperest sasanilere galib 

geleceği haber verilmiştir.[11] 

            Daha önceki yazılarımızda da detaylı anlattığımız gibi;özetle,Peygamberimizin 

âhirzaman peygamberi olması,âyette:”Kıyamet yaklaştı”[12],Peygamberimizin 

ümmetinin istikametle gitmesi halinde binbeşyüz yıl yaşayacağı,Kur’an-ı Kerim-in 

âyetlerinin 6666 olması,kendisinin insanlığın beşbininci yılında gelmesi hatta beşbin 

yaşında olupta Hz.Âdem-i gören bir cinniyle görüşmesi,işari olarak bu mânaya ışık 

tutmaktadır.[13] 

            Bizler kâhin değiliz,gaybdan haber de vermemekteyiz.Gerek Kur’an-dan gerekse 

de ilmi metotlardan elde ettiğimiz bilgiler ışığında görmekteyiz ki;Dünyanın vasati 

olarak ikiyüz yıllık gibi bir ömrü kalmıştır.Bu da bir hava tahmin raporu veya doktorun 

muayene ettiği hastaya koymuş olduğu teşhis nevindendir. 

            Nitekim fizik alimleri güneşin yakıtı olan enerjisini bitirip,şu anda kendi kendini 

yemek anlamına gelen Helyum yaktığını ifade etmektedirler. 

            Güneşin yüzünde bulunan siyah lekenin gittikçe kendisini sarmaya kadar 

varacak olan büyümeside bunun işaretlerindendir.Âyette:”Güneş dürülüp ışığı söndüğü 

zaman.”[14] 

            Kıyametin gerek on büyük gerekse de yüzlerce küçük alametleri hadislerde 

belirtilmiştir.Zamanımızla mukayese ettiğimizde görürüz ki,önemli kısımları çıkmış ve 

de çıkmaktadır. 

-”Kıyamet 2060’ta 

Tarihin en büyük bilim adamlarından Newton’un yeni ortaya çıkarılan 

araştırmasına göre kıyamete 57 yıl kaldı” 

-Ortaya konulan bu gibi şeyler birer tahmin ve bilgi sonucu da olabilir.Nitekim 

kendisi 1503 yılında yaşayan Papğaz Notradamus;14-12-1503 yılında,st.Remy-de yunan 

asıllı,yıldızlardan yararlanarak geleceğe dair bazı sırlardan bahsedildiğine inanılan bir 

hristiyan-kahin olarak tanınır.Özellikle zamanında salgın hastalıklarla mücadele 

etmiştir.1550-de çıkardığı eserinde geleceğe dair! Bazı açıklamalar olduğu 

yorumlanır.Asıl eserini ise yüzyılların kehaneti adıyla –Centuries- adlı 1555-de çıkardığı 

eserinde kehanetlerde bulundu.Ve bu eserini 1558-de tamamladı.Bunlar Kraliçe 

Katerina-nın kocası II:Henri-nin öldürüleceği ile ilgili olduğu söylenen 35.beyit,-Genç 

aslan üstün gelecek yaşlısına, 

Kavga alanında teke tek düelloda, 

Altın kafesinden gözleri delinecek 

İki yaradan biri;sonra acılı bir ölüm. 
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Ve tarihi seyir içerisinde de öyle olduğu görülmüştür. 

-141.kehanetinde kendisinin öleceğini haber verip,olması gösterilir. 

-11-Eylül-2001 tarihinde New Yorkta olan ikiz kulelere işaret ettiği şu sözlerle 

uyarlanır: 

Gökyüzü 45 derece yanacak 

Ateş büyük New City’ye yaklaşıyor, 

 Hemen ardından dev dağınık bir alev saçıyor.(yüzyıl 6,Dörtlük 97) 

  

-Tanrı’nın şehrinde büyük bir şimşek çakacak, 

İki kardeş büyük bir kaosla birbirinden ayrılacak; 

İki kale ayakta kalmak için direnirken; 

  Büyük lider boyun eğecek... 

Üçüncü dünya savaşı koca şehir alevler altındayken başlayacak.(1554) 

  

-500 yıl boyunca geçmeyecek sözü 

Oysa süsüydü çağının 

Ve sonra inme iner gibi açılacak perdeler 

       Bir çağ boyu ferahlık saçıp,düşmeyecek gözden... 

       Bununla 2050 yılını anlatmak istediği ifade edilir.”[15] 

-Ebced ve Cifir ilmi  islamdan öncede kullanılmış bir ilimdir.Bunu en çok Hz.Ali 

ve onun torunlarından olan asrımızın müceddid-i Bediüzzaman Said Nursi 

kullanmıştır.Sikke-i tasdik-i gaybi adlı eseri ve diğerlerinde bunun bir çok örneklerini 

görebiliriz. 

-Ebced;Gerçekleşmiş olanın,cifir ise,gerçekleşmesi muhtemel olanın ilmidir.[16] 

Bu ilim hesablanırken,şu harflerden yola 

çıkılır;Ebced,Hevvez,Hötti,Kelemen,Sa’fes,karaşet,dazığılen... 

Bu harflerin her biri sırasıyla bir-den dokuza kadar ki sayıyı ifade eder,on-dan 

sonra on-ar onar,yüz-den sonra da yüzer yüzer sayılır.Mesela Ebced-de;elif bir,be 

iki,cim üç,dal dörttür. 
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Hadiste hilafetin 30 yıl süreceği ifade edilmiş ve aynen vuku bulmuştur. 

Kur’an ve hadisler matematiksel olark bir çok şifreyi ihtiva 

etmektedirler.Nitekim bu konuda İbni Abbas ve peygamberimizin sır kâtibi Huzeyfet-ül 

yemani ve Hz.Ebu Hureyre’nin;-Ben rasulullahdan duyduklarımın yarısını 

söyledim.Eğer diğer yarısını söyleseydim,insanlar beni öldürürlerdi,buyurması... 

Doğuda büyük bir ateşin zuhuru,Fıratın altında büyük bir hazinenin 

varlığı,Yahudilerin Müslümanlar tarafından sürülmesi,birer işarettirler. 

- Said İbnu Cübeyr anlatıyor:"İbnu Abbas (radıyallahu anhüma)'a dedim ki: 

"Nevf el-Bekkâli, İsrailoğullarının peygamberi olan Hz. Musa (aleyhisselam), Hızır'ın 

arkadaşı olan Musa olmadığını zannediyor."Bana şu cevabı verdi: "Allah'ın düşmanı 

yalan söylüyor. Ben Übeyy İbnu Ka'b (radıyallahu anh)'ı dinledim. Demişti ki: "Ben 

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'tan işittim, şunu anlattı: 

"Musa (aleyhisselam) Beni İsrail'e hutbe irad etmek üzere ayağa kalktı. 

Kendisine, "İnsanların en bilgini kimdir?" diye soruldu:O: "Benim" diye cevap verdi. 

Cenab-ı Hak, "Allahu a'lem (yani en iyi bilen Allah'tır)" demediği için Musa'yı azarladı. 

Ve: "İki denizin birleştiği yerde bulunan bir kulum senden daha alimdir" diye ona 

vahyetti. 

Hz. Musa (aleyhisselam):-"Ey Rabbim ben onu nasıl bulabilirim? diye sordu. 

Kendisine:     -"Bir zenbile bir balık koy, onu sırtına al. Balığı nerede yitirirsen o zat 

oradadır" dendi.     Dendiği gibi yaparak yola çıktı. Kendisiyle beraber, hizmetçisi olan 

Yuşa İbnu Nûn da yola çıktı. Beraberce yürüyerek bir kayanın yanına geldiler. Hz. 

Musa ve hizmetçisi dinlenmek üzere orada yattılar. Balık kımıldayarak zenbilden çıkıp 

denize kaydı. Allah ondan suyun akıntısını tuttu. Öyle ki su kemer gibi oldu. Balık için 

bir kanal meydana gelmişti. Hz. Musa (aleyhisselam) ve hizmetçisi (balık için olduğunu 

bilmeksizin) bu manzaraya şaşırdılar. Günlerinin geri kalan kısmı ile o gece boyu da 

yürüdüler. Musa'nın arkadaşı ona, balığın gitmesini haber vermeyi unutmuştu. Sabah 

olunca Hz. Musa (aleyhisselam) hizmetcisine: "Hele sabah kahvaltımızı getir. Biz bu 

yolculukta yorulduk" dedi. Ama emrolunduğu yere gelinceye kadar yorulmamıştı. 

Hizmetçi:      -"Hani bir kayanın yanına gelmiş yatmıştık ya! Ben balığı orada unuttum. 

Onu hatırlatmayı, bana mutlaka şeytan unutturdu. Balık denize şaşılacak şekilde sıvışıp 

gitmişti" dedi. 

Musa (aleyhisselam): "Bizim aradığımız orasıydı" dedi ve hemen izlerinin 

üzerine geri döndüler.İzlerini takiben yürüyerek kayaya kadar geldiler. Musa 

(aleyhisselam) orada örtüsüne bürünmüş bir adam gördü ve ona selam verdi. Hızır 

aleyhisselam ona:-"Senin bu yerinde selâm ne gezer!" 

-"Ben Musa'yım." -"Benû İsrail'in Musa'sı mı?"-"Evet."  -"Sen, Allah'ın sana 

öğrettiği bir ilmi bilmektesin ki ben onu bilmem. Ben de Allah'ın bana öğrettiği bir ilmi 

bilmekteyim ki, onu da sen bilemezsin." 

-"Allah'ın sana öğrettiği hakkı bana öğretmen şartıyla sana uymamı kabul eder 

misin?"     -"Sen benimle beraber olmak sabrını gösteremezsin. Mahiyet ve hikmetini 

bilmediğin şeye nasıl sabredeceksin ki?"-"İnşallah sen beni çok sabırlı bulacaksın. Hem 

ben senin hiç bir emrine karşı gelmeyeceğim." -"Öyleyse gel. Ancak, madem bana tabi 



olacaksın, ben sana haber vermedikçe bana hiç bir şey sormayacaksın!" dedi. Hz. Musa 

(aleyhisselam): -"Tamam!" dedi. 

Hz. Musa ve Hz. Hızır (aleyhisselam) beraberce gittiler. Deniz kıyısında 

yürüyorlardı. Bir gemiye rastladılar. Kendilerin gemiye almalarını söylediler. Gemi 

sahipleri Hızır (aleyhisselam)'ı tanıdılar. Ve ücret istemeksizin onları gemiye 

aldılar.Hızır (aleyhisselam), gidip, geminin tahtalarından birini deldi. Hz. Musa 

(aleyhisselam) ona: -"Bak, bunlar bizi bedava gemilerine aldılar, sen gidip gemilerini 

deldin, adamları boğacaksın. Hiç de yakışık almayan bir iş yaptın!" dedi.Hızır:-"Ben 

sana, "benimle bulunmaya sabredemezsin" demedim mi?" dedi.Hz. Musa:     -

"Unuttuğum şey sebebiyle beni sigaya çekme. Bu iş sebebiyle bana zorluk çıkarma!" 

ricasında bulundu.Sonra bunlar gemiden indiler. Sahil boyu yürürken, çocuklarla 

oynayan bir yavrucak gördüler. Hızır (aleyhisselam) yavrucağı yakaladığı gibi eliyle 

başını kopararak çocuğu öldürdü. Musa (aleyhisselam): -"Masum bir çocuğu kısas 

hakkın olmaksızın niye öldürdün. Bu çok yadırganacak bir iş!" dedi.-"Ben sana 

demedim mi, sen benim beraberliğime sabredemezsin!" diye Hızır (aleyhisselam), 

Musa'ya çıkıştı. Hz. Musa: -"Ama bu birinciden de şiddetli idi" dedi ve ilave etti: 

"Bundan sonra sana bir şey sorarsam, beni arkadaş etme, nazarımda bu hususta haklı 

sayılacaksın" dedi. 

Yola devam ettiler. Bir köye geldiler. Halktan yiyecek birşeyler istediler. Ama 

kimse onları ağırlamadı. Köyde yıkılmak üzere olan bir duvara rastladılar. Hızır 

(aleyhisselam) eliyle şöyle göstererek: "Eğilmiş" diyordu. Onu doğrulttu. Hz. Musa 

(aleyhisselam) ona:-"Bir cemaat ki, kendilerine geliyoruz, bize ilgi gösterip, 

ağırlamıyorlar, yiyecek vermiyorlar. Sen onlara bedava iş yapıyorsun, dilesen ücret 

alabilirdin!" dedi. 

Hızır (aleyhisselam), Hz. Musa'ya: -"Artık birbirimizden ayrılma zamanı geldi. 

Şimdi sana sabredemediğin şeylerin te'vilini haber vereceğim" dedi. 

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bu ara ilave etti:-"Allah Musa'ya rahmet 

buyursun. Keşke, Hz. Hızır'la beraberliğe sabretseydi de maceralarını bize nakletseydi, 

bunu ne kadar isterdim!" 

Ravi devam ediyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Birinci 

(soru)su Musa'nın bir unutması idi. Bir serçe gelerek geminin kenarına kondu. Sonra 

denizden gagasıyla su aldı. Hz. Hızır bunu göstererek Hz. Musa'ya, "Bak, dedi. Benim 

ve senin ilmin ve diğer mahlukatın ilmi, Allah'ın ilminden, şu kuşun denizden eksilttiği 

kadar eksiltir." [17]  

Gayb konusunda Bediüzzamanın eserlerinde detaylı bilgileri 

bulmaktayız.Şöyleki: 

-Bu dünyadaki iman ve ibadet gibi her şey,gayb alemine gitmektedir.[18] 

Orada yani gayb aleminde manevi arşivlerde muhafaza edilmektedir.[19] 

-Ve tüm “İn’amlar,İhsanlar,Lütuflar,Keremler,İnayetler,Rahmetler”gayb 

perdesinin arkasından gelmektedir.[20] 
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-Meleklerin varlığı,[21]Peygamberler ve Kitablar,[22]Kader ve Kaza,[23] gayb 

aleminin varlığına delil olup,işaret etmekte,ondan ve o alemin arkasında konuşan bir 

zattan haber vermektedir. 

-Yaratılanların hayatı ve hayatlarının proğramları da gayb alemini 

göstermektedir.[24] 

-Ruhlarla dolu olan alem-i ervah,gayb aleminin bir nev’idir.[25]  

-Dünyaya gelen yavruların rızıkları da gayb aleminden gelir. [26] 

-Bir ağacın tüm proğramları gaybidir.[27] 

-Şu dünya küresi gayb alemine akan ve dökülen bir çeşmedir.[28] 

-Dünyada gaybi bir tasarruf sürmektedir.[29] 

-Tüm İltifat ve Hitabetler gayb cihetinden gelmektedir.[30] 

-Kur’an-da anlatılan Hz.Âdemin melaikelere olan üstünlüğü ve onların 

Hz.Âdeme secdeleri gaybi olmakla beraber,külli bir düsturu ve hakikatı 

göstermektedir.[31] 

-Nil,Dicle,Fırat gibi üç nehrin suyu da gayb hazinesinden akmaktadır.[32] 

-Kur’an istikbale aid gaybi işlerden de haber verip işaret etmektedir.[33] 

-Gayb alemi ancak vahye mazhar olan kimselerden başkasına açılmaz.[34] 

-Her şeyin sûri vücudları bir ise;mânevî,gaybî ve ilmî vücudları bir çoktur.[35] 

-İmam-ı Mübin gaybi aleme bakar.[36] 

-Tüm görünen tahavvüller gaybî hakikatları netice veriyor.[37] 

-Gayb perdesinin arkasında mutlak Hâkim olan Allah vardır.[38] 

-Tüm hayvanî ve insanî ilhamlar da gaybîdir.[39] 

-Gayb alemi bir dil ise,şehadet alemi de onun birer tesbihidir.[40] 

-Şu cismanî alem,gaybî aleme tenteneli yani tül perde gibi dışarıdan içeriyi 

göstermezken,içerden dışarıyı gösteren bir perdedir.[41] 

-Gayb alemine aid yerleri görmek için ya onları küçültmeli veya gözlerimizi 

yıldızlar gibi büyültmeliyiz.[42] 

-Gayba olan iman,görmekten daha ileri ve üstündür.[43] 

file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/gayb.htm%23_ftn21
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/gayb.htm%23_ftn22
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/gayb.htm%23_ftn23
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/gayb.htm%23_ftn24
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/gayb.htm%23_ftn25
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/gayb.htm%23_ftn26
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/gayb.htm%23_ftn27
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/gayb.htm%23_ftn28
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/gayb.htm%23_ftn29
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/gayb.htm%23_ftn30
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/gayb.htm%23_ftn31
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/gayb.htm%23_ftn32
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/gayb.htm%23_ftn33
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/gayb.htm%23_ftn34
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/gayb.htm%23_ftn35
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/gayb.htm%23_ftn36
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/gayb.htm%23_ftn37
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/gayb.htm%23_ftn38
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/gayb.htm%23_ftn39
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/gayb.htm%23_ftn40
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/gayb.htm%23_ftn41
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/gayb.htm%23_ftn42
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/gayb.htm%23_ftn43


-Gayb bir sırdır.O sır kapısından Kur’an-ın,Rasulullahın,iman ve marifetin 

ayağıyla,gözü ve göstermesiyle girilebilir,gidilebilir.[44] 

-Gayb,ancak Allahın bildirmesiyle bilinebilir.[45] 

-Ölüm,Ecel,Musibetler hep gaybîdir,bildirilmezse bilinmez.[46] 

-İşler gaybî bir el tarafından çevrilmektedir.[47] 

-Rüyayı sadıka,gayb alemiyle bir münasebet ve oraya açılan bir penceredir.[48] 

-Maddi-manevi hediyeler gaybdan gelir.[49] 

-Tevafukta da gaybî bir el işlemektedir.[50] 

-Temsiller,gayb perdelerinin aralanmasıdır.[51] 

-İnayetler,gaybi desteklerdir.[52] 

-Seyrü süluk;gaybî işlemlerden geçmek ve rafine olmaktır.[53] 

-Rasulullah,gayba yabancı değil,âşinadır.[54] 

-Kur’an-da gaybî haberler binlerdir.[55] 

-Kur’an-da geçen yedi kat sema ifadesi,gayb alemini de içine almak şekliyle de 

anlaşılabilir.[56] 

-Lokman suresinin son âyetindeki beş gaybî şeyin gaybiliği,mukaderat ciheti ve 

de bilinmesi gaybîlikten çıkmış olmasıyladır.[57] 

-Buradaki farklı tesbihler,gayb aleminde ittihad etmektedir.[58] 

-Kerametler,gaybî ikramlardır.[59] 

-Gavs-ı Âzam gibi,gaybın anahtarlarına (Fütuh-ul Gayb) sahib olan 

zatlar;kalbleri,gönülleri,fikir ve gözleri açmışlardır.Zira ilim ve iman perdeyi 

kaldırırken,cehalet ve küfür,lafız ve mâna itibariyle örtmekte ve perdelemektedir.[60] 

-Geçmiş ve gelecek de,gayb alemindendir.[61] 

-Her vakitte bir alem gayba gönderilmektedir.[62] 

-“Evet kalblerde, perde-i gaybda ihtar edici bir zâta bakan”bir hatırat-ı gaybiye 

vardır.[63] 

-“Bu maddî ve cismanî olan âlem-i şehadet dahi bir ceseddir, bir lafızdır, bir 

surettir; âlem-i gaybın perdesi arkasındaki esma-i İlahiyeye dayanır, hayatlanır, istinad 

eder, can alır, ona bakar, güzelleşir.”[64] 
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-Her şeyin hakikatı gayb aleminin arkasındadır.[65] 

-Şehadet aleminin hazinesi,gayb alemindendir. [66] 

-Gerçek kıymet gayb aleminin arkasında görünür.[67] 

-Ağaç ve insanın hakikatı gaybi pergerlerle takdir edilmektedir. [68] 

-“Kur'an,Âlem-i gaybın tercümanıdır....”[69] 

-“Cafer-i Sadık Radıyallahü Anh ve Muhyiddin-i Arabî (R.A.) gibi esrar-ı 

gaybiye ile uğraşan zâtlar ve esrar-ı huruf ilmine çalışanlar, bu hesab-ı ebcedîyi gaybî 

bir düstur ve bir anahtar kabul etmişler.”[70] 

-“  Yani, nifaksız ihlas-ı kalb ile iman ediyorlar. Veya iman edilen 

şeyler gayb olmakla beraber iman ediyorlar. Veyahut gaibe veya âlem-i gayba iman 

ediyorlar.”[71] 

“Kezalik pek geniş gaybî âlemlerin de bu küçük arzda içtimaları, 

mümkündür.”[72] 

-“Âlem-i gayb, dünya ve âhiretten daha âli ve daha yüksektir.”[73] 

-Bu dünyadaki tüm faaliyetler gaybi dokumalar ve ebede intikal eden gaybi 

devirlerdir.[74] 

-İstidrac’la kerametin farkı;birine inkişaf eden eşyanın gaybi hakikatları 

kendinden bilip,gafletle izhar eder,diğeri ise Allah’tan bilir.[75] 

-“Âlem-i gayb ve şehadetin nokta-i iltisakı ve berzahı ve iki âlemden birbirine 

gelen seyyaratın mültekası vicdan denilen fıtrat-ı zîşuurdur. Evet fıtrat ve vicdan akla 

bir penceredir. Tevhidin şuaını neşrederler.”[76] 

-“Avalim-i gaybiyenin enmuzeci olan latife-i Rabbaniye...”[77] 

-“Beşerin havass-ül hams-ı zahire ve bâtınadan başka, âlem-i gayba karşı açılan 

pek çok pencereleri var. Gayr-ı meş'ur pek çok hisleri var. Hiss-i sâmia, bâsıra, zaika 

olduğu gibi, bir hiss-i sâdise-i sadıka olan saika vardır. Hem bir hiss-i sâbia-i bârika 

olan şaika var. O şevk ve sevk yalan söylemez, yanlış gidemez.”[78] 

-"Mefatîh-ül Gayb" olan İmam-ı Râzî'nin geniş olan tefsirine gir ve serir-i 

tedriste o dâhî imamın halka-i dersinde otur, dersini dinle.”[79]Gaybi hakikatları gör. 

-Dünyadaki Tanzim,[80] Hıfz,[81]İhtarlar, [82]Şahidlikler, [83]Cevablar, [84]Müjde, 

[85]İrade, [86]İstihraclar, [87]Terfi ve Terakki Fermanları, [88]Hakikatlar, 

[89]Tokatlar, [90]Hatıralar, [91]Hafî Nazarlar, [92]İmalar, [93]hep gaybî  ve gaybî 

imzalar [94]                                                                                                                    olup, 
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buda   Ricalül gayb  [95]veya gaybın anahtarına [96]sahib olanlardadır.Bunun da 

kaynağı Kur’an-dır.  

Sikke-i Tasdik-i Gaybî adlı eser, [97]gaybı doğrulayan mühür ve imzalardır.         

Bazen Gaybî İcbarlara (Mücbir-i gaybî)[98] şahid olunmaktadır. 

-Gaybı bildirmemekte bir Rahmettir.[99] 

-Gaibden haber veren bu âriflerden sonra; gaibden ruh ve cinn vasıtasıyla haber 

veren kâhinler...”[100]’de vardır. 

  

                                                                                              10-5-2003 

                                                                                  Mehmet    ÖZÇELİK 
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KUR’AN-I KERİM-DE RABBİ İFADESİ 

 

Kur’an-ı Kerim-de Rabbi ifadesi 67 kere geçmektedir.Bi harfi cerriyle de 2 kere 

geçmektedir. 

            -FELAK:”1-De ki: Felakın -yaratılıp meydana getirilmiş olan şeylerin-Rab'bine 

sığınırım.” 

            -NAS:”1-De ki: İnsanların Rab'bine sığınırım.” 

            -BAKARA:”126. Şunu da zikret ki: İbrahim, Rabbim! Burasını bir emin belde 

kıl, ahalisini Allah'a ve âhiret gününe îman etmiş olanları da meyvelerden rızıklandır, 

demiştir.” 

            -260. Ve o vakti de yâdet ki. İbrahim, Yarabbi!. Ölüleri nasıl dirilteceğini bana 

göster demiş, -Cenâb-ı Hak da- inanmadın mı?, diye buyurmuştu. O da evet... İnandım, 
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fakat kalbim mutmain olsun için demiş. Allah Teâlâ: Kuşlardan dört tanesini tut da 

onları kendine çevir sonra her dağ üzerine onlardan birer parça at, sonra da onları 

çağır, sana koşarak gelirler ve bil ki Allah Teâlâ şüphe yok azizdir, hakimdir diye 

buyurmuştur.” 

            -ÂL-İ İMRAN:”35. Hatırla ki, İmranın eşi: Ey Rabbim! Ben karnımda olanı 

azadlı bir köle olarak sana adadım. İmdi bunu benden kabul buyur. Şüphe yok ki 

hakkiyle işidici sensin, kemâliyle bilici sensin, demişti. 

            -36. Vaktaki çocuğunu dünyaya getirdi, dedi ki: Ey Rabbim! Ben onu kız olarak 

doğurdum Allah Teâlâ ise onun ne doğurduğunu daha ziyade bilir. Halbuki erkek, dişi 

gibi değildir. Ve ona Meryem adını verdim. Ve ben onu ve onun zürriyetini koğulmuş 

olan şeytandan senin himayene ısmarladım. 

             -38. O vakit Zekeriya' Rabbine dua ederek dedi ki: Ey Rabbim! Bana kendi 

tarafından pek temiz bir zürriyet bağışla. Şüphe yok ki, sen duayı hakkiyle işitîcisin. 

             -40. Dedi ki: Ey Rabbim! Bana bir oğul nasıl olabilir ki, bana hakikaten 

ihtiyarlık yetişti. Eşim ise kısırdır. Buyurdu ki, öyledir. - Fakat- Allah Teâlâ dilediğini 

yapar. 

              -41. Dedi ki: Ey Rabbim! Benim için bir alâmet kıl. Buyurdu ki: Senin için 

alâmet, insanlar ile bir işaretten başka üç gün konuşamamandır. Maamafih rabbini 

çokça zikret ve akşam, sabah namaz kıl. 

              -47. Dedi ki. Ey Rabbîm! Bana çocuk nereden olabilir! Halbuki bana bir insan 

dokunmamıştır. Buyurdu ki, öyledir. Allah Teâlâ neyi dilerse yaratır. Bir şeyi murat 

edince ona sadece "ol" der, o da hemen oluverir.” 

-MAİDE:”25. Dedi ki: Yarabbi!. Şüphe yok ki, ben kendi nefsini ile kardeşimden 

başkasına sâhip olamam, artık bizim aramızla o fasıklar olan kavmin arasını ayır.” 

-A’RAF:”143. Ne zaman ki, Musa bizim tayin ettiğimiz vakte geldi ve Rabbi 

onunla konuştu, dedi ki: Ey Rabbim!. Bana varlığını göster sana bakayım. -Cenab'ı Hak 

da- buyurdu ki: Sen beni katiyyen göremezsin. Fakat dağa bir bak, eğer yerinde 

durabilirse sen de beni görebilirsin. Hemen Rab'bi dağa tecelli edince onu parça parça 

etti. Musa da baygın bir halde düşüp kaldı. Vaktaki, ayıldı, dedi ki: Seni tenzih ederim, 

sana tövbe ettim ve ben imân edenlerin ilkiyim. 

            -151. Dedi ki: Ey Rabbim!. Beni de kardeşimi de bağışla ve bizi rahmetine 

kabul et. Ve sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. 

             -155. Ve Musa kavminden yetmiş erkeği tayin ettiğimiz vakit için 

seçmişti. Ne zaman ki, onları yıldırım yakaladı, dedi ki: Ey Rabbim!. Eğer dilese idin 

onları ve beni daha evvel helâk ederdin. Bizden bir takım beyinsizlerin yaptıkları şey 

sebebiyle bizi helâk eder misin?. Bu ancak senin bir imtihanındır, bununla dilediğini 

saptırırsın ve sen dilediğini hidâyete kavuşturursun. Sen bizim dostumuzsun, artık bizi 

bağışla ve bize acı! Sen bağışlayanların en hayırlısısın.” 



              -HUD:”45. Ve Nuh Rab'bine seslendi de dedi ki: Ey Rabbim!. Şüphe yok, 

oğlum benim ailemdendir ve muhakkak ki, senin vâdin haktır ve hakimlerin hâkimi 

sensin. 

               47. Dedi ki: Ey Rab'bim!. Ben senden hakkında bilgim olmayan bir şeyi 

sormaktan şüphe yok ki, ben sana sığınırım ve eğer benim için mağfiret etmez ve beni 

esirgemezsen ben ziyana uğrayanlardan olurum.” 

               -YUSUF:”33. -Yûsuf- dedi ki: Rab'bîm!. Benim için zindan, beni kendsine 

dâvet ettikleri şeyden daha sevgilidir. Ve eğer beden onların hilelerini bertaraf etmez 

isen onlara meyleder ve câhillerden olmuş olurum. 

                 -101. Ya Rabbi!. Muhakkak ki, sen bana mülkten verdin ve hâdiselerin bir 

kısım yorumunu bana öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı!. Benim dünyada da 

âhiretde de veliyyi nîmetim sensin. Beni müslüman olarak öldür ve beni sâlihler arasına 

kat.” 

                  -İBRAHİM:”35. Ve hatırla o zamanı ki, İbrahim demişti: Ey Rabbim!. Bu 

şehri emniyetli kıl, ve benî ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak bulundur. 

                   36. Ey Rabbim!. Muhakkak ki onlar insanlardan bir çoklarını saptırdılar. 

İmdi her kim bana tâbi olursa şüphe yokki, o bendendir ve kim bana isyan ederse artık 

muhakkak ki, sen çok yarlığayıcısın, çok esirgeyicisin. 

                    40. Ey Rabbim!. Beni ve neslimden olanı da namazı devamlı kılanlardan 

eyle. Ey Rab'bimiz!. Ve duamı kabul buyur..” 

                   -HİCR:”36. -Şeytan da- dediler ki: Ey Rabbim!. Öyle ise kabirlerinden 

kaldırılacakları güne kadar bana mühlet ver. 

                   39. -Şeytan- dedi ki: Yarabbi!. Beni azdırdığından dolayı ben de her halde 

onlar için yeryüzünde süsleyeceğim ve onların hepsini azdıracağım.” 

                  -İSRA:”24. Ve ikisi için merhametten tevazu kanadını indir ve de 

ki:Yarabbi!. İkisine de merhamet buyur. Nasıl ki, onlar beni çocuk iken besleyiverdiler. 

                  80. Ve de ki, Yarabbi!. Beni gireceğim yere dürüstlükle girdir ve beni 

çıkacağım yerden dürüstlükle çıkar ve benim için kendi tarafından bir yardımcı kuvvet 

-nasip- kıl.” 

                   -MERYEM:”4. Demişti ki: Yarabbi!. Muhakkak benim kemiklerim 

zayıflattı, başımın tüyü de tutuştu, ve Rabbim!. Sana ne dua ettim ise mahrum 

kalmadım. 

                   6. Hem bana vâris olsun hem de Yakub hanedanına vâris olsun ve Rabbim!. 

Onu katında rızaya mazhar buyur. 

                  8. Dedi ki: Yarabbi!. Bana nereden bir oğul olabilir?. Eşim ise kısır olmuştur. 

Ben de ihtiyarlıktan son yaşa yetişmiş oldum. 



                 10. Dedi ki: Yarabbi!. Benim için bir alâmet kıl. Buyurdu ki: Senin alâmetin, 

sen sapsağlam olduğun halde insanlar ile üç gece konuşmaya muktedir olamamandır.” 

                 -TAHA:”25. Musa dedi ki: Yarabbi!. Benim göğsüme genişlik ver. 

                 84. Dedi ki: Onlar da beni takibetmektedirler. Ve Rabbim ben senin için acele 

ettim ki, -benden- razı olasın. 

                114. Artık şüyhe yok ki, gerçek hükümdar olan Allah Teâlâ pek yücedir. Ve 

sana vahyedilmesi tamam olmadan evvel Kur'an'ı okumakta acele etme ve de ki: 

Yarabbi!. Benim için ilmi artır. 

                125. Der ki: Yarabbi!.Ne için beni kör olarak haşrettin ve halbuki, ben görücü 

idim.” 

                 -ENBİYA:”89. Ve Zekeriya'yı da -an- o vakit ki, Rabbine nidâ etti. Yarabbi!. 

Beni yalnız bırakma, sen vârislerin hayırlısısın -dedi-. 

                  112. Dedi ki: Yarabbi!. Hak ile hükmet. ve bizim çok esirgeyici olan 

Rabbimizdir. Ancak sizin vasf edegeldiklerinize karşı kendisinden yardım istenilecek 

olan -zat-“Enbiya. 

                 -MÜ’MİNUN:”26. -Hazreti Nuh da- dedi ki: Yarabbi!. Bana yardım et, 

onların beni tekzib etmelerine karşı. 

                 29. Ve de ki: Yarabbi!, beni bir mübarek yere indir ve sen indirenlerin en 

hayırlısısın. 

                 39. - O Peygamber de- dedi ki: Yarabbi!, beni tekzib ettikleri için bana yardım 

et. 

                 93. De ki: Yarabbi!. Eğer onlara yapılan tehdidi bana herhalde gösterecek 

isen.. 

                94. Yarabbi!, beni o zalimler olan kavmin içinde bulundurma. 

                97. Ve de ki: Yarabbi!. Ben sana şeytanların vesveselerinden sığınırım!. 

               98. Ve yarabbi!, sana sığınırım, onların huzuruma gelmelerinden. 

               99. Nihayet onlardan birine ölüm gelince derki: Yarabbi!. Beni geri gönderin. 

               118. Ve de ki: Yarabbi!. Mağfiret ve rahmet buyur ve sen merhamet edenlerin 

en hayırlısısın.” 

               -FURKAN:”30. Ve Peygamber dedi ki: Yarabbi!. Şüphe yok benim kavmim bu 

Kur'an'ı büsbütün terkettiler.” 

               -ŞUARA:”12. Dediki: Yarabbi!. Şüphe yok ki, beni yalanlayacaklarından 

korkarım. 



               83.  Yarabbi!. Bana bir hikmet bahşet ve beni iyilerin arasına kat.  

               117. -Nuh Aleyhisselâm- dedi ki: Yarabbi!. Şüphe yok ki, kavmim beni 

yalanladılar. 

               169. Yarabbi!. beni ve ehlimi onların yapa geldikleri şeyden kurtar. 

              - NEML:”19. -Hz. Süleyman- Artık onun sözünden gülercesine tebessüm etti ve 

dediki: Yarabbi!. Bana ilham buyur, bana ve anama babama vermiş olduğun nimetine 

şükredeyim ve senin razı olacağın iyi amelde bulunayım ve beni rahmetinle iyi olan 

kullarının arasına kat. 

              44. Ona denildi ki saraya gir. Ne zamanki onu gördü, onu derin bir su sandı, iki 

baldırını açıverdi. -Hz. Süleyman- dedi ki: O hakikaten billûrdan döşenmiş, düz, açık 

bir yerdir. -Kadın da- dedi ki: Yarabbi! ben nefsime zulmettim ve Süleyman ile beraber 

âlemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. 

             -KASAS:”16. Dedi ki: Yarabbi! Ben şüphe yok ki, nefsime zulmettim, artık beni 

bağışla. Bunun üzerine onu bağışladı. Muhakkak ki, çok bağışlayan, çok merhamet 

buyuran O'dur, O. 

              17 Dedi ki: Ey Rabbim!.. Bana verdiğin nimetler hakkı için artık ben suçlular 

için asla arka çıkmam. 

             21. Bunun üzerine -Hz. Musa'da- oradan korkarak ve gözetleyerek çıktı. "Ey 

Rabbim! Beni o zalim olan kavimden kurtar" dedi. 

            24. Bunun üzerine Musa ikisi için suvarıverdi, sonra gölgeye çekildi de dedi ki: 

Yarabbi! Şüphe yok ki, bana indireceğin bir hayra muhtacım. 

          33. Dedi ki: Ey Rabbim!. Muhakkak ben, onlardan bir şahsı öldürdüm, artık 

korkarım ki, beni öldürürler.” 

         -ANKEBUT:”30. Dedi ki: Ey Rabbim!. O fesatçılar topluluğuna karşı bana yardım 

eyle.” 

          -SAFFAT:”-100. Yarabbi!. Bana sâlihlerden -bir çocuk- ihsan buyur. 

          SAD:”35. Dedi ki: Yarabbi!. Beni bağışla ve bana bir mülk ver ki, benden sonra 

hiçbir kimseye lâyık olmasın. Şüphe yok ki, sensin çok bağışlayan sensin. 

          79. -İblis de- dedi ki: Yarabbi!. Öyle ise bana tekrar diriltilecekleri güne kadar 

mühlet ver.” 

          -ZUHRUF:”88. Ve O'nun yarabbi!. Muhakkak ki, onlar îman etmez bir kavimdir, 

demesi de Allah katında bilinmektedir.” 

           -AHKAF:”15. Ve biz insana anasına ve babasına iyilik etmeyi tavsiye ettik. Onu 

anası zahmetle yüklendi ve onu zahmetle doğurdu, onu bu yüklenilmesi ve sütten 

kesilmesi -müddeti- ise otuz aydır. Nihâyet reşit olacağı zamana erip kırk seneye bâliğ 



olunca dedi ki: Yarabbî!. Beni muvaffak kıl, bana ve anam ile babama lütuf etmiş 

olduğun nîmetine şükredeyim ve razı olacağın bir güzel amelde bulunayım ve 

zürriyyetim hakkında da benim için iyilik nasîp buyur. Şüphe yok ki, ben sana -

günahlarımdan- tevbe ettim ve muhakkak ki, ben müslümanlardanım.” 

                -MÜNAFİKUN:”10. Ve size rızk olarak verdiğimiz şeylerden harcamada 

bulunun, birinize ölüm gelmesinden, artık Yârabbi!. Beni bir yakın müddete kadar tehir 

etse idi de sadaka verse idim ve sâlihlerden olsa idim demesinden evvel.” 

                -TAHRİM:”11. Ve Allah, îman etmiş olanlara, Fir'avun'un eşini bir misâl 

olarak getirmiştir. O vakit ki, -o kadın şöyle- demişti: Yârabbi!. Benim için ilâhî 

katında, cennette bir ev yap ve beni Fir'avun'dan ve onun amelinden kurtar ve beni 

zâlimler olan kavimden kurtar.” 

                -NUH:”5. Dedi ki: Yârabbi!. Ben kavmimi hakikaten gece ve gündüz dâvet 

ettim. 

                 21. Nûh dedi ki: Yârabbi.. Şüphe yok ki: Onlar bana isyan ettiler ve malı ve 

evlâdı kendisine hüsrândan başka bir şey arttırmayan kimseye tâbi oldular. 

                 26. Ve Nûh dedi ki: Yârabbi!. Yeryüzünde kâfirlerden bir şahıs bırakma. 

                 28. Yârabbi!. Bana ve babama, anama ve hâneme mü'mîn olarak giren 

kimseye ve mü'min erkekler ve mü'mîn kadınlara mağfiret buyur ve zâlim için helâkten 

başkasını arttırma.” 

  

-Rabbena (üstün-esre-üstün haliyle) Ey Rabbimiz- ifadesi 111 defa geçmektedir. 

-BAKARA:”127. Hatırla ki. İbrahim Beytullah'ın temellerini İsmail ile beraber 

yükseltiyor, ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur, şüphe yok ki sen işitensin ve bilensin, 

diyordu. 

            128. Ey Rabbimiz! Bir de bizleri sana iki ihlaslı müslüman kıl. Ve 

zürriyetimizden de senin için bir müslüman ümmet -vücude getir- Ve bizlere haccın 

usulünü göster, tövbelerimizi de kabul buyur. Şüphe yok ki sen tevbeleri kabul edensin, 

merhametlisin diye de duada bulunuyordu. 

             129. Ey Rabbimiz! Onların arasında onlardan bir Peygamber gönder ki, 

onlara âyetlerini okusun. Onlara kitap ve hikmet öğretsin. Ve onları temiz bir hale 

getirsin. Şüphe yok ki sen evet sen azizsin, hikmet sahibisin. 

             139. -Rasûlüm!- de ki: Allah hakkında bizimle mücadele mi ediyorsunuz? 

Halbuki o bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Ve bizim amellerimiz bize aittir, 

sizin amelleriniz de size aittir. Ve bizler ancak onun ihlaslı kullarıyız. 

             200. Sonra hacca ait ibadetlerinizi bitirdiğiniz zaman babalarınızı zikrettiğiniz 

gibi veya daha ziyade olarak Allah Teâlâ'yı zikrediniz. İmdi insanlardan öylesi vardır 



ki: Ey Rabbimiz bize -nasibimizi- dünyada ver der. Bunun için âhirette bir nasip 

yoktur. 

             201. Ve insanlardan öylesi vardır ki: Ey Rabbimiz! Bize dünyada bir iyilik ve 

âhirette de bir iyilik ver ve bizi ateş azabından koru der. 

             250. Vaktaki Câlut ile askerlerine karşı meydana çıktılar, dediler ki: Ey 

Rabbimiz!. Üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı sabit kıl ve bizlere o kâfirler güruhu 

üzerine yardım ver. 

            285. Peygamber, kendisine Rabbinden indirilene imân etti, mü'minler de hepsi de 

Allah Teâlâ'ya ve onun meleklerine, kitablarına ve peygamberlerine imân etti. Biz Allah 

Teâlâ'nın peygamberlerinden hiç birinin arasını ayırmayız - dediler. Ve biz dinledik, 

İtaat da ettik, mağfiretini dileriz. Ey Rabbimiz -diye niyâz ettiler-. 

           286. Allah Teâlâ bir kimseye gücünden başkasını teklif buyurmaz. Herkesin 

kazandığı iyilik kendi lehinedîr. Ve kazandığı kötülük de kendi aleyhinedir. Ey 

Rabbimiz!.. Eğer unuttuk ise veya hatâ ettik ise bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz!. Ve 

bize bizden evvelkilere yüklemiş olduğun gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz!. Bizim 

için kendisine takat bulunmayan bir şey de yükleme. Ve bizden af buyur ve bizim için 

mağfiret buyur ve bizlere merhamet kıl, sen bizim mevlâmızsın. Artık kâfirler olan 

kavim üzerine bizlere yardım et. 

             -ÂL-İ İMRAN:”7. O Yüce Mabud ki, senin üzerine Kur'ânı indirdi. Ondan bir 

kısmı muhkem âyetlerdir ki, onlar o kitabın aslıdır. Diğer bir kısmı da müteşabih 

âyetlerdir. Artık kalblerinde eğrilik bulunan kimseler fitne aramak ve onu tevil 

arzusunda bulunmak için o kitaptan müteşabih olanına tâbi olurlar. Halbuki, onun 

tevilini Allah Teâlâ'dan başkası bilemez. İlimde rüsuh sâhibi olanlar ise "Biz ona îman 

ettik, hepsi de Rabbimizin katındandır derler. -Bunları- tam akıllı zatlardan başkası 

düşünemez... 

             8. Ey Rabbimiz!. Bizlere hidâyet buyurduktan sonra kalplerimizi -haktan- 

saptırma ve kendi Yüce katından bizlere bir rahmet bağışla. Şüphe yok ki çok bağış 

yapan ancak sensin. 

              9. Ey Rabbimiz!. Şüphe yok ki insanları kendisinde şüphe olmayan bir gün için 

toplayan ancak sensin, şüphe yok ki. Allah Teâlâ sözünden dönmez. 

              16. Onlar ki. Ey Rabbimiz! Biz muhakkak îman ettik, artık bizim için 

günahlarımızı bağışla ve bizleri o ateş azâbından koru, derler. 

           53. Rabbimiz! İndirdiğine inandık, ve peygambere tâbi olduk, artık bizleri 

şahitler ile beraber yaz. 

          147. Ve onların sözleri başka değil, şöyle demekten ibaretti. Ey Rabbimiz!. Bizim 

için günahlarımızı ve işlerimizdeki israflarımızı mağfiret buyur ve ayaklarımızı sabit kıl 

ve bizlere kâfirler gürûhu üzerine zafer ver. 

           191. Onlar ki, ayakta iken de, otururken de ve yanları üzerine yatarlarken de 

Allah Teâlâ'yı zikrederler ve göklerin ve yerin yaradılışı hakkında tefekkürde 



bulunurlar. İşte onlar şöylece tesbih ve duada bulunur dururlar. Ey Rabbimiz!. Sen 

bunları boşuna yaratmadın, Sen yücesin, artık bizleri ateş azabından koru... 

          192. Ey Rabbimiz!. Sen kimi o ateşe sokarsan şüphesiz onu hakir ve zelil edersin. 

Ve zalimler için yardımcılar da yoktur. 

           193. Ey Rabbimiz!. Biz, Rabbinize imân ediniz diye imâna çağıran bir davetçi 

işittik, hemen imân ettik. Ey Rabbimiz!. Artık günahlarımızı bize bağışla ve bizim 

kusurlarımızı bizden ört ve bizleri iyi kullar ile beraber öldür. 

           194. Ey Rabbimiz!. Peygamberlerine karşı bizlere va'd ettiklerini bizlere ihsan 

buyur. Ve bizleri kıyamet gününde rezil etme. Şüphe yok ki, sen verdiğin sözden 

dönmezsin. 

            -NİSA:”75. Ve sizin için ne var ki, Allah Teâlâ'nın yolunda ve erkeklerden, 

kadınlardan, çocuklardan zaafa düşürülmüş olan bir takım bi-çareler uğrunda savaşta 

bulunmayasınız?. Onlar ki: Ey Rabbimiz! Bizi şu ahalisi zâlim olan şehirden çıkar ve 

bizim için kendi ta-rafından bir koruyucu gönder ve bizim için kendi katından bir 

yardımcı tâyin buyur diye niyâz etmektedirler. 

            77. O kimseleri görmez misin ki, onlara: Ellerinizi çekiniz ve na-maz kılınız, 

zekât veriniz denilmişti. Vaktaki üzerlerine cihat yazıldı, o zaman içlerinden bir takımı. 

Allah Teâlâ'dan korkarcasına veya daha fazla insanlardan korkar oldular. Ve onlara: 

Ey Rabbimiz!. "Ne için üzerimize cihadı yazdın? Ne olurdu bizi yakın bir müddete 

kadar tehir etseydin" dediler. De ki: Dünyanın faidesi pek azdır, âhiret ise takva sahibi 

olanlar için elbette hayırlıdır. Ve siz kıl kadar zulme uğramayacaksınızdır. 

              -MAİDE:”83. Ve Peygambere indirilmiş olanı dinledikleri zaman hakkı 

bildiklerinden dolayı onların gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Derler ki: Ey 

Rabbimiz!. İmân ettik, artık bizi -hakka- şâhit olanlar ile beraber yaz. 

             84. Ve biz ne için Allah Teâlâ'ya ve bize hak'tan gelene imân etmeyelim? 

Halbuki biz ümit ederiz ki, Rabbimiz bizi sâlihler olan kavim ile beraber -cennete- 

soksun. 

             114. Meryem'in oğlu İsa dedi ki: Ey Allah!. Ey bizim Rabbimiz!. Bizim 

üzerimize gökten bir sofra indir ki, bizim geçmişimiz ve geleceklerimiz için bir bayram 

ve senden bir âyet olsun ve bizi rızıklandır ve sen rızık verenlerin en hayırlısısın. 

             -EN’AM:”23. Sonra onların çâresi, Vallahi ey Rab'bimiz!. Bizler müşriklerden 

olmadık, demekten başka olmayacak. 

             27. Ve -onları- ateşin üzerine durdurulup da: "Eyvah bize ne olurdu bir geriye 

çevrilseydik ki, Rab'bimizin âyetlerini yalanlamasaydık ve mü'minlerden olsaydık" 

dedikleri zaman bir görecek olsan. 

             30. Ve -onları- görecek olsan Rablerinin huzuruna durduruldukları zaman!. 

Buyuracak ki: "Şu hak değil miymiş?.." onlar da: "evet. Rab'bimize andolsun ki," 

diyecekler. -Cenâb-ı Hak'ta- "o halde azâbı tadınız, küfreder olduğunuz şeyler 

sebebiyle" diye buyurmuş olacaktır. 



             128. Ve o gün ki, -Allah Teâlâ- onların hepsini bir araya toplayacaktır. Ey cin 

taifesi!. İnsanlardan birçok kimseler edindiniz -diye buyuracak-. Onların insanlardan 

dostları olanlar da: Ey Rab'bîmiz!. Bizim bâzımız bâzımızdan faydalandık ve bizim için 

tâyin ettiğin süreye ulaştık, diyecekler. Cenâb-ı Hak da buyuracak ki: Ateş sizin 

karargâhmızdır, on'da ebediyen kalacaksınız, ancak Allah Teâlâ'nın dilediği müstesnâ. 

Şüphe yok ki, senin Rab'bin hikmet sahibidir, bilendir. 

           -A’RAF:”23. Dediler ki: Ey Rabbimiz!. Biz kendi nefislerimize zulm ettik, ve eğer 

bizi bağışlamaz ve merhamet buyurmaz isen elbette biz zarara uğramışlardan oluruz. 

           38. Buyurur ki: Siz de sizden evvel insan ve cinden gelip geçmiş olan ümmetlerin 

arasında cehenneme giriniz. Her ne zaman bir ümmet girdikçe yoldaşına -kendi 

dindaşına- lânet eder. Nihâyet hepsi oraya girip birbirine katılınca sonrakiler öncekiler 

için diyecekdir ki: Ey Rabbimiz!. Onlar bizi sapıttılar, artık onlara ateşten iki kat azap 

ver. -Cenâb-ı Hak da- buyuracak ki: Hepinize kat kat azap vardır. Lâkin siz 

bilmezsiniz.  

          43. Ve biz onların göğüslerinde kinden her ne var ise hepsini söküp atmışızdır. 

Onların altlarından ırmaklar akar ve derler ki: O Allah Teâlâ'ya hamdolsun ki, bizi 

hidayetle buna kavuşturdu. Eğer Allah Teâlâ bize hidâyet etmeseydi biz kendi 

kendimize hidâyete eremezdik. Muhakkak ki, Rabbimizin peygamberleri hak ile 

geldiler. Ve onlara işte bu cennettir ki, siz buna -salih- amelleriniz sebebiyle vâris 

oldunuz, diye nidâ olunacaktır. 

        44. Ve cennet ashabı, cehennem ehline nidâ edip: Rabbimizin bize vâd ettiğini biz 

şüphe yok ki hak bulduk, siz de Rabbinizin vâd ettiğini hak buldunuz mu?. Diye 

soracaklar. Onlar da: Evet... Diyecekler. Derken aralarında bir çağırıcı: Allah Teâlâ'nın 

lâneti zâlimlerin üzerinedir, diye nidâ etmiş olacaktır. 

         47. Ve onların gözleri ateş ehli tarafına çevrildiği zaman da: Rabbimiz!. Bizi 

zâlimler topluluğu ile beraber kılma derler.. 

         53. Onlar onun te'vilinden başkasını beklerler mi?. Onun te'vîli geldiği gün ise onu 

evvelce unutmuş olanlar diyecektir ki: Muhakkak Rabbimizin Peygamberleri hakkı 

getirmişlerdir. İmdi bizim için şefaatçilerden kimse var mıdır ki, bize şefaat ediversinler 

veyahut geri döndürülür müyüz ki, yaptığımız şeylerin başkasını yapıverelim. Şüphe 

yok ki, onlar nefislerini ziyâna uğratmışlardır. Ve o iftira ettikleri şey de onlardan çıkıp 

gitmiştir. 

          89. Eğer Allah Teâlâ bizi ondan kurtardıktan sonra sizin dininize dönersek 

muhakkak Allah'a karşı yalan yere iftira etmiş oluruz. Bizim için ondan dönmek 

olamaz. Ancak Rabbim olan Allah Teâlâ dilemiş o başka. Rabbimiz herşeyi ilmiyle 

kuşatmıştır. Allah Teâlâ'ya tevekkül etmişizdir. Ey Rabbimiz!. Bizim aramızla 

kavmimizin arasında hak ile hikmet, ve sen hükmedenlerin en hayırlısısın. 

          125. Dediler ki: Biz şüphe yok Rab'bimize dönüvericileriz. 

          126. Ve bizden intikam alman da başka değil, ancak biz Rabbimizin âyetleri 

geldiği zaman onlara imân ettiğimizden dolayı. Ey Rabbimiz!. Üzerimize sabır yağdır ve 

bizleri müslümanla olarak öldür. 



        149. Ne zaman ki pişmanlığa düştüler ve kendilerinin hakikaten doğru yoldan 

çıkmış olduklarını gördüler, dediler ki: Eğer bize Rab'bimiz merhamet etmezse ve bizi 

bağışlamazsa elbette büyük bir ziyâna uğramışlardan olacağız. 

          -YUNUS:” 85. Onlar da dediler ki: Allah Teâlâ'ya itimat ettik. Ey Rabbimiz!. Bizi 

o zalimler topluluğu için deneme konusu kılma. 

           88. Musa da dedi ki: Ey Rab'bimiz!. Şüphe yok ki, sen Firavun'a ve onun 

cemaatine dünya hayatında ziynet ve mallar verdin. Ey Rab'bimiz!. Senin yolundan 

saptırsınlar diye. Ey Rabbimiz!. Onların mallarını mahvet ve kalplerinin üzerini 

şiddetle mühürle. Tâki: Onlar acıklı azâbı görünceye kadar imân etmesinler. 

            -İBRAHİM:”37. Ey Rabbimiz!. Ben neslimden bazısını senin Beyti Haremin 

yanındaki ekinsiz bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz!. Namazı dosdoğru kılsınlar 

diye. Artık insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meyleder kıl ve onlara 

meyvelerden rızık ver. Umulur ki, onlar şükr ederler. 

             38. Ey Rab'bimiz!. Şüphe yok ki, sen bizim gizlediğimizi de, açığa vurduğumuzu 

da bilirsin. Ve Allah Teâlâ'ya ne yerde ve ne de gökte hiçbir şey gizli kalamaz. 

              40. Ey Rabbim!. Beni ve neslimden olanı da namazı devamlı kılanlardan eyle. 

Ey Rab'bimiz!. Ve duamı kabul buyur.. 

              41. Ey Rab'bimiz!. Hesap olunacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri 

bağışla. 

             44. Ve insanları korkut, o azabın kendilerine geleceği bir gün ile ki, o zalim 

olanlar diyeceklerdir ki; Ey Rab'bimiz!. Bizi bir yakın vakite kadar tehir et, senin 

davetine uyalım, ve Peygamberlere tâbî olalım. -Onlara denilecektir ki- "sizin için bir 

zevâl yoktur" diye siz evvelce yemin etmiş değil mi idiniz? 

            -NAHL:”86. Ve müşrikler ortak koşmuş oldukları şeyleri görünce diyeceklerdir 

ki: Ey Rab'bimiz!. Bunlar seni bırakıp da bizim kendilerine tapmış olduğumuz 

ortaklarımızdır. Bunlar da onlara söz atarlar ki: Muhakkak siz yalancılarsınızdır. 

           -İSRA:” 108. Ve derler ki: Rabbimizi takdis ve tenzih ederiz. Rabbimizin vadi 

hakikaten yerine getirilir. 

            -KEHF:”10. O vakit ki, o gençler mağaraya sığındılar da dediler ki: Ey 

Rabbimiz!. Bize kendi katından bir rahmet ver ve bizim için işimizden dolayı bir 

muvaffakiyet hazırla. 

              14. Ve onların kalplerini kuvvetlendirdik, o vakit ki: Kıyam ettiler de dediler ki: 

Bizim Rab'bimiz, göklerin ve yerin Rab'bidir, ondan başkasına bir ilâh diye tapamayız. 

Diyecek olsak elbette ki, haktan pek uzak bir söz söylemiş oluruz. 

             -TAHA:”45. Dediler ki: Ey Rabbimiz!. Muhakkak biz korkarız ki, ya üzerimize 

şiddetle saldırır veya haddi tecavüz eder. 



             50. - Hz. Musa- dedi ki: Rabbimiz o zattır ki, her şeye hilkatini vermiş, sonra da 

doğru yolu göstermiştir. 

              73. Muhakkak biz Rabbimize imân ettik ki, bizim için hatalarımızı ve bizi 

üzerine zorladığın sihirden dolayı yarlığasın. Ve Allah hayırlıdır ve ebedîdir. 

              134. Ve eğer biz onları ondan evvel bir azab ile helâk etmiş olsa idik, elbette 

diyeceklerdi ki: Ey Rabbimiz!. Bize bir Peygamber göndermeli değil mi idin ki, bir 

zillete ve rüsvaylığa düşmeden evvel senin âyetlerine tâbi olsa idik? 

              -ENBİYA:”112. Dedi ki: Yarabbi!. Hak ile hükmet. ve bizim çok esirgeyici olan 

Rabbimizdir. Ancak sizin vasf edegeldiklerinize karşı kendisinden yardım istenilecek 

olan -zat- 

             -HAC:”40. Onlar ki, haksız yere, ancak Rabbimiz Allah'tır, demelerinden dolayı 

yurtlarından çıkarıldılar. Eğer insanların bazılarını bazıları ile Allah'ın defetmesi 

olmasa idi manastırlar, kilisler, havralar, ve içlerinde Allah'ın adı çok zikredilen 

mescitler elbette ki, yıkılırdı, ve elbette ki Allah kendi dinine yardım edenlere yardım 

eder. Şüphe yok ki, Allah elbette pek kuvvetlidir, pek izzetlidir. 

             -MÜ’MİNUN:”106. Diyeceklerdir ki: Ey Rabbimiz!, bizim üzerimize 

azgınlığımız galip geldi ve biz sapıtmışlar olan bir kavim olduk. 

             107. Ey Rabbimiz!, bundan bizleri çıkar, İmdi bir daha dönersek artık şüphe 

yok ki, biz zalim kimseleriz. 

              109. Çünkü kullarımdan bir zümre var idi ki, "Ey Rabbimiz!. Sana îmân ettik, 

artık bizi yarlığa ve bize merhamet buyur ve sen rahmet edenlerin elbette hayırlısısın" 

derlerdi 

              -FURKAN:”21. Ve bize kavuşmayı ümit etmeyenler dedi ki: Bizim üzerimize 

melekler indirilmeli değil mi idi?. Veya Rabbimizi görmeli idik. Andolsun ki, -onlar- 

nefislerinde bir büyüklük görmüşlerdir ve büyük bir azgınlık ile azgınlıkla 

bulunmuşlardır. 

              65. Ve onlar ki: Ya rabbena!. Bizden cehennem azabını defet derler. Şüphe yok 

ki, onun azabı, bertaraf olmayan bir hüsrandır. 

            74. Ve onlar ki: "Ey Rabbimiz"! Bize eşlerimizden ve zürriyetlerimizden gözler 

aydınlığı ihsan et ve bizi takva sahiplerine iman kıl derler. 

             -ŞUARA:”50. O iman edenler de - dediler ki: Zararı yok, şüphesiz ki, biz 

Rabbimize dönücüleriz. 

             51. Biz müminlerin evveli olduğumuzdan dolayı bizim için hatalarımızı 

Rabbimizin bağışlayacağını ümid ederiz. 

              -KASAS:” 47. Ve eğer kendi elleriyle takdim ettikleri -günahları- sebebiyle 

kendilerine bir musibet isabet edip de: Ey Rabbimiz!. Bize bir Resûl göndermeli değil 



mi idin ki, artık âyetlerine tâbi olup da müminlerden olsa idik, diyecek olmasalardı -

onlara Resûl gönderilmezdi-. 

              53. Ve olara karşı -Kur'anı - okuduğu zaman dediler ki: Buna biz îmân ettik. 

Şüphe yok ki, bu Rabbimizden -gelen- hak -bir kitaptır. Şüphe yok ki, biz bundan evvel 

müslüman olmuştuk. 

              63. Aleyhlerine söz hak olanlar diyeceklerdir: Ey Rabbimiz!. Şunlar kendilerini 

saptırmış olduğumuz kimselerdir. Biz onları, kendi sapıttığımız gibi saptırdık -

onlardan- uzaklaştık. Sana -sığınırız- onlar bize tapar olmadılar. 

             -SECDE:”12. Görecek olsan o vakit ki, günahkârlar Rab'lerinin huzurunda 

başlarını eğmiş oldukları hâlde ey Rab'bimiz!. Gördük ve işittik, artık bizi geri çevir. 

Bir sâlih amel işleyelim. Şüphe yok ki, biz kat'î surette inanmışlarız. -derler-. 

            -AHZAB:” 67. Ve demiş -olacak- lardır ki; Yarabbi!. Muhakkak biz reîslerimize 

ve büyüklerimize, itaat ettik. Artık onlar da bizi doğru yoldan saptırdılar. 

            68. Ey Rabbimiz!. Onlara azaptan iki katını ver ve onları pek büyük bir lânet ile 

lânete uğrat. 

             -SEBE’:”19. Fakat onlar: "Ey Rab'bimiz. Bizim seferlerimizin arasını 

uzaklaştır" dediler ve nefslerine zulmettiler. Artık biz de onları dillere destan ettik ve 

onları büsbütün parçalamakla parçaladık. Şüphe yok ki, bunda her bir sabr eden, şükr 

eyleyen için elbette ibretler vardır. 

             26. Deki: Rab'bimiz hepimizi bir araya toplayacak, sonra aramızı hak ile 

açacaktır. Ve O, öyle hakîmdir, öyle hakkıyla alîmdir. 

            -FATIR:”34. Ve diyeceklerdir ki, Hamd O Allah'a olsun ki, bizden üzüntüyü 

giderdi. Şüphe yok ki, bizim Rab'bimiz, çok yarlığayıcı ve şükrü kabul edicidir. 

             37. Ve onlar orada feryat ederler ki, Ey Rab'bimiz!. Bizi çıkar, yapar 

olduğumuzdan başka sâlih amelde bulunalım, -onlara denilir ki:- Ya sizi düşünüp 

anlayacak kimsenin kendisinde düşünebileceği -bir müddet- kadar yaşatmadık mı?. Ve 

size korkutucu geldi, şimdi -azabı- tadın, artık zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. 

           -YASİN:”16. -O elçiler de- dediler ki: Rabbimiz bilir ki, muhakkak bizler sizin 

için elbette gönderilmiş elçileriz. 

            -SAFFAT:”31. Artık hepimizin üzerine Rab'bimizin sözü hak oldu. Şüphe yok ki, 

bizler, elbette -azabı- tadıcı kimseleriz. 

             -SAD:”16. Ve dediler ki: Ey Rab'bimiz!. Bizim için amel defterimizi hesap 

gününden evvel çabukça ver. 

              61. Derler ki: Ey Rab'bimiz!. Bize bunu kim sundu ise imdi onun için ateşte 

azabı kat kat arttır. 



               -ĞAFİR:”7. Arşı yüklenmiş olanlar ve onun etrafında bulunanlar, Rab'lerini 

hamd ile tesbîhte bulunurlar ve O'na imân ederler ve imân etmiş olanlar için af dilerler. 

Yarabbi!. Sen herşeyi rahmet ile ilm ile kuşatmışsındır. Artık tövbe etmiş, senin yoluna 

tâbi olmuş olanları bağışla ve onları cehennem azabından koru diye niyâzda bulunurlar-

. 

               8. Ey Rab'bimiz!. Ve onları, kendilerine vâ'd buyurmuş olduğun Adn 

Cennetlerine girdir ve onların babalarından ve eşlerinden ve zürriyetlerinden iyi 

olanları da -o cennetlere ulaştır-. Şüphe yok ki, mutlak galip, hikmet sahibi olan sensin, 

sen. 

                11. Diyeceklerdir ki: Ey Rabbimiz!. Bizi iki defa öldürdün ve bizi iki defa 

dirilttin. Artık günâhlarımızı itirafta bulunduk, imdi çıkmak için bir yol var mıdıdır? 

                -FUSSİLET:”14. Onlara, Peygamberler, Allah'tan başkasına tapmayın diye 

önlerinden ve arkalarından geldiği vakit dediler ki: Eğer Rab'bimiz dilemiş olsa idi 

elbette melekleri indirmiş olurdu. Binaenaleyh şüphe yok ki, biz sizin kendisiyle 

gönderilmiş olduğunuz şeyi inkâr edicileriz. 

               29. Ve kâfir olanlar diyeceklerdir ki: Ey Rab'bimiz!. Cinlerden ve insanlardan 

bizi sapıtmış olanları bize göster, onları ayaklarımızın altına alalım. Tâki, en aşağı 

kalanlardan olsunlar. 

              30. Şüphe yok, O kimseler ki, Rab'bimiz Allah'tır dediler, sonra da dosdoğru 

yolda yürüdüler, onların üzerlerine melekler ineceklerdir. Korkmayın, ve mahzun 

olmayın ve size vâd olunmuş olan cennet ile müjdelenin -diyeceklerdir-. 

             -ŞURA:”15. İşte bundan dolayı sen dâvet et ve emr olunduğun gibi dosdoğru ol 

ve onların heveslerine tâbi olma ve de ki: Allah'ın kitaptan indirilmiş olduğuna îman 

ettim ve aranızda adalet yapmakla emrolundum, Allah bizim de Rab'bimizdir, sizin de 

Rab'binizdir. Bizim amellerimiz bizedir, sizin amelleriniz de size aittir. Bizim aramızla 

sizin aranızda bir düşmanlık yoktur. Allah aramızı toplayacaktır ve dönüş ancak 

O'nadır.  

                  -ZUHRUF:” 14. Ve şüphe yok ki, biz Rab'bimize elbette dönüp gidicileriz.  

                  -DUHAN:” 12. Ey Rab'bimiz!. Bizden bu azabı açıver, şüphe yok ki, biz 

mü'minleriz -diyeceklerdir-. 

                  -AHKAF:”13. Şüphe yok, o kimseler ki, Rab'bimiz Allah'tır dediler, sonra 

istikamette bulundular, artık onların üzerine bir korku yoktur ve onlar mahzun da 

olmayacaklardır. 

                   34. Ve o gün ki, kâfir olanlar, âteş üzerine arz olunurlar. -Onlara denilir ki- 

nasıl bu hak değil mi imiş?. - onlar da - Evet.. Ve Rab'bimiz hakkı için -diyeceklerdir- 

Cenab-ı Hak da -artık siz inkâr eder olduğunuz şey sebebiyle azâbı tadınız diyecektir. 

                  -KAF:”27. Arkadaşı der ki: Rab'bimiz!. Onu ben azdırmadım ve lâkin o uzak 

bir sapıklık içinde bulunmuş idi. 



                   -HAŞR:” 10. Ve o kimseler ki: Bunlardan sonra gelmişlerdir, derler ki: Ey 

Rab'bimiz!. Bizim için ve îman ile bizi geçmiş olan kardeşlerimiz için mağfiret buyur ve 

bizim kalplerimizde îman etmiş olanlar için bir kin bulundurma Ey Rab'bimiz!. Şüphe 

yok ki, sen çok esirgeyicisin, çok rahmet sahibisin. 

                 -MÜMTAHİNE:”4. Muhakkak ki: Sizin için İbrâhim'de ve onunla beraber 

olanlarda bir güzel örnek vardır. O vakit ki, kavimlerine dediler ki: Şüphe yok, biz 

sizden ve Allah'tan başka tapmakta olduğunuz şeylerden uzak kimseleriz. Sizi inkâr 

ettik ve yalnız bir Allah'a îman edeceğinize değin bizim aramızla sizin aranızda 

ebediyen düşmanlık ve öfke başlamıştır. Ancak İbrâhim'in babasına: Elbette senin için 

istiğfarda bulunacağım. Fakat senin için Allah'tan hiçbir şeye mâlik olamam" demesi 

müstesnâ. Ey Rab'bimiz. Ancak sana tevekkül ettik ve sana yöneldik ve son gidişte 

ancak sanadır. 

                 5. Ey Rab'bimiz.. Bizi kâfir olanlar için bir fitne kılma ve bizim için mağfiret 

buyur. Ey Rab'bimiz!. Şüphe yok ki: Azîz, Hakîm olan, ancak sensin. 

                  -TAHRİM:”8. Ey mü'minler!. Allah'a samimi bir tevbe ile tevbede bulunun, 

umulur ki: Rab'biniz sizden günahlarınızı örter ve sizi altlarından ırmaklar akar 

cennetlere girdirir. O gün ki: Allah, Peygamberi ve onunla beraber îman etmiş olanları 

rüsvay etmez, nûrları önleri ve sağ tarafları arasında koşar, derler ki: Ey Rab'bimiz!. 

Bize nûrumuzu tamamla, bizim için mağfiret buyur. Şüphe yok ki: Sen her şey üzerine 

hakkıyle kaadirsin. 

                 -KALEM:” 29. Dediler ki: Ey Rab'bimiz!. Seni tesbîh -tenzih- ederiz, 

muhakkak ki, biz zâlim kimseler olduk. 

                32. Umulur ki: Rab'bimiz bize ondan daha hayırlısını bedel olarak verir, şüphe 

yok ki: Biz yönelip Rab'bimizin afvını arzu ediyoruz. 

               33. İşte azap, böylecedir ve muhakkak ki, âhiret azabı daha bü-yüktür, eğer 

bilecek olsalar idi. 

              -CİN:”2. Doğru yola rehberlik ediyor, artık biz ona îman ettik ve Rab'bimize 

hiç bir kimseyi ortak tutmayacağız. 

           3. Ve şüphe yok ki, Rab'bimizin büyüklüğü pek yücedir. Ne bir eş ve ne de bir 

çocuk edinmemiştir. 

           -İNSAN:” 10. Muhakkak ki: Biz Rab'bimizden korkarız, bir katı yüzlü, şiddetli 

günden. 

  

Rabbî ifadesi –Ey Rabbim- 100 yerde geçmektedir. 

  

            -BAKARA:”258. Sen görmedin mi Allah Teâlâ kendisine mülk verdiği için 

İbrahim ile Rabbi hakkında mücadelede bulunanı?.. O zaman İbrahim; Rabbim o 



kudretli zattır ki, diriltir ve öldürür deyince "ben de diriltir ve öldürürüm" demişti. 

İbrahim: Şüphe yok ki, Allah Teâlâ güneşi doğudan getirir imdi sen onu batı tarafından 

getir deyince de o kâfir şaşırıp kalmıştı. Ve Allah Teâlâ zalimler gurubuna hidayet 

etmez. 

            -ÂL-İ İMRAN:” 51. Şüphe yok ki. Allah Teâlâ benim de Rabbimdir, sizin de 

Rabbinizdir. Artık ona ibâdet ediniz. Dosdoğru yol budur. 

            -MAİDE:”72. Andolsun ki; "şüphesiz Allah, o Meryem'in oğlu Mesihtir" 

diyenler kâfir olmuşlardır. Halbuki Mesih demiştir ki: Ey İsrail oğulları!. Benim 

Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah Teâlâ'ya ibâdet ediniz. Şüphe yok ki, her kim Allah 

Teâlâ'ya ortak koşarsa muhakkak Allah Teâlâ ona cenneti haram kılmış olur ve onun 

varacağı yer ateştir ve zâlimler için yardımcılardan kimse yoktur. 

            117. Ben onlara senin bana emrettiğinden başkasını söylemedim, benim ve sizin 

Rabbimiz olan Allah Teâlâ'ya ibâdet ediniz, dedim. Ve ben içlerinde bulunduğum 

müddetçe üzerlerine şâhit olmuş idim, vaktaki beni aldın, onların üzerlerine gözetleyici 

ancak sen oldun ve sen herşey üzerine tamamiyle şâhitsin. 

            -EN’AM:”15. De ki: Eğer ben Rabbime isyan edersem elbette büyük günün 

azâbından korkarım. 

           57. De ki: Ben şüphesiz Rab'bimden apaçık bir delil üzerindeyim. Siz ise onu 

yalanladınız. Sizin alelâcele istediğiniz şey benim yanımda değil, hüküm ise ancak 

Allah'ındır. Hakkı o beyan eder ve o doğru hüküm verenlerin en hayırlısıdır. 

           77. Ne zaman ki, ay-" doğar bir halde gördü. "Rabbim bu'dur" dedi. Sonra ay 

batınca da "and olsun ki, eğer bana Rab'bim hidâyet etmemiş olsaydı, elbette ben 

sapıklığa düşenler topluluğundan olacaktım" dedi. 

          78. Ne zaman ki" güneşi doğmaya başlar gördü. Dedi ki: "Bu'dur Rab'bim bu 

daha büyük" nihâyet o da batınca dedi ki: Ey kavmim!. Ben muhakkak sizin Allah 

Teâlâ'ya ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. 

          80. Ve ona karşı kavmi delil getirmeğe kalkıştı. Dedi ki: Siz Allah Hakkında bana 

karşı delil getirmeye mi kalkışıyorsunuz?. O halbuki, o bana hidâyet nasip 

buyurmuştur. Ve ben ona ortak koştuğunuz şeylerden korkmam. Meğer ki, Rab'bim 

birşey dilemiş olsun. Rab'bimin ilmî herşeyi kuşatmıştır. Artık siz hiç düşünmez 

misiniz?. 

          161. De ki, şüphe yok ki Rab'bim beni doğru bir yola, dosdoğru bir dine. 

İbrahim'in hânif olan dinine hidâyet buyurdu. Ve o ortak koşanlardan olmuş değildi. 

            A’RAF:”29. De ki: Benim, Rahim adâletle emretmiştir. Ve her secde yerinde 

yüzlerinizi doğru tutunuz ve dini yalnız Allah'a has kılarak ibâdette bulununuz. Sizi 

ilkin yarattığı gibi yine ona döneceksinizdir. 

            33. De ki: Rabbim ancak kötü şeyleri, onlardan açık olanı da gizlice yapılanı da 

ve her türlü günahı ve haksız yere tecâvüzü ve ortak koşmaya dâir hiçbir delil 



indirmemiş iken Allah Teâlâ'ya ortak koşmayı ve bilmediğiniz şeyleri Allah Teâlâ'ya 

karşı söylemenizi haram kılmıştır. 

           62. Size Rabbimin vahyettiklerini -dinine ait hükümleri- tebliğ ediyorum ve sizin 

için öğüt veriyorum ve ben Allah Teâlâ'dan sizin bilmediklerinizi biliyorum. 

        68. Size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ediyorum ve ben sizin için bir güvenilir 

öğüt vericiyim. 

        79. Artık onlardan yüz çevirdi ve dedî ki: Ey kavmim!. Ben size Rabbimin vahyini 

muhakkak ki tebliğ ettim ve sizin için öğüt verdim. Ve lâkin siz öğüt verenleri 

sevmezsiniz. 

           93. İmdi, onlardan yüz çevirdi ve dedi ki: Ey kavmim!. Ben Rabbimin vahiylerini 

muhakkak ki, size ulaştırdım ve sizin için nasihatta bulundum. Artık kâfirler olan bir 

kavme karşı nasıl fazlaca acırım. 

           187. Senden kıyâmetin ne zaman gelip çatacağını sual ederler. De ki: Ona ait bilgi 

ancak Rab'bimin katındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. -Bu- göklerde 

ve yerde ağır = muazzam bir durumdur. O sizlere ansızın geliverir, senden sorarlar, 

sanki sen ondan hakkıyla haberdar imişsin gibi. De ki: Ona ait bilgi ancak Allah 

Teâlâ'nın katındadır. Fakat insanların çoğu bilmezler. 

           203. Ve onlara bir âyet getirmediği!! zaman "onu kendi tarafından uydurmalı 

değil miydin" derler. De ki: Ben ancak Rabbimden bana vahy olunana tâbi olurum. Bu 

Rabbiniz tarafından basîretlerdir, ve inanan bir kavim için hidâyettir ve rahmettir. 

           -YUNUS:”15. Onlara bizim açık ayetlerimiz okunduğu zaman, bize 

kavuşacaklarını ummayanlar dedi ki: Bundan başka bir Kur'an getir veya bunu 

değiştir. De ki: Onu kendi tarafımdan değiştirmek benim için doğru olamaz. Ben ancak 

bana vahy olunana tâbi olurum, başkasına değil. Şüphe yok ki, ben Rabbime isyan 

edersem büyük bir günün azâbından korkarım. 

           53. Ve senden haber almak istiyorlar ki, o doğru mudur?. De ki: Evet.. Ve 

Rab'bime and olsun ki, doğru bir hakikattir ve siz onu bertaraf edecek kimseler 

değilsinizdir. 

           -HUD:”28. Dedi ki: Ey kavmim!. Bana haber veriniz, eğer ben Rabbimden açık 

bir delil üzere oldum ise ve kendi katından bana bir rahmet vermiş ise, sizin üzerinize 

ise gizli kalmış ise artık siz onu istemediğiniz halde sizi ona zorlayacak mıyız?. 

            41. Ve dedi ki: Onun içine yüzüp gitmesi ve durması anında da Allah Teâlâ'nın 

ismini anarak binin. Şüphe yok ki, Rab'bim çok bağışlayan, pek esirgeyendir... 

            56. Şüphe yok ki, ben, benim Rab'bim ve sizin Rab'biniz olan Allah Teâlâ'ya 

tevekül ettim. Hiçbir hareket sahibi hayvan yoktur ki, illâ onun perçeminden tutan 

o'dur. Muhakkak ki, benim Rab'bim dosdoğru bir yol üzerinedir. 

            57. Artık siz yüz çevirir iseniz, ben size kendisiyle gönderilmiş olduğum şeyi 

muhakkak ki, tebliğ ettim. Ve Rab'bim sizden başka bir kavmi sizin yerinize getirir ve 



siz ona hiç bir şey ile zarar veremezsiniz. Şüphe yok ki, Rab'bim herbir şey üzerine 

gözeticidir. 

          61. Semud'a da kardeşleri olan Salih -Peygamber gönderilmiştir-. Dedi ki: Ey 

Kavmim!. Allah Teâlâ'ya ibâdet ediniz. Sizin için ondan başka bir ilâh yoktur. Sizi 

yerden o yarattı ve sizi orada o yaşattı. Artık ondan mağfiret dileyiniz, sonra ona tövbe 

ediniz. Şüphe yok ki, benim Rabbim yakındır, duaları kabul edendir. 

         63. Dedi ki: Ey kavmim!. Bana haber veriniz, eğer ben Rabbimden açık bir delil 

üzere isem ve o kendisinden bana bir rahmet ihsan etmiş ise o halde ona isyan eder isem 

artık Allah'ıma karşı bana kim yardım edebilir? Demek ki, siz bana ziyandan başka bir 

şey arttırmış olmayacaksınız. 

          88. Dedi ki: Ey kavmim!. Eğer ben Rab'bim tarafından açık bir delil üzere isem ve 

beni kendi tarafından güzel bir rızk ile rızıklandırmış ise buna ne dersiniz? Ben size 

yasak ettiğini şey hususunda size muhâlefet etmek istemem, ben ancak gücüm yettiği 

kadar ıslâh isterim ve benim muvaffakiyetini ancak Allah Teâlâ iledir. Yalnız ona 

dayandım ve ancak ona döneceğim. 

          90. Ve Rab'binizden bağışlanma dileyiniz. Sonra o'na tövbe ediniz. Şüphe yok ki, 

benim Rab'bim pek merhametlidir çok sever. 

           92. Dedi ki: Ey kavmim!. Benim kabilem size göre Allah'tan daha üstün müdür?. 

Halbuki, o'nu arkanıza atıp unuttunuz. Şüphe yok ki, benim Rab'bim, yapmakta 

olduğunuz şeyleri çepeçevre kuşatıcıdır. 

            -YUSUF:”23. Ve onu evinde bulunduğu kadın, nefsinden muradını almak için 

tuzağa düşürmek istedi ve kapıları kilitledi ve "haydi gelsene" dedi. -Yusuf da- dediki: 

Allah Teâlâ'ya sığınırım. Şüphe yok ki, o benim efendimdir. Benim ikâmetgâhımı 

güzelce kılmıştır. Muhakkak ki, zâlimler kurtuluşa ermezler. 

            37. -Hz. Yûsuf'ta dedi ki: İkinizin rızıklanacağınız bir yemek gelmez ki, ancak 

ben onu daha size gelmezden evvel haber veririm. Bunlar bana Rab'bimin öğretmiş 

olduğu şeylerdendir. Şüphe yok ki, ben Allah Teâlâ'ya iman etmeyen bir kavmin dinini 

terk ettim ve onlar -evet- onlar âhireti inkâr eden kimselerdir.  

           50. Ve hükümdar dedi ki: Onu bana getiriniz. Ne zaman ki ona elçi geliverdi, dedi 

ki: Efendine dön, ona sor ki, o ellerini kesen kadınların maksatları ne imiş?. Şüphe yok 

ki, benim Rab'bim onların hilelerini hakkıyla bilicidir. 

           53. Ve nefsimi temize çıkarmıyorum. Şüphe yok ki: Nefis kötülüğü pek fazla 

emredicidir. Rab'bimin esirgemiş olduğu müstesnâ. Muhakkak ki: Rab'bim çok 

bağışlayıcıdır, çok esirgeyicidir. 

           98. Dedi ki: Sizin için Rab'bimden yakında bağışlanma talebinde bulunacağım. 

Şüphe yok ki, o, bağışlayıcıdır, merhamet edicidir. 

           100. Ve babası ile anasını yüksek bir taht üzerine kaldırdı ve onun için hepsi 

secdeye kapandılar ve dedi ki: Ey babacığım! İşte bu, evvelce görmüş olduğum rüyâmın 

yorumudur. Onu Rab'bim gerçekleştirdi ve muhakkak ki, bana ihsanda bulundu. Çünki 



beni zindandan çıkardı ve sizi çölden getirdi, benim ile kardeşlerimin arasını şeytan 

bozduktan sonra. Şüphe yok ki, Rab'bim dilediğine lûtfedicidir. Muhakkak ki, çok iyi 

bilen ve hikmet sâhibi olan o'dur o. 

          -RA’D:”30. İşte seni öylece bir ümmete gönderdik ki, onlardan evvel de nice 

ümmetler gelip geçmişlerdi. Sana vâhyettiğimizi onlara okuyasın. -diye- ve onlar 

rahmanı inkâr ederler. De ki: O benim Rab'bimdir, o'ndan başka ilâh yoktur, ancak 

o'na tevekkül ettim ve son dönüş de ancak o'nadır. 

              -İBRAHİM:”39. Hamdolsun o Allah'a ki, bana ihtiyarlık çağında İsmail'i ve 

İshak'ı ihsan buyurdu. Şüphe yok ki Rab'bim, elbette duayı hakkıyla işiticidir. 

                -İSRA:” 85. Sana ruhtan sual ederler. De ki: Ruh Rabbimin emrindendir. Size 

ise ilimden ancak az bir şey verilmiştir. 

                93. Veyahut senin için altından bir ev olmalı veya göğe derece -derece 

yükselesin ve senin yükselmene de asla inanmayız, ta ki, üzerimize kendisini 

okuyacağımız bir kitap indiresin. De ki: Rabbimi tenzih ederim ben bir beşer olan 

elçiden başka bir şey değilim. 

              100. De ki: Eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olacak olsaydınız, yine 

harcamak korkusuyla kıstıkça kısardınız ve insan pek cimri olmuştur. 

              -KEHF:”22. Diyeceklerdir ki: Onlar, üçtür, dördüncüleri köpekleridir ve 

diyeceklerdir ki: Beştir, altıncıları köpekleridir. -Bu iki söz- gayba taş atmaktır ve 

diyeceklerdir ki: Yedidirler, sekizincileri de köpekleridir. De ki: Onların sayılarını en 

ziyade bilen. Rabbimdir. Onları ancak pek azı bilir. Artık onların hakkında zahiri bir 

mücadeleden başka münakaşada bulunma ve onlara dair bunlardan hiç birinden bir 

fetva da isteme. 

              24. Ancak Allah Teâlâ dileyecek olursa = yapacağım de. -Ve unuttuğun vakit 

Rabbini zikret ve de ki: Umulur ki, Rabbim beni bundan daha yakın bir dosdoğru 

hayra - bir muvaffakiyete -eriştirir. 

              36. Ve zannetmem ki, kıyamet kopsun ve eğer Rabbime döndürülür isem elbette 

bundan daha hayırlı bir merci bulurum. 

              38. Fakat -ben inanıyorum ki- o Allah benim Rab'bimdîr ve ben Rab'bîme 

hiçbir ferdi ortak edinmem. 

              40. Umulur ki, Rab'bim bana senin bağından daha hayırlısını verir ve senin 

bağın üzerine de gökten bir yıldırım gönderir de orası kayacık bir toprak kesilir. 

            42. Ve meyvesini -servetini- helâk kapladı. Artık ona sarfettiği şeylerden dolayı 

iki avucunu ovuşturmaya başladı. O -bağ- ise çardakları üzerine çökmüş ve diyordu ki: 

Ne olurdu, ben Rabbime bir ferdi ortak koşmamış olsaydım!  

           95. Dedi ki: Rabbimin beni içinde bulundurduğu -nimetler sizin bana vereceğiniz 

ücretten- hayırlıdır. Siz bana bir kuvvet ile yardım edin, sizinle onların arasına bir 

kuvvetli sed = engel yapayım. 



           98. Dedi ki: Bu, Rabbimin bir rahmetidir. Rabbimin vâdi geldiği vakit ise onu 

dümdüz etmiş olacaktır. Ve Rabbimin va'di, bir hak olmuştur. 

            109. De ki: Eğer Rabbimin kelimeleri için deniz mürekkep olsa elbette Rabbimin 

kelimeleri tükenmeden deniz tükenir biter. İsterse denizin bir mislini de yardımcı 

getirecek olsak. 

            -MERYEM:”36. Ve şüphe yok ki, Allah benim de Rabbimdir, Sizin de 

Rabbinizdir. Artık yalnız ona ibadet ediniz. Bu, dosdoğru bir yoldur. 

            47. -Hazreti İbrahim de- dedi ki: Sana selâm olsun. Senin için Rabbime elbetteki, 

istiğfarda bulunacağım, şüphe yok ki, o benim için çok ikram etmektedir. 

           48. Ve sizi ve Allah'tan başka tapındıklarınızı bırakıp çekiliyorum ve Rabbime 

dua ediyorum. Umulur ki, Rabbime dua ile bedbaht olmam. 

           -TAHA:” 52. Hz. Musa da dedi ki: Onlara ait bilgi. Rabbimin katında bir 

kitaptadır ki, Rabbim hata etmez ve unutmaz. 

            105. Ve sana dağlardan sorarlar. Binaenaleyh de ki: Onları Rabbim darmadağın 

edip savuracaktır. 

             -ENBİYA:”4. Dedi ki: Rabbim, gökteki ve yerdeki söyleneni bilir ve o, her şeyi 

tamamen işiticidir, bilicidir. 

              -FURKAN:” 77. Deki: Sizin ibadetiniz olmayınca Rabbim size ne kıymet verir. 

Halbuki, siz yalanladınız, artık -bu yalanlamanın cezası size- yakın bir zamanda 

gelecektir. 

              -ŞUARA.” 21. Vaktaki sizden korktum, artık sizden firar ettim, imdi Rabbim 

bana hikmet verdi ve beni Peygamberlerden kıldı. 

               62. Hz. Musa da - dedi ki: Asla. Muhakkak ki, Rabbim benim ile beraberdir, 

beni yakında selâmete erdirecektir. 

              113. Onların hesabı ancak Rabbime aittir, eğer anlayabilirseniz. 

              188. Dedi ki: Rabbim, yaptıklarınızı pek iyi bilendir. 

              -NEML:”40. Yanında kitaptan bir ilm bulunan zat da dedi ki: Ben onu daha 

gözünü açıp kapamadan getiririm. Ne zamanki -Hz. Süleyman-onu -tahtı- yanında 

yerleşmiş olarak gördü, dedi ki: Bu Rabbimin lütufundandır, tâki beni imtihan etsin ki, 

şükür mü ederim yoksa nimete karşı nankörlük mü ederim ve her kim şükür ederse 

ancak kendi nefsi lehine şükür eder. Ve kim de nimete karşı nankörlükte bulunursa, 

şüphe yok ki, Rabbimin hiç bir şeye ihtiyacı yoktur, çok kerem sahibidir. 

               -KASAS:”22. Ne zamanki, Medyen tarafına yöneldi dedi ki: Umarım Rabbim 

beni doğru bir yola iletir. 



               37. Musa da dedi ki: Rabbim, kendi katında kimin hidayet ile geldiğini ve 

hayırlı âkıbetin kimin için olacağını daha iyi bilendir. Şüphe yok ki, zalimler, kurtuluşa 

eremezler. 

               85. Muhakkak o zat ki, senin üzerine Kur'anı farz kıldı, elbette seni dönülecek 

yere döndürecektir. De ki: Rabbim, hidayetle geleni de ve apaçık bir sapıklıkta bulunanı 

da daha iyi bilendir. 

               -ANKEBUT:” 26. Bunun üzerine ona Lût, îmân etti ve dedi ki: Şüphe yok, ben 

Rabbime bir hicret ediciyim. Muhakkak ki, mutlak güç ve hikmet sahibi olan O'dur, 

O... 

              -SEBE’:”3. Ve kâfir olanlar dedi ki: Bize o kıyamet gelmeyecektir. Deki, hayır 

gaybı bilen Rab'bime andolsun ki, elbette size gelecektir. Ondan ne göklerde ve ne de 

yerde bir zerre miktarı ve ondan daha küçük ve daha büyük birşey uzaklaşamaz hepsi 

de ancak apaçık gösteren bir kitaptadır. 

             36. Deki: Şüphe yok Rab'bim, rızkı dilediği kimseye genişletir ve darlaştırır. 

Fakat insanların çoğu bilmezler. 

            39. Deki: Şüphe yok Rab'bim, rızkı kullarından dildiğine genişletir ve onun için 

darlaştırır ve birşeyden ne harcar iseniz o, onun karşılığını verir ve o, rızk verenlerin 

hayırlısıdır. 

            48. Deki: Muhakkak Rab'bim hakkı ortaya koyar, bütün gayıptan tamamiyle 

bilendir. 

          50. Deki: Eğer ben sapıtmış isem şüphe yok ki, kendi şahsını aleyhine sapıtır 

olurum ve eğer doğru yola ermiş isem bu da Rab'bimin bana vahy ettiği şey 

sebebiyledir. Muhakkak ki, O -Rab'bim- işiticidir, pek yakındır. 

            -YASİN:”27. Rab'bimin beni mağfirete eriştirdiğini ve beni ikram edilmişlerden 

kıldığını. 

            -SAFFAT:”57. Ve eğer Rab'bimin nimeti olmasa idi, elbetteki, ben de -bu 

ceheneme- getirilenlerden olacak idim. 

            99. Ve dedi ki: Şüphe yok ben Rab'bime gidiciyim, elbette beni doğru yola iletir. 

           -SAD:”32. Dedi ki: Ben Rabbim'in zikrinden dolayı hayrı severcesine -o atları- 

seviverdim. Nihayet -güneş veya atlar- hicap ile gizlenmiş oldu. 

            -ZÜMER:”13. De ki: Muhakkak ben Rab'bime isyân eder isem pek büyük bir 

günün azabından korkarım. 

            -ĞAFİR:”27. Mûsa da dedi ki: Şüphe yok hesap gününe îmân etmeyen her kibirli 

kimseden dolayı ben Rabbime ve Rabbinize sığınırım. 

           28. Ve Firavun'un âilesinden olup imânını saklayan bir mü'min kişi dedi ki: Bir 

erkeği "Rab'bim Allah'dır" dediğinden dolayı öldürecek misiniz?. Halbuki, size 



Rab'binizden apaçık mucizeler ile gelmiştir. Ve eğer yalancı ise onun yalanı, kendi 

aleyhinedir ve eğer doğru ise korkuttuklarının bir kısmı size İsabet edecektir. Şüphe yok 

ki: Allah, müsrif, yalancı olan kimseyi doğru yola iletmez. 

           66. De ki: Ben sizin Allah'tan başka yalvardıklarınıza ibadet etmekten men 

edildim, o vakit ki, bana Rab'bimden apaçık deliller geldi ve emr olundum ki, âlemlerin 

Rab''ine teslîm olayım. 

           -FUSSİLET:”50. Ve eğer ona dokunan bir sıkıntıdan sonra tarafımızdan bir 

rahmet tattırırsak elbette diyecektir ki: Bu, benim içindir ve zannetmem ki, kıyamet 

kopacak olsun. Ve eğer Rab'bime döndürülmüş olsam bile muhakkak, kendim için 

O'nun yanında bir iyilik vardır. Fakat O küfre düşmüş olanlara ne yapmış olduklarını 

elbette haber vereceğiz. Ve elbette onlara pek ağır bir azaptan tattıracağızdır. 

            -ŞURA:” 10. Ve herhangi bir şeyde ihtilâfa düşmüş iseniz, artık O'nun hükmü 

Allah'a aittir. İşte O Allah'tır benim Rab'bim, O'na tevekkül ettim ve O'na müracaat 

ederim.  

            -ZUHRUF:”64. Şüphe yok ki, Allah, o benim Rab'bimdir ve sizin Rab'binizdir. 

Hemen O'na ibadet ediniz. İşte bu dosdoğru yoldur. 

            -DUHAN:”20. Ve şüphe yok ki, ben, beni taşlamanızdan Rab'bime ve Rab'binize 

sığındım. 

             -TEĞABÜN:” 7. Kâfir olanlar, iddia ettiler ki: Öldükten sonra aslâ 

diriltilmeyeceklerdir. De ki: Hayır ve Rab'bime andolsun ki: Elbette diriltileceksinizdir. 

Sonra da yapmış olduğunuz şeyler elbette size haber verilecektir. Ve bu ise AIlah'a göre 

pek kolaydır. 

            -CİN:”20. De ki: Ben ancak Rab'bime ibadet ederim ve O'na hiç bir kimseyi 

ortak edinmem. 

             25. De ki: Ben bilmem ki: Tehdîd edilip durduğunuz şey, yakın mıdır. Yoksa 

Rab'bim onun için uzun bir müddet mi koyar. 

             -FECR:” 15. Fakat insan, ne zaman Rab'bi onu imtihan edip kendisine ikramda 

bulunsa o vakit der ki: Rab'bim bana ikram etti. 

             16. Amma onu imtihan edip de rızkını darlaştırdığı vakit de der ki: Rab'bim 

bana ihanet etti. 

  

           - ALLAHÜMME ifadesi Kur'an-da beş yerde geçmektedir: 

            -Âl-İ İMRAN-26:"De ki: "Ey mülkün sahibi Allah'ım! Sen mülkü dilediğine 

verirsin, dilediğinden de onu çeker alırsın, dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. 

Hayır Senin elindedir. Muhakkak ki, Sen her şeye kâdirsin." 



 

                MÂİDE-114-:"Meryemoğlu İsa da: "Allah'ım, Rabbımız, bizim üzerimize 

gökten bir sofra indir ki, bizim için, önce ve sonra gelenlerimiz için bir bayram ve 

senden bir mucize olsun. Bizi rızıklandır, sen rızık verenlerin en hayırlısısın!" dedi." 

                ENFAL-32:"Bir vakit de, "Ey Allah, eğer bu Senin katından gelmiş bir hak 

kitap ise, hiç durma üstümüze gökten taşlar yağdır veya bize daha acı bir azap ver" 

demişlerdi." 

  

                YUNUS-10:" Onların oradaki duaları: "Allahım, sen yücelerden yücesin"; 

sağlık dilekleri "selâm", dualarının sonu da "Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun." diye 

şükretmek olacaktır." 

  

                ZÜMER-46:"De ki: "Ey gökleri ve yeri yaratan, görüleni ve görülmeyeni bilen 

Allah'ım! Kulların arasında, o ihtilaf edip durdukları şeyler hakkında sen hüküm 

vereceksin." 

 

                         

                                                                                                          21-05-2003 

                                                                                                  Mehmet   ÖZÇELİK 

  

 

EĞİTİMDE ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİ 

 

  

Öğretmenler haklı olarak öğrencilerden bir çok şey istemektedirler ve 

beklemektedirler.Genel olarak öğretmenlerin istedikleri bilinmektedir. Bunlar; 

Çalışmak,Ciddiyet ve Terbiyedir. 

            Öğrenciler ise ne olmak istemektedirler ve kendilerine ne gibi bir muamele 

yapılmasını istemektedirler.Bunlar ise; 

-Meslek sahibi olmak. 

-Huzurlu ve mutlu bir hayat elde etmek. 

-Ahlaklı olmak. 

-Avukat olmak.  



-Hayatın zorluklarını öğrenmek. 

-İyi ile kötüyü birbirinden ayırmayı bilmek. 

-İnsanlara bir şeyler verebilmek. 

-Problemler karşısında direnebilmek. 

-Hareket tarzını düzeltmek. 

-Kaybetmeyi değil,kazanmayı öğrenmek. 

-İyi niyetli olmak. 

-Edebi ve edebiyatı öğrenmek. 

-Bir gaye sahibi olmak. 

-Belli bir tempoyu yakalayabilmek. 

-Sorumluluk kazanmak. 

-Hastahane yapıp,hastalara yardımcı olabilmek. 

-Geleceğe hazırlamak ve hazırlanmak. 

-Verilen dersler anlamlı olmalı,anlamlar çıkaracak seviyede olmalı. 

-Her insanın ilk problemi ailede başlayıp,o problemleri çözebilmeli. 

-Daha iyi bir yaşam için kaliteli ve çok eğitim verilmeli. 

-Düşüncesiz ve hava-i yetişmemek. 

-Problemleri çözebilecek yöntemler kazandırılmalı. 

-Hayata bağlılık kazanılmalı,hayattan kopmamalı. 

-İlim ve bilgi sahibi olmalı. 

-Öğrenciye ilgi göstermeli. 

-Problemlerin çözümünü okumada aramalı. 

-Problemleri çözebilecek mevkiye yükselmeli. 

-Okullar insanları tanıma yerleri olup,onları daha iyi tanımaya çalışmalı. 

-Genişlik kazandırılmalı. 



-İsyandan uzak,inançlı nesiller yetiştirilmeli. 

-İnsanları kaybetmeye değil,kazanmaya çalışmalı. 

-İnsanlar kendilerini tanımalı,hatalarını bilmeli. 

-Öğrenciye verilecek ve yönlendirilecekler,orta okul döneminde yapılmalı. 

-İnsanlar hayat okulunda sürekli yenilenmelidirler. 

-Öğretmenler sürekli okuyup,yeni bilgilerle yenilenmeliler. 

-Başkalarına bırakmadan kendimiz kendimizi ve problemlerimizi çözmeliyiz. 

-Doğu eğitimine,batı eğitiminin kalite ve tekniği getirilmeli. 

-Önemli bir boşluğu dolduran İmam-Hatipler orta kısmıyla beraber devam ettirilmeli. 

-Siyasetçi olmayı,problemleri çözmek amaçlı olmalı. 

-Teknik alanda incelemeler yapılmalı. 

-Mafya babaları durdurulmalı. 

-Terör yerine,sulh ortamı oluşturulmalı. 

-En çok etkilenen yerler olan liseler boşluktan kurtarılmalı. 

-Yeterli eğitim verilmemektedir. 

-Hava-i ve boş insanlar yetiştirilmektedir. 

-Öğretmenler sevgili,öğrenciler saygılı olmalı. 

-Öğretmenden uzaklaştıracak aradaki mesafe kaldırılmalı. 

-Notlar tehdit aleti olmamalı. 

-Aspirin gibi her derde deva öğrenci değilde,bir derde deva olacak öğrenci yetiştirilmeli. 

-İlgi-Bilgi-Sevgi temel olmalı. 

-En büyük yatırımın insana yapılan yatırım olduğu bilinmeli ve uygulanmalı. 

  

                                                                       06-05-2003 / Mehmet ÖZÇELİK 

  



TEFEKKÜR DÜNYAMIZ 

 

-Arz 6 günde yaratılmıştır.[1] 

 -Her şey sudan yaratılmıştır.[2]  

-Bir tek sudan çok değişik şeyler var edilmiştir..[3] 

-Kuru ve yaş her şey Kur’andadır.[4]  

-New Scientist 27-nisa-2002 tarihindeki kapak konusunda:"neden hepimiz bir 

hologramın içinde yaşıyoruz?"başlığını kullandı."[5] yani rüyadaki bisiklet sürenin 

uyanıkken sürenle aynı heyecanı paylaşması,hipnotize edilenin uyanık gibi 

yapması,üstadın ey uykudayken kendisini uyanık zannedenler."sözü,uyur gezerlerin 

durumu,insana dünyanın hakikatının bir gölge gibi olduğunu gösteriyor.Tıpkı anne 

karnındaki çocuğun bir zarın içerisinde oluşu gibi varlıklarda adeta bir fanusun 

içindemi yaşıyorlar.Yani görüntü algılanana göremi şekilleniyor,yoksa öyle olduğu 

şekilde mi görünüyor? 

-İbni Abbasdan;"Allah ruhları cesedlerden 4 bin sene önce yarattı ve rızıkları 

ruhlardan 4 bin sene önce yarattı.Daha mahlukat olmamış ve yer ve gök ve kara ve 

deniz yok iken öncesinde o şehid ve hazır idi.[6] 

-Ben kimim?Kâinatta bir nokta,Kur'an-da bir hareke,bir harf,bir kelime ve bir 

cümleyim. 

-Cuma suresinde;Keşke toprak olsaydık,derler,elbette böyle dediler diye olurlar 

mı?"İnsanları kendilerine azabın geleceği (kıyamet) gününden korkut ki,sonra 

zalimler;"Ey Rabbimiz,yakın bir müddete kadar bize süre verde senin davetine uyalım 

ve peygambere tabi olalım,derler.(Onlara)-Daha önce,sizin için bir zeval 

olmadığına,yemin etmemiş miydiniz?(denilir)"[7],"Ahirette uzuvlar şahitlik 

eder."[8],"O gün zalimlere özür dilemeleri hiç bir fayda sağlamaz.Artık lanette,kötü 

yurtta onlarındır."[9] 

-Eğer ruh geçiş yapıyorsa ilk devirde Hz.Adem ve Havva arasında değişmesi 

gerekirdi.Fakat havuz dolmada ve sürekli boşalmada. 

-İlla ki sadık olmak için köpek,azimli olmak için eşek ve karınca,iyi konuşmak 

için papağan,çalışmak için arı,güçlü olmak için öküz,sıcağa dayanıklı olmak için 

deve,soğuğa dayanıklı olmak için kutub ayısı,zeki olmak için tilki,hakkını koparıp 

almak için kurt,iletişim kurmak için yunus,karanlıkta yönünü görmek için 

yarasa,gidilecek yere ulaşmak için leylek,koşmak için tavşan,temiz olmak ve temizlemek 
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için sinek ve kedi,yüzmek için balık,uçmak için kuş yani illa bunlar olmak için böyle mi 

olmak gerek?  

-Semanın cemi' ve arzın  tek zikredilmesindeki sebeb;semanın farklı cinslerden 

olup,arzın tek bir cins olan topraktan olduğunu ifade içindir.[10] 

-Sakat olan bir fil yavrusunu annesi ve kız kardeşi terketmeyip,sabırla,sakat olup 

yürüyemeyen,ayağının düzelmesi için sabırla yanında kalıp,sonuçda yürüyebilmesinin 

gerçekleşmesine sebeb olurlar.Ve Penguenin yumurtayı ayağının ucuna alışı,buzullarda 

bütün penguenlerin birbirine sarılarak tam bir askeri düzen içerisinde dört ay 

bekledikten sonra yumurtadan çıkan yavrunun sağlıklı oluşu ki,eğer yere bırakmış olsa 

idi yavru donacaktı,belki tüylerinin altına alarak onu hayata kavuşturmuş 

oldu.Kaplumbağaların yumurtadan çıkıp,doğruca suya dalışı ve yolunu bulamayan bir 

yavruya timsahın ağzına alarak yol göstermesi.toprağın altındaki yumurtadan çıkan bu 

yüzlerce yavrunun özellikle suyu aramaları tam bir mucize eseridir.Timsahın ayrıca 

yavrularını ağzına alışı,yumurtadan çıkmayanların yumurtasını ağzında incitmeden 

kırıp hepsini suya götürerek suyun içine bırakışı,birden suyu kaplayan yavruların 

karayı bularak çıkışları tesadüfi olamaz.Varlıklardaki harikalardan biriside Kamuflaj 

sistemidir.Her canlı küçük olsun büyük olsun bulunduğu ortama mükemmel bir şekilde 

uymaktadır.Bitkilere,yaprağa,ağaca,kumlara,renginin birden bire girdiği yerde 

değişerek uyum sağlaması üstün bir tasarım sistemidir. 

-Çapı bir mm. olan ipek ipliği,aynı kalınlıktaki bir çelik telden beş kat daha 

sağlamdır.Ve kendi uzunluğunun dört katı kadar esneyebilmektedir.İpek hafif 

olup,dünyanın çevresi boyunca uzatılacak bir ipek ipliğinin ağırlığı sadece 320 gram 

gelmektedir. 

-Termodinamiğin veya Entropinin kanununa göre;evrende kendi haline 

terkedilen herşey,eskir,dağılır,çürür ve bozulur.Evrim geçirip başka bir varlığa 

dönüşmez.Yani düzensizlik düzensizliği doğurur.Einstain ise entropiyi,bütün 

bilimlerin,birinci kanunu olarak niteler.Evrim teorisi,materyalizm,kominizm gibi izm-

ler,insanı bir materyal yani madde olarak görürler.Evrim daha ziyade gelişmemişi 

gelişme sürecine giren toplumlarda kendisine müşteri bulabilir,o boşluktan 

yararlanarak.Gelişen toplumlar bunu aşarlar.Çünki ilimler ilerledikçe,varlıklardaki 

harikalıklarda daha net görülmektedir.Varlıklardaki kompleks yapı ve tasarım tam bir 

harika eseridir.Embriyolar farklı farklıdırlar.Maddeyi algıladığımız, kavradığımız 

kadar bilmekteyiz.Ya bilmediğimiz vede bilemediğimiz noktalar?Darwinin oğlu Francis 

Darwin şöyle der:"Babamın kafası kesinlikle bilimsel değildi ve bilgisini genel kanunlar  

altında genelleştirmeyi denemedi.Ancak onun yaptığı karşısına çıkan hemen hemen 

herşey için bir teori üretmekti.Onun bilgisinin bana bir şey kazandırdığını 

düşünmüyorum."[11]       Yakın zamanlarda insanın insandan olduğunun milyarlarca 

delili mevcutken,olmayan bir şeye saplanıp kalmak,körü körüne bir saplantıdan başka 

bir şey değildir.İşte ibret;Her doğan 40 insana karşılık,700 milyon karınca dünyaya 

gelmektedir. 
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Yalçın Doğan-ın darwinizmi benimseyen yanılgıları.[12] 

-9-Şubat.2001-de cumhuriyet gazetesinde ki yazısında İlhan selçuk -insan ve 

hayvan-başlıklı yazısıyla insanın maymundan geldiğini,9-ocak 2000'de Yalçın Doğan 

milliyet gazetesinde yöneticisi de olduğu gazetedeki yazı başlığında-Milyon yıl 

sonra,insan bize benziyor-yazısıyla emrimi savundu,daha önceki yanlışına ne kadar da 

benziyor,zira önceki bir yazısında -Kur'an-da faiz yiyenlerin kurtuluşa erdiklerini yine 

kur'andan delil getirmeye çalışması gibi,oysa Kur'an-da faiz faiz olarak değil,riba 

olarak geçmektedir.Ancak kendisi araştırma zahmetinden ziyade sözlük bilgisinden 

öteye gidememiş,faizin sözlük anlamını vermişti. 

            Tevfik Fikret’in.”Beşerin böyle dalaletleri var. 

Putunu kendi yapar,kendi tapar. 

            -Marksist sol’un duayeni Mihri Belli:Din kurtuluş ilacıdır.”Sol’un duayeni ve 

‘eski tüfek’ Mihri Belli’den ilginç açıklama;”Marks,din afyondur”derken,bu insanlık o 

kadar acı çekiyor ki,bu acıyı tedavi etmek ve dindirmek için kullanılan afyondur” 

manasında kullanmıştır. Bence bir kötüleme kastı yoktur. Dini insanlığın acısını 

dindirmek için bir tedavi unsuru olarak görür.”[13]  

-Kur'andaki mucizeler;Kur'an-da,7 (seb-a semavat-gök)7 kere geçmektedir. 

yevm-30,eyyam-365,yevmeyn-12 kere geçer. 

-hıyanet-16,habis.16 kere 

-Bitki.26,ağaç.26. 

-ceza-117,afv.(iki katı) 234. 

-Dünya.115,Ahiret.115. 

-Şeytan.88,Melek.88. 

-İman.25,Küfür.25. 

-Zekat.32,Bereket.32. 

-Rahmet.79,Hidayet.79. 

-Ebrar.6,Füccar.3. 

-Yaz-sıcak.5,Kış-soğuk.5. 

-Sizi yarattı.16,Kulluk.16. 
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-Hamr.6,Sekr.6. 

-Zenginlik.26,Fakirlik.13. 

-İnsan.65,Yaratılış 

safhaları;toprak.17,nutfe.12,alak.6,Mudğa.3,İzam.15,Lahm.12.Toplam.65.”[14] 

-Yeryüzünde gezinde ibret alın,nice kavimler geçti.[15] 

-Elif-lam.ra-dada her şeyin tek bir su damlasında yaratılışı anlatılıyor.suyun 

maddesi bir,yaptığı iş binlerce... 

-Allah Fettah ismiyle tüm kapalı olan çekirdek,tohum ve yumurtaları 

açmaktadır. Tüm kapalı olan kapılar,kalb ve kalıblar bu ismin tecellisiyle 

açılmaktadırlar. 

Musavvir ismiyle de yaratılıp açılan tüm varlıklara,kendilerine münasib bir şekil 

ve suret verilmektedir.Fil kendi şeklinden ve açılışından memnun,fare hâkeza... 

-Yunuslarin beyni insanlarinkinden daha büyüktür.  

-Arılar, sivrisinekler ve diğer ses çıkaran böcekler kanatlarıyla bu sesi çıkarırlar.  

-İnsan vücudunda 600 'ü aşkın adele vardır.Beynin %85 'i sudur.  

-İnsan vücudundaki en güçlü kas dildir.  

-Gözleri açık tutarak hapşırmak imkansızdır. 

-Döllenmeden doğuma kadar bir bebeğin ağırlığı beş milyon kat artıyor.  

-İnsan vücudu bir saniyede iki milyon kırmızı kan hücresi üretir.  

-Aynı parmak izi gibi, her insanın dil izide farklıdır. 

-Güneşin merkezindeki sıcaklık 13 milyon derece,yüzündeki ise 6 bin 

derecedir.İnsanda ve hayvanda 104 element vardır. 

-Gen ve hücre;Bunlarda insanların kaderi yazılıdır. 

-Bir gecede 14 bin kaplumbağa doğuyor.Bir kaplumbağa 175 kg 

geliyor.Kaplumbağa senede 6-7 kere yumurtluyor.Her seferinde 110 tane yumurta 

bırakıp,bir çok seferde yokluyor.Rayn adası kaplumbağa yeri.Kaplumbağanın 

ölümü;sıcaklık,ters çevrilme,susuzluk ve açlıkladır.Sıcaklık 60 derecedir. 

-Peygamberimizin sır katibi;Huzeyfetül Yemanidir. 

-Vehhabilik bir iç mesele olmakla beraber,İngiliz oyunudur.[16] 
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-Habeşistanda hüküm süren hükümdarlara Necaşi,Türk melikine Hakan,Rum 

melikine Kayser,İran melikine Kisra,Hint milikine Betlamyus,Yemen  hükümdarlarına 

da Tuba denilirdi.[17] 

"İsviçreli matematikçi Charles Ugyn Joey, bütün bu işlemleri hesaplama-ya 

kalkışmış ve bir protein parçasının tesadüf yoluyla oluşması imkânının ancak 10 x 160/1 

oranında olduğunu görmüştür. Yani, on sayısının yüzaltmış sayısına çarpımının bire 

bölünmesi gibi bir oran ortaya çıkmaktadır. Bu rakamı telaffuz etmek ya da kelimelerle 

ifade etmek de mümkün değildir. Bu durumda bir tek protein parçasını tesadüf yoluyla 

meydana getirmek için gerekli olan maddelerin sayısı, şu evrenin milyonlarca 

büyüklüğünde yer işgal edecektir. Böyle bir parçanın sadece yeryüzünden tesadüf 

yoluyla meydana gelmesi, milyarlarca senenin geçmesini gerektirmektedir. İsviçreli 

bilgin bunu da hesaplamış ve on sayısının ikiyüz kırküç kere kendisiyle çarpılmasında 

ortaya çıkan sonuç oranında sene olduğunu ortaya çıkarmıştır (10 x 243 sene) 

-"Proteinler, amino asitlerin uzun bir dizilişinden meydana gelirler. O hal-de bu 

parçaları atomlar nasıl oluştururlar. Çünkü bilindiği şekliyle birleşmiş olmasalardı, 

hayat için elverişli olamazlardı. Hatta kimi zamanlarda zehirli de olabilirlerdi. İngiliz 

bilgin J.B. Seather, basit bir protein parçasında atomların birleşebilecekleri yolları 

hesaplamış ve rakamın milyonlara vardığını görmüştür. (1048) ... Bu nedenle bir tek 

protein parçasını meydana getirmek için, bütün bu tesadüflerin biraraya gelmesi akla 

göre imkânsız görünmektedir.”fizilal.en’am.95. 

-Bir insan yaşamı boyunca iki yüzme havuzu dolduracak kadar tükürük salgılar.  

Yetişkin bir insan günde ortalama 23.000 kez nefes alır.  

İnsanlar yaşamları boyunca altı filin ağırlığına eşit miktarda yiyecek  

tüketiyorlar.  

            -Ortalama bir insan yılda 1.460 'in üzerinde rüya görür.  

Vücudumuzdaki kemiklerimizin dörtte biri ayaklarımızda bulunur.  

İnsanlar vücutlarinda 300 adet kemikle doğuyorlar ama yetişkin olduklarında  

bu sayı 206 'ya düşüyor. 

-İnsan terinin bir santimetrekaresi 625 tane ter bezi içerir.  

-“ Size gökten su indiren O'dur ve hayvan otlattığınız çayırlar O'nun sayesinde 

gelişir. 

 Allah su aracılığı ile sizin için ekinler, zeytinler, hurmalar, üzümler ve çeşit çeşit 

meyvalar bitirmektedir. Bunda düşünen kimseler için ibret dersi vardır.”[18] 

-“Kâfirler, Allah'ın yarattığı her şeyin gölgesinin uzayıp kısalarak sağdan sola 

döndüğünü ve böylece O'na boyun eğerek secde ettiğini görmüyorlar mı?”[19] 

-“Allah, yarattıklarından size gölgeler sağladı;”[20] 
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-“Allah gökten su indirerek, onunla yeri, ölümünden sonra diriltti. Gerçekleri 

işitebilecek kulakları olanlar için bunda ibret dersi vardır.”[21] 

-“Sizin için süt hayvanlarında da ibret dersi vardır. Onların karınlarındaki 

(bağırsaklarındaki) posa ile kan arasından size halis ve tatlı içimli bir besin kaynağı olan 

sütü içiririz.”[22] 

-“Onlar gök boşluğunda, süzülen kuşları görmüyorlar mı? Onları dengede tutan 

Allah'dan başkası değildir. Bu olayda mü'minler için birçok ibret dersleri vardır.”[23] 

-”Böceklerin, insanlar gibi akciğerleri yoktur. Solunumlarını borucuklar aracılığı 

ile gerçekleştirirler. Fakat böcekler gelişip vucudları irileşince söz konusu borucuklar 

irileşen vucudları oranındaki oksijen akışını sağlayamazlar. Bu yüzden tabiatta bir kaç 

santimden uzun böcek türüne rastlanmaz. Böceklerin kanatları da fazla uzamaz. İşte 

böceklerin organik yapılarının bu özellikleri ve solunum yollarının sınırlı fonksiyonu 

yüzünden iri gövdeli bir böcek türünün varlığı mümkün değildir. Bu sınırlı gelişmişlik 

düzeyi tüm böcek türlerini frenlemiş; onlara dünyaya egemen olma imkanı vermemiştir. 

Eğer bu doğal engel olmasaydı, yeryüzünde insan soyu varolamazdı. Arslan kadar iri 

bir eşek arısı ile ya da o kadar kocaman bir örümcek ile normal bir insanın 

karşılaştığını düşününüz. Acaba o insanın hali nice olur?”[24] 

-"İnsan yalnız değildir" (İlim iman etmeye çağırıyor) kitabının yazarı şöyle der: 

"Ay bize 240.000 mil uzaklıktadır. Günde iki kere gerçekleşen med olayı bize ayın 

varlığını gayet latif bir şekilde hatırlatır. Ayın çekim gücü sonucu okyanuslarda 

meydana gelen kabarma bazı yerlerde yaklaşık olarak 18 m'ye kadar çıkar. Hatta ay 

çekimi sonucu .yer kabuğu bile günde iki kere dışa doğru birkaç santim kayar. Bütün 

bunlar bir dereceye kadar bize düzenli görülür. Ve biz, bütün okyanusun düzeyini 

birkaç metre kabartan ve son derece sert görünen yer kabuğunu birkaç santim dışa 

doğru kaydıran korkunç gücü kavrayamayız. 

-"Merih gezegeninin de bir ayı vardır. Küçük bir ay. Bu ay sadece gezegene 6000 

mil uzaklıktadır. Bunun gibi dünyamızın uydusu olan ay da şu andaki uzaklığı yerine 

söz gelimi 50.000 mil uzaklıkta olsaydı, ay çekimi sonucu sularda meydana gelen 

kabarma o kadar güçlü olurdu ki, deniz yüzeyinin altında bulunan bölgeler günde iki 

defa, dağları aşındıracak güçte tazyikli bir suyun altında kalacaktı. Bu durumda belki 

de gerekli çabuklukta derinliklerden yükselen dağlar olmayacaktı. Bu basınç sonucu yer 

kabuğu çatlayacak, havadaki kabarma hergün kasırgaların kopmasına neden 

olacaktı.”[25] 

”Küçük hücrelerde gizli bulunan kalıtımsal özelliklere ilişkin olarak "İnsan 

Yalnız Değildir" kitabında yer alan bazı açıklamalar: 

"Erkek ya da dişi bütün hücreler kromozomlar ve genler. (kalıtım taşıyıcıları) 

içerir. Koromozom geni içeren küçük ve sönük bir çekirdektir. Genler kesin olarak 

herhangi bir canlının ya da insanın temel özelliklerini belirleyen başlıca etkenlerdir. 
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Stoplazma ise, kromozom ve genleri kapsayan hayret verici kimyasal birleşimlerdir. 

Kahtım taşıyıcıları olan genler, yeryüzünde yaşayan bütün insànların kişisel 

özelliklerinden, ruhsal durumlarından, renklerinden ve cinslerinden sorumlu 

olmalarına rağmen son derece ufaktırlar. Şayet hepsi bir araya getirilirse, bir yere 

konulsa hacmi bir yüzük taşının hacminden daha az olur. 

"Bu son derece küçük ve ancak mikroskopla görülebilen genler, bütün 

insanların, hayvanların ve bitkilerin karakterlerinin, özelliklerinin mutlak 

anahtarlarıdır. İki milyar insanın kişisel özelliklerini kapsayan bir yüzük kaşı hiç 

kuşkusuz küçük hacimli bir yerdir. Bununla beraber bu saydıklarımız tartışma 

götürmez gerçeklerdir. 

"Cenin nütfeden (protoplazmadan) cinsiyetinin ortaya çıkmasına doğru bir 

düzen içinde aşamalı olarak gelişimini tamamlarken tescil edilmiş bir tarihi anlatır. Bu 

tarih genlerdeki ve stoplazmadaki atomların diziliş şekli ile korunur ve dile getirilir. 

"Genlerin bütün canlıların yapısında yeralan soya çekim hücrelerindeki 

atomların en küçük mikroskobik dizilişinden ibaret olduklarını görmüştük. Bu şekliyle 

genler, yaratılış projesinin, geride kalanların ve bütün canlı varlıkların özelliklerinin 

korunduğu bir arşiv niteliğindedir. Genler en ince ayrıntısına kadar bütün bitkilerin 

köklerine, gövdelerine, yapraklarına, çiçeklerine ve meyvelerine egemendir. Başta insan 

olmak üzere bütün hayvanların şeklini, kabuklarını kıllarını ve kanatlarını belirler." 

Yaratıcı ve planlayıcı ilahi gücün hayata bahşettiği akıl almaz 

olağanüstülüklerden bu kadarını sunmakla yetiniyoruz. "Rabb'inin gücü herşeye 

yeter."[26] 

-"İnsan yalnız değildir" (İlim iman etmeye çağırıyor) kitabında şu açıklamalar 

yer alıyor: 

-"Dünya, kendi ekseni etrafında yirmidört saatte bir kere döner. Bu yaklaşık 

olarak saatte bin mil hıza eşittir. Şimdi dünyanın saatte sadece yüz mil yaptığını 

varsayalım. Neden olmasın? Bu taktirde gecemiz ve gündüzümüz ,şimdikinden on kat 

daha uzun sürecektir. Bu durumda kızgın yaz güneşi hergün bitkilerimizi yakacaktır. 

Geceleri de yeryüzündeki tüm bitkiler donacaktı."[27] 

-"Yüzyıllardır yerden fışkıran gazlar havaya yükselir. Bunların çoğu zehirlidir. 

Buna rağmen hava (atmosfer) yine de kirlenmemiş kalır. İnsanın yaşaması için elverişli 

olan gaz oranlarının dengesi değişmez. Bu büyük dengeyi sağlayan mekanizma denizleri 

ve okyanusları kaplayan engin sulardır. Hayat, besin maddeleri, yağmurlar, ılımlı iklim 

ve son olarak insan, varlıklarını bu uçsuz bucak-sız su kütlesine borçludurlar."[28] 

-"Eğer yeryüzünün kabuğu şimdikinden birkaç karış daha kalın olsaydı 

karbonun ikinci oksidi oksijeni emer ve bitkilerin hayatının varlığı imkansızlaşırdı. 

"Eğer hava tabakası bugün olduğundan daha yüksekte bulunsaydı hava dışında 

file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge39.htm%23_ftn26
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge39.htm%23_ftn27
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge39.htm%23_ftn28


yanmakta olan ve saniyede altı mil ile kırk mil arasında değişen bir hızla seyretmekte 

olan milyonlarca alevlerin bazıları yerkürenin bütün parçalarına çarpar ve yanabilecek 

olan her şeyi yakabilirdi. Eğer bu meteorlar tabancanın kurşunu hızıyla seyretmiş 

olsalardı hepsi yere çakılırdı. O zamanda sonuç korkunç olurdu. İnsana gelince, onun 

kurşun hızının doksan katı hızla gelmekte olan küçük bir göktaşı ile çarpışması, doğal 

olarak onu sırf hızının sıcaklığıyla paranı parça ederdi." 

"Eğer havadaki oksijenin oranı yüzde 21 yerine yüzde 50 olsaydı dünyadaki 

yanabilecek her şey hemen alevlenebilirdi. Yıldırımdan saçan bir kıvılcımın bir ağaca 

isabet etmesiyle bütün bir orman adeta patlayarak alevlenecekti. Havadaki oksijenin 

oranı yüzde 10'a ve daha da aşağıya düşseydi belki hayat asırlar boyunca kendisini ona 

ayarlayabilirdi ama o zaman da insanın alışageldiği ateş gibi medeniyet kaynaklarından 

(etkenlerinden) çok azını elde edebilirdi.”[29] 

”Gökler, yeryüzünde yaşayan bizler için yukarıda gibi görünen şu uçsuz bucaksız 

varlıklar kümesidir. Ve biz onun büyüklüğü karşısında çok az sayılacak bir şey 

biliyoruz. Bu güne kadar göklerde yüz milyarlarca güneş sisteminin bulunduğunu, her 

birinde bizim güneşimiz gibi yüz milyarlarca güneşin yeraldığını ve bunların herbirinin 

hacminin bizim dünyamızdan milyon kere daha büyük olduğunu öğrendik. Bu güneş 

sistemlerini artık biz insanlar küçük teleskoplarımızla gözetleyebiliyoruz. Bunlar gök 

boşluğuna dağılmış durumdadırlar. Aralarındaki mesafeler ise yüz milyarlarca ışık yılı 

olarak ifade edilecek kadar korkunçtur. Işık yılı hızına göre hesaplanır ki, bu, saniyede 

168.000 mile ulaşır.”[30] 

-Kara sinek milyonlarca yumurta yapar. Fakat bu yumurtalardan çıkan sinek 

yavruları iki haftadan fazla yaşamazlar. Eğer bu yüksek yumurtlama oranı yanında 

birkaç yıl yaşasalardı yeryüzünün her yanını kara sinekler kaplar ve başta insan olmak 

üzere birçok canlının dünyada yaşaması imkansız olurdu. 

Sayıca en kalabalık, en hızlı biçimde çoğalan ve en saldırgan varlıklar olan 

mikroplar, aynı zamanda en dayanıksız ve en kısa ömürlü canlılardır. Soğuğun, 

sıcaklığın, ışığın, asitlerin, kan salgılarının ve başka birçok faktörün etkisi ile 

milyarlarcası ölür. Sadece çok az sayıdaki hayvana ve insana karşı üstünlük 

sağlayabilirler. Eğer çok dayanıklı ve uzun ömürlü olsalardı hayatı ve tüm canlıları yok 

ederlerdi. 

Bütün canlı türleri kendilerini düşmanlarına karşı koruyan ve yok olmalarını 

önleyen silahlarla donatılmışlardır. Bu silahlar çeşitli türde ve birbirinden farklıdır. 

Sözgelimi sayı çokluğu bir silah olduğu gibi, güçlü vücud yapısı bir başka silahtır. Bu 

ikisi arasında türlü türlü, çeşit çeşit silahlar vardır. 

Korunma bakımından pek beceriksiz bir canlı türü olan domuz böceği kötü koku 

yayan, yakıcı bir madde ile donatılmıştır. Kendisine dokunan her canlıya bu maddeyi 

salgılayarak düşmanlarından korunur. 
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Dişi yumurtacık erkek sperması tarafından döllendikten sonra rahmin çeperine 

yapışır. Bu döllenmiş yumurtacık son derece oburdur. Çevresindeki çeperi aşındırarak 

orada emmesine ve gelişmesine elverişli bir kan gölü oluşturur. Cenini annesine 

bağlayan ve doğuma kadar beslenme kanalı görevi yapan göbek bağının boyu 

gerçekleştirdiği amacın gereklerine uygun miktarda yaratılmıştır. Yani bu bağ taşıdığı 

besinin ne yolda ekşimesine yol açacak kadar uzundur ve ne de bu besinin hızla akarak 

cenini rahatsız etmesine sebep olabilecek kadar kısadır. 

"Gebeliğin sonunda ve doğumun başlangıç aşamasında ana memesi sarıya çalan 

beyazlıkta bir sıvı salgılar. Yüce Allah'ın şaşırtıcı sanatının bir eseri olarak bu sıvı yeni 

doğan yavruyu hastalıklara karşı koruyan erimiş kimyasal maddelerden oluşmuştur. 

Doğumun ikinci gününde memede süt oluşmaya başlar. Yine yüce Allah'ın eşsiz plânı 

uyarınca ana memesinden akan sütün miktarı günden güne çoğalarak bir yılın sonunda 

iki buçuk litreye ulaşır. Oysa doğumun ilk günlerinde bu sütün miktarı birkaç yüz 

gramı geçmez. Ana sütündeki mucize sadece süt miktarının çocuğun büyümesine paralel 

biçimde artması ile sınırlı kalmaz. Ayrıca sütün bileşimine giren maddelerin cinsi ve 

oranı da zamanla değişir. Ana sütü doğumu izleyen ilk günlerde çok az oranda nişasta 

ve şeker içeren su ağırlıklı bir sıvı iken zamanla koyulaşır; içindeki nişasta, şeker ve yağ 

oranı artar. Bu gelişme çocuğun dokularının ve sistemlerinin sürekli gelişimine ayak 

uyduracak tempoda günden güne gerçekleşir: 

Öte yandan hayvan organizmasının sistemleri, bu hayvanın türüne, yaşadığı 

çevreye ve yaşama şartlarına bağlı olarak değişmekte, farklılık göstermektedir. 

"Aslanların, kaplanların, kurtların, sırtlanların ve çölde yaşadıkları için ancak 

avladıkları öbür hayvanların etleri ile beslenebilen bütün yırtıcı hayvanların ağızları 

kesici dişlerle ve sert azı dişleri ile donatılmıştır. Bunlar avlarına saldırdıklarında kas 

gücünden yararlanacakları için bacak kasları güçlüdür. Ayrıca bu bacakların uçlarında 

keskin tırnaklar ve pençeler vardır. Bu hayvanların mideleri de etleri ve kemikleri 

sindirebilen asitler ve enzimler salgılar." 

Buna karşılık geviş getiren, çayırlarda otlayarak beslenen evcil hayvanların organik 

sistemleri farklı donanımdadır: 

"Bu hayvanların sindirim sistemleri yaşadıkları çevrenin şartlarına uyacak 

biçimde tasarlanmıştır. Bu hayvanların ağızları oldukça geniştir. Azı ve köpek dişleri 

sert yapılı ve güçlü değildir. Buna karşılık ağızları parçalayıcı, keskin dişlerle 

donatılmıştır. Bu sayede otları ve bitkileri çabuk yerler ve bir kerede yutarlar. Böylece 

yaratılış amaçları olan hisleri insana sunma imkanına kavuşurlar. Yüce Allah bu sınıfa 

giren hayvanların sistemlerini son derece şaşırtıcı nitelikte yaratmıştır: Bu hayvanların 

acele ile yuttukları otlar ve bitkiler önce "işkembe"ye iner. Burası besin deposu görevini 

görür. Gündelik çalışma bitip de hayvan istirahate geçince işkembede depolanan 

besinler midenin "börkenek" adlı gözüne iner, sonra da tekrar ağzına çıkar. Hayvan bu 

yutulmuş besinleri ikinci kez iyice çiğnedikten sonra midesinin üçüncü gözü olan 

"kırkbayır"a gönderir, besinler oradan da midenin dördüncü gözü olan "şirden"e iner. 



Bu uzun sindirim işleminin amacı bu tür hayvanları korumaktır. Çünkü bunlar 

çayırda otladıkları sırada çoğu kere yırtıcı hayvanların saldırısına uğrama tehlikesi ile 

karşı karşıyadırlar. Bu yüzden bir an önce besinlerini elde edip hızla güvenli istirahat 

yerlerine çekilmek zorundadırlar. 

Bilim diyor ki; geviş getirme işlemi bu tür hayvanlar için zaruri, hatta hayatidir. 

Çünkü otlar, selüloz zarı ile kaplı hücrelerden oluştuklarından dolayı sindirilmeleri zor 

bitkilerdir. Hayvan bu bitkileri sindirebilmek için oldukça uzun bir zamana muhtaçtır. 

Eğer geviş getirmese ve midesinde acele ile yuttuğu besinleri depo etmeye yarayacak 

"işkembe" denen göz olmasaydı, hayvan otlarken uzun zaman harcamak zorunda 

kalacaktı, bu zaman bir tam güne yakın olacak, fakat buna rağmen yeteri besini 

sağlayamayacaktı, üstelik çiğneyip yutma işlemleri sırasında kasları çok yorulacaktı. 

Oysa geviş getirme işlemi sayesinde acele ile ağzına aldığı besinleri "işkembe"sinde 

depoluyor, bu besinler orada biraz mayalanıp yumuşadıktan sonra hayvan tarafından 

tekrar ağza çıkarılarak çiğneniyor, öğütülüyor ve arkasından yutuluyor. Böylece 

hayvan kolayca otlamış, besinini almış ve aldığı besini sindirmiş oluyor. Bütün bu 

kolaylıkları tasarlayan Allah ne kadar yücedir." 

Kuşların sindirim sisteminin geriye kalan bölümü de son derece hayret verici bir 

yapıdadır. Dişleri olmadığı için besinlerini sindirsinler diye "kursak"la ve "taşlık"la 

donatılmışlardır. Kuşlar, "taşlık"larındaki besinleri sindirmelerine yardımcı öğeler 

olsunlar diye çakıl taşları ve sert maddeler yutarlar." 

"Amip, minik gövdeli bir canlıdır. Göl kenarlarında ve bataklıklarda ya da akar 

suların taşıdığı taşlar üzerinde yaşar. Gözleri yoktur, "göz lekeleri" aracılığı ile görür. 

Kütlesi amarftur, yani ortamın şartlarına ve ihtiyaca göre biçim değiştirir. Hareket 

edince vücudundan bazı çıkıntılar uzar. Bu çıkıntıları ayak gibi kullanarak istediği yere 

doğru gider. Bu yüzden bu çıkıntılara "yalancı ayaklar" adı verilir. Besinini bulduğu 

zaman onu bu çıkıntıların biri ya da ikisi ile yakalar, üzerine sindirimi sağlayıcı bir salgı 

akıttıktan sonra besinin yararlı öğelerini emer, yararsız artıklarını vücudunun dışına 

atar. Bu minik canlı sudan aldığı oksijeni kullanır ve bütün vücudu ile solunumunu 

yapar.”[31] 

”Konuşan bir insan herhangi bir sözcüğü nasıl seslendirir? 

Bu olay, çok aşamalardan geçen, çok adımları olan, çok sayıda organik sistemin 

işbirliğini gerektiren, bazı aşamaları halâ bilinmeyen, şu ana kadar aydınlığa 

kavuşturulamamış olan, son derece karmaşık bir işlemdir. 

Bu işlem, bilinçte o sözcüğü söyleyerek belirli bir meramı gerçekleştirmeye 

yönelik bir ihtiyacın belirmesi ile başlar. Bu ihtiyaç duygusu sonra idrak alanından, ya 

da akıldan veya ruhtan somut bir işlem aracı olan beyne gider. Ama bu geçişin nasıl 

olduğunu bilmiyoruz. Sonra da bilim adamlarının söylediklerine göre beyin, sinirler 

aracılığı ile bu belirli sözcüğü seslendirmeye ilişkin emir verir. Sözcüğün kendisini ise 
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insana yüce Allah öğretiyor, anlamını o belletiyor. Bu sırada akciğerler depoladıkları 

havanın bir bölümünü dışarıya basarlar. Bu hava bronşlardan soluk borusuna, oradan 

gırtlağa geçerek ses tellerini titreştirir. Bu ses telleri insan yapısı hiçbir ses aygıtının, 

hiçbir müzik enstrümanının tellerine benzetilemeyecek oranda şaşırtıcı bir yapıya 

sahiptirler. Gırtlağa gelince sese dönüşen bu hava aklın isteğine göre biçim alır. Yani 

yüksek olur, alçak olur; hızlı olur, yavaş olur; sert olur, yumuşak olur, bas olur, tiz olur, 

ya da başka bir biçime ve niteliğe bürünür. Gırtlağın yanısıra dil, dudaklar, gırtlak ve 

dişler de devreye girer. Ses bu organlardan geçerken çeşitli harflerin çıkış yerlerindeki 

özel vurguların etkisi ile biçimlenir. Özellikle dil üzerinde her harfe özgü ses tonunu 

sağlayan çeşitli bölgeler vardır. Buralarda belirli vurgu gerçekleşerek belirli titreşimi 

gerektiren harf seslendirilir. 

Bütün bu aşamaların sonunda bir tek sözcük seslendirilmiş olur. Bunun 

arkasından cümleler, konular, düşünceler, geçmişe, şimdiki zamana ve geleceğe ilişkin 

duygular gelir. Bütün bunlar şaşırtıcı, tuhaf ve ayrı birer alemdirler.` İnsanın şu tuhaf 

ve şaşırtıcı organizmasında oluşurlar. Onları meydana getiren, Rahman olan Allah'ın 

sanatı ve lütfudur.”[32] 

"Her iki denizden de inci ve mercan çıkar." 

İnci aslında bir hayvan türüdür. "İnci belki de denizlerin en enteresan 

yaratığıdır. Bu canlı denizlerin derin yerlerinde yaşar. Üzerinde, kendisini tehlikelerden 

koruyan kireçli bir kabuk vardır. Bu hayvanın öbür canlı varlıklardan farklı bir yapısı 

ve yaşama tarzı vardır. Balıkçı ağına benzer ince örgülü acayip bir ağı vardır. Bu ağ 

süzgeç görevi görür. Suyun, havanın ve besin maddelerinin hayvanın vücuduna 

girmesini sağlarken kum ve çakıl taşı gibi zararlı maddelerin girişine engel olur. Bu ağın 

altında hayvan ağızları bulunur. Her ağızda dört dudak vardır. Eğer bir kum tanesi, bir 

çakıl ya da zararlı bir canlı şu ya da bu biçimde söz konusu kabuktan içeri gererse 

hayvan hemen kaygan bir sıvı salgılayarak o yabancı maddeyi kuşatır, sonra bu sıvı 

içindeki yabancı madde ile birlikte donarak inciye dönüşür. Oluşan incinin iriliği, söz 

konusu yabancı maddenin hacmine göre değişir." 

"Mercan da yüce Allah'ın enteresan yaratıklarından biridir. Denizlerin beş 

metre ile üçyüz metre arasında değişen derinliklerinde yaşar. Vücudunun alt kısmı ile 

bir taşa ya da bir deniz gibi bitkisine tutunur. Vücudunun üst kısmında bulunan ağız 

boşluğu bazı çıkıntılarla kaplıdır. Hayvan bu çıkıntıları besinini sağlamak için kullanır. 

Çoğunlukla deniz böceği gibi küçük canlılardan oluşan avlar bu çıkıntılara dokunur-

dokunmaz hareketsiz hale gelerek bu çıkıntılara yapışıp kalır: Sonra bu çıkıntılar 

kasılarak ağza doğru eğilirler. Böylece insanların yemek borusunu andıran dar bir 

kanaldan geçerek hayvanın vücuduna girer. 

Bu hayvan üreyici hücreler salgılayarak çoğalır. Bu hücreler yumurtacıkları 

döller. Böylece oluşan embriyo, bir taşa konar ya da bir deniz-altı bitkisine tutunur ve 

bir süre sonra tıpkı diğer hayvan türlerinde görüldüğü gibi, ayrı bir canlı olur. 
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Yaratanın gücünün bir kanıtı olarak bu hayvanın bir başka üreme biçimi vardır. 

Bu üreme biçimi tomurcuklanmadır. Bu yolla meydana gelen yavru tomurcuklar anaç 

tomurcuklarla birlikte bulunur. Böylece mercan ağacı oluşur. Bu ağacın kalın olan 

gövdesi dallanma noktalarına yaklaştıkça incelir ve tepe noktasında son derece ince 

olur. Mercan ağacının boyu otuz santim kadar olur. Canlı mercan adaları portakal 

sarısı, karanfil kırmızısı, zümrüt mavisi ve koyu siyah gibi çeşitli renklerde olurlar. 

Kırmızı mercan, hayvanın canlı kısımlarının yok oluşundan sonra geride kalan 

katı omurgadır. Bu ölü hayvanların kalkerli iskeletleri büyük koloniler meydana getirir. 

Kuzey-doğu Avustralya'daki "Büyük Mercan Seddi" zincirleme kayalar oluşturan bu 

mercan kolonilerinin en tanınmışıdır. Bu kaya zincirinin uzunluğu bin üçyüz elli mil, 

genişliği ise elli mil kadardır. Bu kaya zinciri sözünü ettiğimiz küçük canlılardan 

oluşmuştur."[33]  

"Azot olmadan, besin kaynağı bitkilerin hiçbiri gelişemez. Azotun ekime elverişli 

toprağa karışmasının iki yolu vardır. Bunlardan biri; belirli bakterilerin üremesidir. 

Bunlar, yonca, nohut, bezelye ve bakla gibi bitkilerin köklerinin yanına yerleşirler. Bu 

bakteriler havadan aldıkları azotu, bitkinin emmesine elverişli olacak şekilde 

ayrıştırırlar. Bitkiler kuruyunca bu birleşik azotun bir kısmı toprakta kalır. 

"Azotun toprağa karışmasını sağlayan bir diğer yol da gök gürlemesidir. Havada 

şimşek çaktığı sırada az miktarda oksijen ve azot birleşir. İşte bu birleşik azot yağmur 

tarafından toprağa karıştırılır. (Yani bu azot bitkilerin emebileceği şekilde toprağa iner. 

Yoksa bitkiler -daha önce değindiğimiz gibi- havada % 78 oranında bulunan saf azotu 

emecek güçte değildirler.)”[34] 

"İşitme duyusu dış kulak ile başlar, nerede bittiğini ise ancak Allah bilir. Bilim 

diyor ki. Sesin havada meydana getirdiği titreşim kulağa aktarılır. Bu titreşimler kulak 

içinde belli bir düzene girerek kulak zarına çarpar. Oradan kulak içindeki bir boşluğa 

geçer. 

"Bu boşluk burgu ve yarım daire arasında bir tür kanalı kapsamaktadır. 

Kanalın sadece burgu şeklindeki kısmında "Baş"ta ki işitme sinirine bağlı dört bin 

küçük yay vardır. 

"Bu yaylardan birinin hacmi ve uzunluğu ne kadardır? Sayıları binleri bulan ve 

her biri özel bir yapıya sahip bulunan bu yaylar nasıl oluşmuşlar? içine yerleştirildikleri 

alan neresidir? Ve son derece duyarlı ve dalgalı yapıları ile o bölgede yer alan öteki 

kemikler. işte bütün bunlar neredeyse gözle görülmeyecek kadar küçük olan bu 

boşlukta yer alıyorlar. Bir kulakta yüz bin işitme hücresi bulunur. Sinirler son derece 

duyarlı püsküllerle sona ererler. Hiç kuşkusuz bu akıllara durgunluk veren bir incelik, 

insanı dehşete düşüren bir yüceliktir." 
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"Görme duyusunun merkezi gözdür. Göz yüz otuz milyon ışık alıcısını içerir. 

Bunlar görme sinirlerinin çevresinde yer alırlar. Göz, sklera denilen dış yüzeyi sert bir 

tabakadan iris tabakasından, Kornca tabakasından, Retinadan ve koroid örtüsünden 

oluşur. Bunların yanı sıra insanı dehşete düşüren sayıda sinirler ve alıcılar mevcuttur." 

"Retina birbirinden ayrı dokuz tabakadan oluşur. Bunlardan en derinde olan 

çubuklardan ve konilerden oluşur. Çubukların sayısının otuz milyon, konilerin sayısının 

ise üç milyon olduğu söyleniyor. Bunlar gerek kendi aralarında gerekse merceklerle 

aralarında çok sağlam bir oranlama ile düzenlemişlerdir. Göz merceği değişik 

yoğunlukta bir yapıya sahiptir. Bu yüzden bütün ışınlar merceğin odağında toplanır. 

insanoğlu böyle bir şeyi tek türden bir maddede örneğin camda gerçekleştiremez."[35] 

”Newyork bilimler akademisi rektörü ve Amerika Birleşik Devletleri bilimsel 

araştırmalar kurulu eski üyelerinden A.Cressy Morrissonn "insan Yalnız Değildir:' adlı 

eserinde şunları söylüyor: 

"Biz bilinmeyen engin aleme yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Çünkü anlıyoruz ki 

bilimsel açıdan madde, tümüyle özü elektrik olan evrensel bir sistemin görünümlerinden 

başka bir şey değildir. Evrenin oluşumunda rastlantının hiçbir rolü olmadığı konusunda 

kuşku kalmamıştır. Çünkü bu engin evren yasaların egemenliğindedir:'”[36] 

"Uykunuzu dinlenme vakti yaptık. Geceyi bir örtü yaptık. Gündüzü geçiminiz 

için çalışıp kazanma zamanı yaptık." 

Uykunun insanoğlunun başına gelen bir alıkoyucu olması, insanı belirli bir süre 

zihinsel ve bedensel etkinliklerden alıkor. İnsanların vücutlarını ve sinirlerini 

dinlendirir. Uyanıkken çalışıp didinirken ve hayatın problemleri ile uğraşırken 

vücutlarının ve sinirlerinin harcadığı gücü onlara yeniden kazandırır. Ölüme ve hayata 

benzemeyen bir konuma yani uyku durumuna sokulmaları yüce Allah'ın planlamasının 

ürünüdür. Ve bütün bunlar insanın gerçek yüzünü kavrayamadığı, kendisinin 

iradesinin zerre kadar rol oynamadığı ve kendi benliğinde nasıl olup da meydana 

geldiğini gözlemlemesinin imkansız olduğu Hayret verici bir olgudur. insan uyanıkken 

uyku halinde nasıl olduğunu bilmez. Uykuda iken de, uykuda olduğunu kavrayamaz ve 

uyku durumunu gözlemleyemez. Bu durum, canlının oluşum sırlarından birisidir ve bu 

sırrı ancak bu canlıyı yoktan var eden, kendisine bu sırrı veren ve hayatın ı bu sırra 

dayalı kılan yaratıcı bilebilir. Belirli bir süre hariç hiçbir canlı uykusuz kalmaya 

dayanamaz. uyanık kalsın diye dıştan gelen baskıları bunalan canlı uykusuz kalmaya 

dayanamaz ve kesinlikle ölür. 

Uykuda vücudun ve sinirlerin ihtiyaçlarım karşılamaktan başka sırlar da vardır. 

Uyku ruhun girmiş olduğu şiddetli hayat mücadelesinde, yapmış olduğu ateş-kestir. 

Öyle bir ateşkes ki, insanın başına gelir gelmez ruh, ister-istemez silahını ve kalkanını 

bir yana bırakır, kendini güvenli bir esenliğin, su ve ekmek gibi muhtaç olduğu esenliğin 

kucağına bir süre atar. Bazı durumlarda bu olay mucizeye benzer şekilde gerçekleşir. 
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Şöyle ki, ruh yorgundur, sinirler yıpranmıştır, ruh huzursuzdur, gönül korku içindedir. 

İşte tam bu esnada gözlere uyku çöker. Bazen birkaç dakikayı aşmayan bu uyku, bu 

kişinin benliğinde tam bir değişim meydana getirir ve sadece gücünü değil, hatta tüm 

benliğini yeniler. Öyle bir yenilenme ki insan uykudan uyandığında adeta yeni bir 

canlıdır. Bu mucize açık olarak Bedir ve Uhut savaşlarında yorgun düşen 

Müslümanların başına gelmiştir. Yüce Allah, onlara bu mucizeyi anlatarak kendilerine 

verdiği nimeti hatırlatmaktadır: 

"Hani Allah korkunuzu gidermek için sizi hafif bir uykuya daldırmıştı." "Sonra 

o kederin ardından Allah, üzerinize içinizden bir grubu saran bir güven duygusu bir 

uyuklama indirdi."[37] Birçok kimse buna benzer olaylarda bu durumu yaşamıştır. 

Ayetin deyimi ile bu "sübat" yani uyku ile zihinsel ve bedensel etkinliklere ara verme, 

canlı varlıkların oluşumları için gerekli elemanlardan birisi, yaratıcı kudretin 

sırlarından bir sır ve ancak Allah'ın verebileceği nimetlerden bir nimettir. Kur'an'ın 

uyguladığı bu metod ile bakışların bu nimete çevrilmesi, insanın dikkatini kendi 

varlığının özelliklerine, bu özellikleri kendi benliğine yerleştiren kudret eline çekmekte 

ve insanda düşünce, tefekkür ve etkilenme uyandıracak bir dokunuşla ona dokunmakta 

ve etkilemektedir.”[38]  

"Biz suyu döktükçe döktük." 

Suyun yağmur şeklinde dökülmesi hangi çevrede yaşarsa yaşasın, hangi derecede 

bilgi deneyimi olursa olsun her insanın bilip tanıdığı bir hakikattır. Bu bir gerçektir. 

Her insan onunla muhataptır, onunla yüz yüzedir. insanlık bilimde ilerledikçe bu ayetin 

anlamını daha geniş boyutlarda kavramakta ve eski dönemlerde bilinenin ötesinde 

bilgiler elde etmektedir. Böylece her insanın gördüğü ve hergün tekrarlanan bu yağmur 

hakkında insanın bilgisi derinleşmektedir. 

Büyük okyanusların meydana gelişine ilişkin şu anki teorilerin doğruya en 

yakını, bu okyanusların önce gökte üstümüzde oluştukları, sonra yeryüzüne 

boşandıklarını söyleyen teoridir. Bugün ise okyanuslardan buharlaşan su, yağmur 

şeklinde yere inmektédir. 

Çağdaş bilginlerden biri bu konuda diyor ki; "Eğer yer küresinin güneşten ayrıldığı 

sıradaki sıcaklığı on iki bin derece civarında idi. Veya yeryüzünün sıcaklık derecesi bu 

kadardı şeklindeki görüş doğru ise bu demektir ki orada tüm elementler özgür ve 

bağımsızdır. Bu nedenle önemli kimyasal herhangi bir oluşumun meydana gelmesi 

mümkün değildi. Yerküresi ya da onu oluşturan parçalar yavaş yavaş soğumaya 

başlayınca oluşumlar meydana geldi ve tanıdığımız gibi dünyanın hücresi oluştu, darlık 

oksijen ve hidrojenin birleşebilmesi için sıcaklık derecesinin dört bin dereceye düşmesi 

gerekiyordu. Bu noktaya gelindiğinde elementler birleştiler. Şimdi bildiğimiz su 

meydana geldi. Ve yerkürenin semasını kuşattı. Bu sıradan olay gerçekten korkunç 

büyüklükte meydana gelmiş olmalıdır. Bütün okyanuslar gökte bulunuyordu. Birbiriyle 
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birleşmeyen elementlerin tamamı havada gaz halinde bulunuyorlardı. Atmosferin dış 

yüzeyinde oluştuktan sonra yere doğru inmeye başladı. Fakat ona ulaşması henüz 

mümkün değildi. Zira sıcaklık derecesi binlerce mil uzaklıktaki mesafeye oranla yere 

yaklaştıkça artıyordu. Doğal olarak suyun yeryüzüne ulaştığı tufan zamanı geldi. Ulaşıp 

buhar şeklinde tekrar yükseliyordu. Okyanusların havada olduğu sıralarda soğumanın 

ilerlemesi ile meydana gelen taşmalar gerçekten her türlü tahminin üstünde beklenenin 

çok ilerisinde meydana gelmiştir. Ve bu coşku patlamalarla birlikte devam edip 

gitmiştir: 

Biz Kur'an ayetlerini bu teoriye bağlamasak ta bu teori bizim bu ayetlere ve 

işaret edilen tarihe ilişkin düşüncelerimizin sınırlarını genişletmektedir. Suyun 

bardaktan boşanırcasına dökülmesi tarihine bir boyut kazandırmaktadır. Bu teori 

doğru da olabilir. Yeryüzündeki suyun aslına ilişkin başka teoriler de söz konusu 

olabilir. Fakat Kur'an'ın hükmü her çevrede ve her nesilde yetişen tüm insanlara 

hükmedecek niteliğini her zaman korur.”[39] 

"Soluk almaya başlayan sabaha." ifadesi de bunun gibidir. Hatta ondan daha 

canlı ve daha yüklü mesaj taşımaktadır. Sanki sabah nefes Alıp veren bir canlıdır. 

Nefesleri aydınlık, hayat ve canlı olan herşeye sızan harekettir. Aşağı yukarı kesin 

söyleyebilirim ki, Arap dili ve edebiyatı bütün ifade ve anlatım gücüne rağmen sabahın 

bu türden bir ifadesini içermemektedir. Şafağın görünmesi, açık olan kalplere onun 

bilfiil nefes aldığı duygusunu vermektedir. Sonra bu ifade geliyor, açık olan kalbin 

hissettiği bu gerçeği tasvir ediyor.”[40] 

”İnsanın bedensel yapısını meydana getiren en genel sistemlerin her biri Hayret 

verici güzelliktedir. İnsanların karşılarında durup dehşete kapıldığı insan yapısı ile 

sanat ve sanayi güzelliklerinin bütün Hayret verici ürünleri asla karşılaştırılamaz. 

Bunlar: İskelet sistemi, kas sistemi, cild sistemi, sindirim sistemi, kan dolaşımı sistemi, 

solunum sistemi, üreme sistemi, bezler sistemi, sinir sistemi, boşaltım sistemi, tad alma 

sistemi, koklama, işitme ve görme sistemleridir. İnsanlar insan yapısı sanatlara 

yönelmekte fakat incelikleri, derinlikleri ve büyüklükleri her türlü takdirin üstünde 

olan bu sistemleri unutmaktadırlar! "İngilizce yayınlanan Bilimler Dergisinde deniyor 

ki: İnsan eli eşsiz, Hayret verici doğal güzelliklerin başında yer almaktadır. Sadeliği, 

gücü ve hızlı uyum sağlaması yönünden insan elinin işlevini görecek bir makinayı 

yapmak gerçekten çok zordur, hatta imkansızdır. Mesela bir kitap okumak istediğinde 

onu elinle rahatlıkla alıyorsun. Sonra onu okumaya en uygun biçimde indiriyorsun. İşte 

onu doğru biçimde ve otomatikmen yerleştiren bu eldir. Kitabın bir sayfasını çevirmek 

istediğinde parmaklarını yaprağın altına koyuyor ve üzerine basıyor. Hem de kağıdı 

çevirerek derecenin ne altında ne de üstünde bir biçimde. Sonra yaprağın çevrilmesiyle 

baskıya son veriyor. Kalemi tutan ve onunla yazı yazanda eldir. İnsanın günlük 

hayatında kaşıktan bıçağa ve daktiloya varıncaya kadar tüm adet ve edevatı kullanan. 

Pencereleri açıp kapatan ve insanın her istediğini kaldırıp taşıyan da eldir. her iki el 

yirmiyedi kemikten ve onyedi kas sisteminden oluşmaktadır." 

file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge39.htm%23_ftn39
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge39.htm%23_ftn40


"İnsan kulağının (orta kulak) küçük bir kesimi yaklaşık dört bin kadar ince ve 

karmaşık kıvrımdan meydana gelen, şekil ve hacim bakımından Hayret verici bir 

düzene sahip bir kompleksten oluşmaktadır. Bu kıvrımların bir musiki aletini 

andırdığını söylemek mümkündür. Öyle anlaşılıyor ki bunlar gök gürültüsünden, ağaç 

hışırtısına kadar meydana gelen her sesi ve gürültüyü herhangi bir şekilde Alıp beyine 

aktaracak biçimde hazırlanmıştır. Ayrıca orkestradan veya kendi düzenli bütünlüğü 

içinde her müzik aletinin çıkardığı tüm sesleri birbirinden şahane biçimde ayarlayacak 

yapıdadır." 

"Gözdeki görme duyusunun merkezi, ışığı karşılayan yüz otuz milyon sinir 

uçlarından meydana gelmiştir. Kirpiklerle beraber göz kapakları onu, gece gündüz 

korumaktadır. Göz kapağının hareketi refleks halindedir ve gözü 

topraktan,mikroplardan ve yabancı maddelerden korumaktadır. Kirpikler meydana 

getirdikleri gölge ile güneş ışınlarının keskinliğini kırmaktadırlar. Göz kapaklarının 

hareketi, bu korumanın yanında gözün kurumasını da engellemektedir. Gözü kuşatan 

ve gözyaşı adı verilen salgıya gelince bu göz için en güçlü en etkili temizleyicidir." 

"İnsandaki tat alma cihazı dildir. Dilin bu eylemi içinde epitelyum hücreleri 

bulunan tat alma, hücrelerinin dilin üzerinde oluşturduğu kaygan dokularla gerçekleşir. 

Bu dokuların değişik şekilleri vardır. Bunların bir kısmı ipliksi, bir kısmı mantarsı, bir 

kısmı ise mercimeksidir. Bu dokular, tad alma sinirlerini ve dilin damarlarını 

beslemektedir. Yeme esnasında tat alma sinirleri etkilenmektedir ve bu etkiyi beyne 

iletmektedir. Bu cihaz ağzın girişindedir. Böylece insanın zararlı olduğunu hissettiği bir 

şeyi hemen dışarı atması mümkün olmaktadır. İnsan bu cihazla acı ve tatlıyı, soğuk ve 

sıcağı, tuzlu ve tuzsuzu, zehirli ve benzeri şeyleri hissetmektedir. Dil, küçük, ince tad 

alma hücrelerinden dokuz binini ihtiva etmektedir ve bu hücrelerin herbiri birkaç 

sinirle beyine bağlıdır. Buna göre sinirlerin sayısı kaçtır, hacimleri nedir, tek olarak 

nasıl çalışırlar, beyinde duyuyu nasıl toplayıp oluştururlar, bilmiyoruz." 

Vücudun her tarafını bütünüyle kuşatan sinir sistemi, vücudun her tarafından 

geçen ince ve kendisinden daha çok başkalarına bağlı olan ince, küçük duyarlılık 

hücrelerinden oluşmaktadır. Bunlarda, merkezi sinir sistemine bağlıdırlar. Vücudun 

herhangi bir tarafı etkilendiğinde isterse bu etkilenme insanı kuşatan havanın 

sıcaklığında ufak bir değişme olsun bu durumda sinir hücreleri bu duyguyu vücuda 

yayılmış olan merkezlere iletirler. Bunlar da duyuyu beyne iletirler. Böylece beynin 

gerekli tepkiyi göstermesi sağlanır. Sinirlerdeki işaretlerin ve uyarıların hızı saniyede 

yüz metreye ulaşır." 

"Sinir sistemine baktığımızda onun bir kimya labaratuarındaki bir işlemi 

andırdığını görürüz. Yediğimiz yemeklere baktığımızda onların Hayret verici 

maddelere dönüştüğünü farkeder ve orada meydana gelen işlemin gerçekten Hayret 

verici olduğunu kesin anlarız. Çünkü burada midenin kendisi dışında hemen hemen 

herşey yenir. 



Önce bu kimya lâboratuarına bir kaç çeşit basit yiyecek maddelerini koyalım ve 

bu konuda lâboratuarın kendisine ait düzenini hiç göz önünde bulundurmayalım. 

Sindirme kimyasının onları nasıl ayrıştırdığını düşünmeyelim. Biz birkaç et parçası, 

fasulye buğday ve kızartılmış balık yiyoruz. Sonra da bir miktar su içiyoruz. 

Mide bu karışımın arasındaki yararlı maddeleri seçip almaktadır. Yemeğin her 

çeşidini ezmekte ve onları kimyasal bölümlerine ayırmaktadır. Geri kalanını yeni 

proteinlere dönüştürmektedir. Bunlar değişik hücrelerde gıdalar haline gelmektedir. 

Sindirim sistemi bu sırada kalsiyum, kükürt, iyot, demir ve diğer bütün zaruri 

maddeleri seçmektedir. Ve bu sırada öz maddelerin zayi olmamasına özen göstermekte, 

hormonların üretilmesine imkan sağlamakta ve hayat için gerekli olan tüm ihtiyaçların 

düzenli ölçüler içinde ve her zaruri ihtiyacın hazır hale gelmesine dikkat etmektedir. 

Açlık gibi herhangi bir geçici durumu karşılamak amacı ile yağ ve diğer ihtiyati 

maddeleri depo etmektedir. Bütün bunları insan düşüncesinden ve onun yorumundan 

habersiz yapar. Biz sayılamayacak derecede çok olan bu maddeleri bu kimyasal 

lâboratuara döküyoruz ve yaklaşıl; olarak bütünü ile yaptığımız işlerden sarfınazar 

ediyor gerisine karışmıyoruz. Böylece hayatımızın devamı için gereken otomatik bir 

işlem saydığımız bu faaliyete sırtımızı dayamış oluyoruz. Bu yiyecekler sindirilip ve 

yeniden hazırlanıp sürekli olarak milyonlarca hücreye dağıtılır. Bu hücrelerin sayısı 

yeryüzündeki bütün insanların sayısından fazladır. Her hücreye ulaştırılması gereken 

bu kesin maddelerin sürekli ve tek tek her hücreye ulaştırılması gerekmektedir. Ve bu 

belli düzenin ihtiyaç duyduğu maddelerin dışında başka şeylerin ona götürülmemesi 

gerekir. Bu kesin maddelerinde kemik, tırnak, et, saç, göz ve diş yapacak olan her 

hücreye kendisine has besinlerin ulaştırılması gerekir. 

Demek ki burada insan zekasının icat ettiği en mükemmel labaratuvarda daha 

çok maddelerin elde edildiği bir kimya lâboratuarı bulunmaktadır. Yine burada şu ana 

kadar dünyanın tanıdığı nakil ve dağıtım düzenlerinin çok ilerisinde bir dağıtım düzeni 

vardır. Burada herşey son derece düzenli bir şekilde gerçekleşmektedir."[41] 

”Su örümceklerinden biri, kendisi için, örümcek ağı ipliğinden balon şeklinde 

yuva yapar ve onu suyun altında bir yere bağlar. Sonra su yüzüne çıkar ve gayet ince 

bir ustalıkla vücudunun altındaki kıllar arasında bir hava kabarcığı saklayarak suyun 

içine dalar. Hava kabarcığını yuvasının altına bırakır. Bu işi defalarca tekrar eder, 

nihayet balon biçimindeki yuva şişince içine girip yavrular. Şu örümceği, bu balon 

içinde hava cereyanlarından emin olarak yavrularını büyütür. Burada dokuma, 

mühendislik, inşa ve havacılık ilimlerinin bir sentezi ile karşı karşıya gelmiş 

bulunuyoruz. 

Yavru halindeki "som" balığı yıllarca denizde yaşar. Fakat birgün gelir doğduğu 

nehre döner. İşin enteresan tarafı "som" balığının, içinde doğduğu nehir kolunun büyük 

nehirle birleştiği yerden içe doğru girmesidir. Belki bu nehrin iki tarafında bulunan iki 

Amerikan eyaletinden birinde kanunlar kesin, diğerinde gevşektir, fakat kanunlar, 

nehrin sadece bir kıyısını tercih ettiğini söyleyebileceğimiz som balığına göre mutlak 
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manada kesindir. Peki, bu balığı o kadar ince ve titiz hesaplarla doğum yerine döndüren 

şey nedir? Doğduğu yer istikametinde yüzmekte olan som balığı nehrin başka bir koluna 

nakledilse yanlış yolda olduğunu fark eder ve ana nehre ulaştıktan sonra yolunu 

değiştirerek asıl gideceği yere yönelir. 

Bu konuda çözüm bekleyen daha güç bir bilmece vardır; yukarıda anlattığımız 

hareketin tanı aksini yapan yılan balıklarının macerası. Bu Hayret verici yaratıklar, 

olgunluk çağına erişince, bulundukları çeşitli göl ve nehirlerden göç etmeye başlar. Söz 

gelimi Avrupa'da bulunan yılan balıkları denizde binlerce kilometre seyrettikten sonra, 

hepsi de Bermudanın güney açıklarındaki dipsiz derinliklere gider. Burada 

yavruladıktan sonra ölür. Yavru balıklar, engin denizin ortasında hiçbir şeyden haberi 

olmayan o hayvanlar da yolculuğa çıkar. Ölmüş annelerinin geliş yolunu bularak 

onların geldikleri sahile varırlar. Orada da kalmayarak eskiden annelerinin yaşadığı 

nehri, gölü veya su birikintisini bulurlar. Böylece suyun her bir zerresi yılan balığıyla 

tanışmış olur. Düşünelim ki, bu hayvan buraya gelebilmek için en kuvvet!i akıntılara 

göğüs germiş, bütün deniz kabarmaları ve kasırgalarına mukavemet göstermiş ve 

birçok azgın dalgalarla boğuşarak onları yenmiştir. Şimdi artık gelişebilir. Nihayet 

birgün olgunluk çağına gelince gizli bir kuvvet onu dönmeye, geldiği yere doğru tekrar 

yola çıkmaya sevk eder. 

O halde yılan balığına böyle yön veren kuvvet nereden doğmaktadır? Şimdiye 

kadar hiçbir Amerikan yılan balığı Avrupa sularında yakalanmadığı gibi hiçbir Avrupa 

yılan balağına da Amerika sularında rastlanamamıştır. Tabiat Avrupa yılan balağının 

gelişmesini diğerlerine nispetle bir veya birkaç yıl daha geciktirmiştir ki yürüyeceği 

uzun mesafe için gerekli kuvveti kazanmış olsun. 

Ne dersiniz, maddenin en küçük parçaları, atomlar ve moleküller, yılan balığını 

teşkil etmek için bir araya geldiklerinde, bunlarda bir yön verme şuuru ve icra için 

gerekli bir irade gücü mü doğmaktadır, acaba? 

Rüzgarın dişi bir kelebeği üst kattaki odanızın penceresinden içeriye attığını 

düşünelim. Dişi kelebek hemen gizli bir işaretle erkeğine haber verir. Erkek kelebek ne 

kadar uzakta bulunursa bulunsun bu işareti Alır ve karşılığını verir. Siz bu iki kelebeği 

şaşırtmak için ne yapsanız faydasızdır. 

Acaba bu çelimsiz ve cılız yaratığın verici ve radyo istasyonu ve erkeğinin de 

antenli bir alıcı radyosu mu vardır, yoksa dişisi, havayı titreştiriyor da öteki bu 

titreşimleri mi alıyor? 

Istakoz gibi birçok hayvan vardır ki, sözgelimi, pençelerinden birini kaybedecek olsa 

vücudundan parça koptuğunu farkeder, hücrelerini çalıştırmak ve bakiye 

unsurlarından faydalanmak suretiyle hemen kaybolan organı yerine getirmeye koyulur. 

Organ tam olarak yerine gelince hücrelerin çalışması durur, çünkü hücreler, bilinmeyen 

bir yolla işi bırakma zamanının geldiğini anlar. 



Tatlı su polipi ikiye ayrıldığı zaman, bu parçalardan biri yoluyla yeniden 

teşekkül etme imkanını bulur. Solucanın başını kesecek olursanız hemen yeni bir baş 

imal ettiğini görürsünüz. Biz insanlar da yaralarımızı iyileştirme imkanına sahibiz. 

Fakat operatör -gerçekten olabilecekse- hücreleri harekete geçirip de yeni yeni kollar, 

tırnaklar... Ve sinirler elde etme imkanına ne zaman kavuşacaklardır? 

Burada "yeniden yaratma" bilmecesine bir parça ışık tutan müthiş bir gerçek 

vardır: Hücreler ilk gelişimi sırasında bölünecek olursa, bölünen her parça tam bir canlı 

meydana getirme kudretine sahip olmaktadır. O halde ilk hücre iki ayrı parçaya 

ayrılırsa her bir parçadan ayrı ayrı fertler oluşur. İkizlerin birbirine benzemesi bu 

olayla izah edilebilir. Fakat hadiseden daha önemli bir netice çıkarmalıyız: Demek ki 

başlangıçta mevcut olan her hücre bütün ayrıntılarıyla türünün tam bir ferdi 

olabilmektedir. O halde hiç şüphe yok ki sen her hücre ve dokuda aynen sensin.”[42] 

“Bu insanlar bakmıyorlar mı develerin nasıl yaratıldığına?" Deve arap insanının 

ilk başta gelen hayvanı idi. Onun üzerinde yolculuğa çıkar, onun üzerinde yüklerini 

taşırlardı. Sütünü içerler, etini yerlerdi. Yününü örüp, derisini yaygı olarak 

kullanırlardı. Yani deve onların ilk hayat kaynağı idi. Sonra devenin öteki 

hayvanlardan ayrı özellikleri de vardı. Bunca kuvvetine, cüssesine ve güçlü yapısına 

rağmen deve boyun eğen bir hayvandır, bir küçücük çocuk çeker götürür onu, o da 

boyun eğer. Çok büyük yarar sağlaması ve iş görmesine rağmen az masraflı bir 

hayvandır. Beslenmesi kolaydır, yetiştirilmesi için harcanan emek yok denecek kadar 

azdır. Evcil hayvanlar içerisinde açlığa, susuzluğa, yorgunluğa ve kötü hayat şartlarına 

en çok dayanabilen hayvandır. Bir de az ilerde belirtileceği gibi, devenin şeklinin gözler 

önündeki doğal tablo ile uyum sağlaması bakımından da bir farklılığı vardır. 

Bunun için Kur'an-ı Kerim, dinleyenlerin dikkatini, önlerinde bulunan ve yeni bir 

bilgiyi ve haberi gerektirmeyen devenin yaratılıyı düşünmeye çekiyor. "Bu insanlar 

bakmıyorlar mı develerin nasıl yaratıldığına?" Devenin yaratılışına ve vücut yapısına 

bakmazlar mı onlar? Sonra da üşenmezler mi? Deve görevini yerine getirmeye uygun 

olan şu biçimi ile nasıl yaratılmıştır? Yaratılış gayesini yerine getiren, yaşadığı çevre ile 

ve görevi ile uyumlu olarak bu biçimi ile nasıl biçimlendirilmiştir. Onu yaratan 

kendileri değildir. Kendi kendini de yaratmış olmayacağına göre, geriye kala kala eşsiz 

sanatı olan bir yoktan var edicinin yaratması sonucu var olmaları kalıyor. Ki o 

yaratıcının sanatı kendi varlığına delil olup varlığını kesin olarak göstermektedir ve 

O'nun herşeyi yönettiğini ve planladığını göstermektedir.”[43] 

Ana rahmine düşen ilk hücre, orada bomboş, hareketsiz olarak durmaz. Aksine 

hemen -Rabbinin izni ile orada yaşayıp beslenmek için kendine uygun ortamı 

hazırlamak uğruna çalışıp çabalamaya, uğraş vermeye başlar. O karanlık dünyadan 

çıkış kapısına ulaşıncaya kadar bitip tükenmeyen bir uğraştır bu. Ardından annenin 

çektiği doğum sancısının yanında, yavrunun bizzat kendisinin de aynı sancıdan neler 

çektiğini Allah bilir. Ana rahmindeki bu çocuk dünya ışığını görür görmez öyle bir 
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basınç ve itilme ile karşılaşır ki Rahim denilen o küçücük alemin kapısından çıkarken 

neredeyse boğulacak gibi olur. 

İşte bu andan itibaren en yorucu çaba ve en acı çile başlar. Çünkü ana 

rahmindeki bu çocuk şimdi hiç alışık olmadığı havayı teneffüs etmeye başlar. ilk kez 

ağzını ve ciğerlerini açar. Çığlıklar içinde nefes Alıp vermeye başlar. Bu çığlıklar sanki 

dünya hayatının başlangıcının çilelerinin işaretlerini verir gibidir! Sindirim sistemi ve 

kan dolaşımı daha önce alışılmayan bir biçimde çalışmaya başlar. Barsakları bu yeni 

reaksiyona alışıncaya dek gıda artıklarını dışarı çıkarmak için neler çeker! Bundan 

sonra attığı her adım çile, yaptığı her hareket yorgunluk üstüne yorgunluk, bitkinlik 

üstüne bitkinliktir. Emeklemek isteyen, yürümeye çalışan bir çocuğu izleyen onun bu 

basit hareketleri yapmak için ne çileler çektiğini kendi gözleri ile görür. 

Dişleri çıkarken çile, ayakta dengede durmak ayrı bir zahmettir. Düşmeden adım 

atması meşakkat, öğrenmesi yorgunluk, düşünmeyi öğrenmesi ayrı bir çiledir. Yani her 

yeni tecrübesi emeklemek ve yürümek gibi ayrı bir çiledir. 

Daha sonra yollar ayrılır, zahmetler çeşitlenir. Kimi kas gücü ile yorulur. Kimi 

zihin gücü ile didinir durur. Kimi ruhu ile çaba harcar, kimi bir lokma ekmek ve bir 

hırka giymek için ter döker. Kimi binini ikibin, yapmak onbin'ini yüzbine çıkarmak için 

didinir durur. Kimi makam ve mertebe için kendisini parçalar. Kimi de Allah yolunda 

yorulur. Kimi de şehvet ve arzu peşinde koşar. Kimi inanç sistemi ve islam davası için 

ter döker. Kimilerin yorgunluğunun sonu cehennemdir. Kimilerinin ki ise cennettir. 

Kısacası herkes yükünü omuzuna almış taşımaktadır. Herkes Rabbine giden yolda 

basamak basamak çilelere göğüs gererek yükselmektedir ve en sonunda da Rabbine 

kavuşacaktır herkes. Orada en büyük acı günahkârların, en muazzam rahatlık da 

mü'minlerin olacaktır. 

Doğrusunu söylemek gerekirse, dünya hayatının yapısı yorgunluktur. Şekli ve 

nedenleri değişebilir ama son tahlilde hepsi de yorgunluktur. Zararlıların en zararlısı 

dünyanın yığın yığın çilelerine katlanan, sonunda ise çektiği çilelere karşılık öbür 

dünyada en yorucu ve en acı felaketlerle karşılaşan kimsedir. Bahtlıların en bahtlısı ise 

Rabbine giden yolda zâhmetlere ve çilelere göğüs gerip yorulan, sonunda ise, 

kendisinden öbür dünyanın meşakkatlerini Alıp götürecek iyi amellerle Rabbine 

kavuşan ve yüce Allah'ın gölgesi altında kendisine en büyük rahatı sağlayacak, salih 

amellerle O'na ulaşan mü'mindir.”[44] 

 -“Sizi tek bir nefisten yarattı, sonra da ondan kendi eşini var etti ve sizin için.. 

davarlardan sekiz çift indirdi.Sizi annelerinizin karınlarından, üç karanlık 

içinde,bir yaratılıştan sonra (bir başka) yaratılışa (dönüştürüp) yaratmaktadır. İşte 

Rabbiniz olan Allah budur;mülk de O'nundur.O'ndan başka ilah yoktur.Buna rağmen 

nasıl çevriliyorsunuz?”[45] 

“Üç perde; ana karnı, ana rahmi ve zardır.” 
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“Doğurana ve doğurduğuna andolsun ki,”[46] 

"Bir bitkiyi düşünelim. Gelişme aşamalarında bir tohum, nelerle boğuşur. 

Atmosferin etkilerine göğüs gerer. Çevresinde bulunan elementlerden gıdaları emmeye 

çalışır. Sonunda dallı-budaklı bir ağaç olur. Kendisi gibi tohum ya da tohumlar vererek 

kıvama gelir. Ve hoş manzarası ile kainatı süsler. İşte bir tohum bu aşamaya gelmek için 

ne çilelere göğüs gerer! Şimdi, bu söylenenleri aklımızın bir köşesine koyup, bitkiler 

dünyasından, hayvanlar ve insanlar alemine eğilirsek, doğuran ile doğan canlının daha 

büyük çilelere katlandıklarını görürüz. Ve her iki canlı dünyasının kendi türünü 

koruma uğruna ve şekilleri ile kainatın güzelliğini saklamak için çok daha fazla çilelere 

ve meşakkatlere katlandıklarını görürüz: ' 

Yüce Allah insan denen yaratığın hayatında değişmez bir gerçeği pekiştirmek, üzerine 

dikkat çekmek için "doğuran ve doğan" üstüne yemin ediyor. 

Yüce Allah insan denen yaratığın hayatında değişmez bir gerçeği pekiştirmek, 

üzerine dikkat çekmek için "doğuran ve doğan" üstüne yemin ediyor. 

"Biz insanı birtakım zorluklar, zahmetler ve sıkıntılar içinde yarattık." Biz 

insanoğlunu, bitip tükenmez, meşakkat, sıkıntı, çaba, çile, mücadele ve uğraşı ile meşgul 

olmak üzere yarattık. Nitekim yüce Allah başka bir surede buyurur: "Ey insan! Sen 

Rabbin için çalışıp çabaladın, artık O'na-kavuşmaktasın." [47] 

Çapı bir mm. olan ipek ipliği,aynı kalınlıktaki bir çelik telden beş kat daha 

sağlamdır.Ve kendi uzunluğunun dört katı kadar esneyebilmektedir.İpek hafif 

olup,dünyanın çevresi boyunca uzatılacak bir ipek ipliğinin ağırlığı sadece 320 gram 

gelmektedir. 

-” Anne Sütünün Oluşumu: Doğumdan sonra anne beyninde bulunan Hipofiz 

adlı salgı bezinden salgılanan prolakdin adlı maddenin uyarısıyla annenin memelerinde 

süt yapımı başlar. Bebeğin memeyi emmesi sırasında beyindeki merkezden oksitosin 

denilen hormonun salgılanmasıyla süt kanalları kasların kasılmasıyla kasılmasını 

sağlayarak sütün dışarı akmasını sağlar. Memeden geçen her 300 mililitre kandan 1 

mililitre süt oluştuğu hesaplanmıştır. “[48] 

            -“İnsan vücudunun nehirleri olan damarlarında dolaşıp akan kana bakalım. 

Kanımızda vazifeleri farklı olan üç çeşit kan hücresi vardır. 

-İlki alyuvarlar: Kanımıza kırmızı rengi verir. Bir metreküp kanda 4-5 milyon 

kadar alyuvar vardır. Alyuvarlar, vücudumuzun ihtiyacı olan oksijeni hücrelere 

ulaştırır. Alyuvarlar, genel olarak 100-120 gün kadar vazife gördükten sonra ölürler. 

Kandaki alyuvar sayısını korumak için, vücut her saniyede 10 bin alyuvar üretmek 

zorundadır. 
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İkincisi akyuvarlar: Bir milimetreküp kandaki akyuvar sayısı 4-10 bin 

civarındandır. Akyuvarlar vücudumuzu mikroplara karşı korurlar. Hastalık 

şiddetlendiği zaman sayıları artar ve bir milimetreküp kandaki sayısı 10 bin den 30 bine 

kadar yükselir. 

Üçüncü olarak ta trombositler vardır. Bunlardan bir milimetreküp kanda 300 

bin tane bulunur. Trombositler kanın pıhtılaşmasını sağlayarak kanamayı durdururlar. 

Eğer trombositler olmasaydı, vücudumuzun her hangi bir yeri kanadığında kan 

durmayacaktı. “ 

“Dünyamızdan saniyede 16 milyon ton su buharlaşır. Ve dünyanın dört bir 

yanına dağılır. Böyle bir sıcaklığı kömür yakarak sağlamaya çalışsa idik 410 000 000 000 

000 000 bu kadar ton kömürü her saniye yakmamız gerekecekti. Allah’a hamd olsun 

güneşin yüzeyindeki 6000 derecelik sıcaklık bizleri böyle üstesinden gelemeyeceğimiz bir 

zahmetten kurtarıyor.”yeni Ufuk. 

-”Güneşin yüzey ısısı 6000 kelvin derecedir. Bu sıcaklıktaki bir toplu iğne başı, 

insanı 150 kilometreden öldürebilir. “ 

-İpek böceği dünyanın etrafını üç kere dolanacak şekilde ördüğü ipin toplamı bir 

kilo tutar.İnce ve çelikten beş kat fazla sağlam ve de esnektir. 

-”Kara deliğin sırrı!  

Astronomlar evrenin oluştuğu zamanlara ait olduğu düşünülen dev bir kara 

deliğin kütlesini ölçmeyi başardı. Kara delik dünyadan bir trilyon büyük”[49] 

” NASA: Göktaşı Dünya’ya çarpmayacak 

       Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, 2002 NT7 adlı göktaşının 1 Şubat 

2019’da Dünya’ya çarpma ihtimalinin çok düşük olduğunu açıkladı. 

         Liverpool’daki John Moores Üniversitesi’nden Dr. Benny Peiser, ilk olarak 5 

Temmuz gecesi New Mexico’daki gözlemevince saptanan 2002 NT7 katalog numaralı 

gökcisminin, Dünya ile çarpışma ihtimali içeren rotada bulunduğunu ve 1 Şubat 

2019’da Dünya’ya çarpabileceğini söylemişti. 

        Peiser, parlaklığı gözönüne alındığında 2 kilometre genişliğinde olduğu tahmin 

edilen NT7’inin Dünya’ya çarpma olasılığının 60 binde bir olduğunu belirtmişti. İngiliz 

bilim adamları, NT7’yi bugüne kadar tespit edilen en tehlikeli göktaşı olarak 

nitelendirmişti. 

        Araştırmacılar, Güneş’in çevresindeki dönüşünü 837 günde tamamlayan NT7’nin, 

1 Şubat 2019’da Dünya’ya çarpma hızının saniyede 28 kilometreye ulaşabileceğini, bu 

hızın bir kıtayı yok edecek seviyede olduğunu ve küresel iklim değişikliklerine yol 

açabileceğini tahmin ediyor.   

javascript:openWindow('http://www.milliyet.com.tr/2003/03/27/son/sontur01.html')
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge39.htm%23_ftn49


” Gökbilimciler, Samanyolu galaksisi içinde, Güneş'ten farklı bir yıldızın 

etrafında dönen 100. gezegenin keşfi üzerine, galaksimizde milyarlarca dünya 

olabileceğini söylüyorlar.Carnegie Enstitüsü Gezegen Araştırma Programı'nda çalışan 

gökbilimcilerin dev teleskopla keşfettikleri yeni gezegenin, 293 ışık yılı uzaklıktaki HD 

2039 yıldızı etrafında döndüğü belirtildi.100. gezegenin keşfinden sonra bilim adamları, 

Samanyolu galaksisinde kaç gezegen olduğu ve bunların kaçının Dünya gibi olduğu 

konusunu tartışmaya başladılar. Bilim adamları, her iki soruya da milyarlarca yanıtını 

veriyorlar. 

           Araştırmacılara göre, galaksimizde 300 milyar civarında yıldız varsa 30 milyar 

kadar da gezegen sistemi olabilir ve bu sistemlerin büyük çoğunluğu, Dünya gezegeni 

gibi dünyaları kapsayabilir.   Samanyolu'nun ortalama çapı 100 bin ışık yılı, bir ışık yılı 

ise 9.5 trilyon kilometre.” 

”Güneş Sistemi’nin de içinde bulunduğu Samanyolu üzerinde dört yıldır yapılan 

incelemeler sonuç verdi. 500 milyon yıldızın araştırılması sonucu galaksimizin haritası 

çıkarıldı. Böylece Samanyolu’nun bütünlük içinde portresi ilk kez resmedilmiş oldu  

2MASS adlı araştırma sonucunda ortaya çıkarılan bu perspektif sayesinde galaksimizin 

merkezindeki yeni keşfedilen yıldızlar da haritanın içinde gösterilebiliyor. Böylece 

bugüne kadar ancak teorik olarak ifade edilebilen yıldızların varlığı da kanıtlanmış 

oldu.[50] 

-"Yeni bir insanın yaratılmasının sebebi olacak spermler erkek vücudunun 

'dışında' üretilir. Bunun sebebi üretimin ancak vücut ısısının yaklaşık 2 derece altında 

gerçekleşebilmesidir. Bu ısının sabitlenmesi için bir de testis üstüne yerleştirilmiş özel 

deri çalışır. Bunun fonksiyonu soğukta büzüşerek, sıcakta ise terleyerek gerekli olan 

ısıyı sabit tutmaktır. Testislerde dakikada ortalama 1000 adet üretilen spermler erkeğin 

testislerinden kadının yumurtalarına doğru yapacağı yolculuk için özel bir dizayna 

sahiptir; baş, boyun ve kuyruktan oluşur. Kuyruğu bir balık gibi ana rahminde ilerler.  

Bebeğin genetik şifresinin bir bölümünü barındıran baş kısmı özel bir koruyucu 

zırhla kaplanmıştır. Bu zırhın faydası anne rahminin girişinde farkediliyor: Buradaki 

ortam -annenin mikroplardan korunması amacıyla- son derece asitlidir.  

Erkekten rahme atılan sadece milyonlarca sperm değildir.  Meni birbirinden 

farklı sıvıların karışımından oluşur. Bu sıvılar spermlerin gerek duyduğu enerjiyi 

karşılayacak olan şekeri içerir. Ayrıca baz özelliğiyle ana rahminin girişindeki asitleri 

nötralize etmek, spermin hareket edeceği kaygan ortamı sağlamak gibi görevleri vardır. 

Spermler yumurtaya varana kadar annenin vücudunda zorlu bir yolculuk geçirirler. 

Kendilerini ne kadar savunurlarsa savunsunlar, 200-300 milyon spermden yumurtaya 

ulaşanların sayısı bini pek aşamaz." 

-“Son araştırmalar bir RNA molekülünün 20 milyon bilgi taşıdığını söylüyor. Bu 

durumda belki de milyonlarca yıllık bir bilgi birikimine sahip alt beyin sistemi, tabiidir 

ki pek çok öğretide bir mikrokozmos olarak tanımlanacak.”[51] 
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-“İnsan beynini meydana getiren ve nöron diye isimlendirilen 120 milyar hücre 

her beyinde farklı bir dizilim oluşturur. Her beyinde farklı olan bu dizilim modeli, yani 

beyindeki biyoelektrik kanallarının dizilimi, beyin ağları, bireyin kişiliğini çizer. İşte bu 

dizilim ve bağlantı modeli, “beynin programı” diye ifade edilir. 

Beyin ilk temel programlamaya ana rahminde iken maruz kalır ve anatomik 

gelişmesini doğumdan hemen sonra tamamlar. Nöronlar ile onların kol ve uzantıları 

olan aksonların birbirleriyle bağlantıları, doğumdan önce her beyinde farklı bir biçim 

alır. Bu model, doğumla birlikte kesinleşir ve bireyin ömrü boyunca hiçbir değişikliğe 

uğramaz. Ayrıca, hiçbir beyin hücresi de yenilenmez.”[52] 

-“Mevlana'nın Mesnevide "Aklı Küll" dediği şey'in  "Kollektif Bilinçaltı" olduğu 

düşüncesindeyim.(Sory  Jung) Bu bakımdan bilinçaltı insanın bildiği aklı dışındaki 

aklıdır. Hipnoz da normalde farkına varamadığımız bu aklı kullanmaktır.” 

-“Yani aslında  içimizdeki ben dışımızdaki benden gerçekte çok daha aktif ve 

çoğu zaman ipler içimizdeki benin elindedir. Sayın Doç. Dr. Nusret Kaya " % 28'lik üst 

beyin hücreleri hiçbir zaman % 72'lik alt beyin hücreleriyle başa çıkamaz." diyor. 

Bunun için biz aslında alt beynimizin hakimiyeti altındayız. Bazıları ise tamamen 

bilinçaltının kontrolü altına girebiliyor. Bu durumlara da  psikotik durumlar deniliyor. 

Her şey tamamen bilinçaltının kontrolü altında olduğundan psikotik hastaların tedavi 

başarı yüzdesi de bu nedenle çok düşük olmaktadır.” 

Eğer bilinçaltına girilebilirse tüm bilgi ve hatıralara da ulaşılmış ve bir çok 

problemler kökünden çözülme yoluna gidilmiş olur.Özellikle psikolojik hastalıklara 

tedavi getirilebilir. 

-İnsanların hayatlarındaki değişim ve dönüşümler,ölüm ve doğum gibi oluşumlar bir 

boyut değiştirmek midir? 

            -“1920’lerde Edwin Hubble,Evrende bizden çok büyük hızlarla uzaklaşan 

milyonlarca galaksi bulunduğunu keşfetti.Daha sonraki gözlemler,bizden en uzak 

galaksilerin bizden en yüksek hızlarla,daha yakındakilerin ise daha küçük hızlarla 

uzaklaştığını gösterdi.Bu,eğer evren devasa bir patlama,bir “Big Bang” ile oluştuysa 

beklediğimiz tablonun aynısıdır.Patlamanın en hızlı fırlattığı parçalar daha yavaş 

fırlatılan parçalara göre uzayda daha uzağa giderler.Hubble,ayrıca bir galaksinin 

uzaklığı ile hızının arasındaki oranın sabit olduğunu buldu.”[53] 

            -“Bir kara delik o kadar çok sıkıştırılmış maddedir ki yakınlarına gelen her şeyi 

içine çekip hapseden inanılmaz güçteki çekim kuvvetinden başka kendisinden hiçbir şey 

kalmamıştır.”[54] 

            -“Hiç düşündünüz mü,üzerinde oturduğunuz sandalye,yediğiniz elma neden 

dağılıp gitmez?Onları neyin bir arada tuttuğu aynı zamanda bir çok arkadaşlığı ve 

evliliği de açıktır:Zıt kuvvetlerin birbirini çekmesi olgusu.Elbette burada 

file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge39.htm%23_ftn52
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge39.htm%23_ftn53
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge39.htm%23_ftn54


bahsettiğimiz,uzun ve kısa,ya da içine dönük ve dışına dönük gibi kavramlar 

değil,pozitif ve negatif elektrik yükler.”[55]  

            -“Elmas ve grafitin ise daha çok ortak özelliği vardır.Her ikisi de karbon 

elementinin saf formlarıdır.Fakat karbon atomları kendilerini her ikisinde çok değişik 

organize ettiği için birbirlerinden bu kadar farklı görünürler.Bildiğimiz kadarıyla 

elmas,karbon atomlarının en kararlı dizilişidir.”[56] 

            Hayatında kararlı olan insanda,elmas değerinde bir insandır. 

            -“Göllerdeki ve okyanuslardaki su donduğu  zaman buz yüzeyde toplanır.Bu ise 

balıkların ve diğer canlıların buzun altında hayatta kalmasını sağlar.Eğer buz 

batsaydı,okyanuslar katı olarak donacaktı ve dünyada hayat hiçbir zaman 

gelişemeyecekti.Bu ise”Su her yerde su,ama içmeye tek damla yok.”sözünü 

anlamlandıracaktı.”[57] 

            -Hayvanlar hayat şartlarına uymak üzere,bulunduğu yere ve eşyaya göre şekil 

alma olan Kamuflaj sistemi içerisinde yaratılmışlardır.Herşeye uyum sağlamaktadırlar. 

            -Kâinatta otomatiğe bağlanmış gibi,tam bir Ekolojik denge mevcuttur.Özellikle 

dünya sürekli olarak kendisini yenilemektedir.Tıpkı yeni açılan bir bilgisayarın önce 

tüm proğramları tekrar gözden geçirip kontrol etmesi,silinen dosya veya proğramlar 

varsa bunu bildirmesi kabilinden,dünyamızda da bir yandan kendisini dengeleyen bir 

denge,düzen,yenileme sistemiyle bareber,meydana gelen olumsuzlukları da çeşitli 

vesilelerle duyurmaktadır. 

            Tüm varlıklar bu ekolojik dengenin birer tamamlayıcı faktörüdürler.Tıpkı 

çiçeklere zehir olan oksijen bizler için gıda,bizler için zehir olan karbondioksit bitkiler 

için gıda olmaktadır. 

            Sistem sürekli kendini sistematize etmektedir. 

            Dengenin bozulmasında en önemli faktör insana aittir.Bilerek veya 

bilmeyerek,maddi veya manevi olarak insan bu dengeyi bozmaktadır.Şuurlu olan 

insan,şuursuzca hareketiyle dengeyi sarsmaktadır.Şuursuz olan varlıklarda ise,şuurluca 

hareket gözlenmektedir. 

            ” Fizikte Nobel ödülü alan ve Trieste Enstitüsü'nü yönetmekte olan dostum 

Abdusselam bir gün bana, Qur'an'da 835 defa kişisel düşünme çağrısı yapıldığını ya da 

düşünenler vs. dendiğini söyledi. Eleştiri düşüncesinin ölmesiyle İslam dininin 

yayılışında gerileme başladı; yayılma bir yy sürdü, sonra durdu.” 

            -“Eckarth Tolle: Sizin sırf bir çapraz bilmeceyi çözebilmeniz ya da bir atom 

bombası yapabilmeniz, zihninizi kullandığınız anlamına gelmez. Köpeklerin kemik 

çiğnemeyi sevmeleri gibi, zihin de sorunları çiğnemekten hoşlanır. İşte bu yüzden o 
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çapraz bilmeceler yapar ve atom bombaları yaratır. Her ikisinde de sizin bir çıkarınız 

yoktur. Size şunu sorayım: siz her istediğinizde zihninizden, düşüncelerden kurtulabilir 

misiniz? “Kapatma” düğmesini buldunuz mu?” 

            Kâinatta tam bir Hassas Ayar vardır. 

Anahtar kadar bir eşyadaki atomları görmek için,onu kainat kadar büyültüp,ancak o 

şekilde görmekle mümkün olabilir.O halde her bir şey bir kâinat kadar özellik 

arzetmekte,kâinat kadar büyültülmekle onun içerisindeki harikalar ve sistemler ortaya 

çıkmaktadır. 

            Âyette:“Allah’ın adı anılmadan kesilen hayvanları yemeyin;bu gerçekten 

Allah’ın emri dışına çıkmaktır.”[58] İşte hikmet ciheti: 

  

Besmele mucizesi 

Moheet.com sitesinde yer alan habere göre, Suriye’nin muhtelif üniversitelerinde 

tıbbın farklı alanlarında uzman 30 profesörden oluşan bir araştırma grubu, Şam’da üç 

sene süreyle Besmeleyle kesilen, hayvan etleriyle Besmelesiz kesilen hayvan etleri 

arasındaki farkı ortaya koymak üzere laboratuvar ortamında deneysel incelemeler de 

bulundular.  

Bilim adamları, hayvan ve kuş kesimi esnasında dinen yerine getirilmesi zaruri olan 

‘Bismillahi Allahü Ekber’ sözünün kesilen etler üzerindeki etkisi, tam mânâsıyla mucize 

denilebilecek sonuçlarla karşılaştılar.  

Grup adına bir açıklama yapan Prof. Dr. Halid Halave, incelemeler esnasında 

laboratuvar ortamında yapılan deneylerde, besmelesiz kesilen sığır, küçük baş ve 

kuşların et dokularında pıhtılaşmış kan, çoğalmaya müsait bakteri ve mikroplar tesbit 

edilirken, Besmele ile kesilen hayvan et dokularında ise kan, mikrop ve bakterilere 

rastlanmadığını ifade ederek, araştırmanın bu sürpriz sonucu insan sağlığı açısında 

tıpta bilimsel bir devrim olduğunu belirtti.  

Besmeleyle kesilenlerin farkı  

Gruptan sözkonusu araştırmaya öncülük eden başka bir araştırmacı olan Dr. 

Abdulkadir Dirani, araştırma ve sonuçları konusunda şunları söyledi; “Kur’ân’da Allah 

adı zikir edilmeden kesilen hayvan etini yemeyin’ şeklindeki İlâhî emre rağmen ve 

hayvan kesiminde çekilen Besmelenin ardındaki hikmeti bilmeyen insanların, hayvan 

kesiminde besmeleyi ihmal etmeleri, beni bu konuyu bilimsel olarak araştırmaya sevk 

etti. Besmele ve tekbir ile hayvan kesimi konusunu araştırmaya başlarken ekipteki bir 

kısım arkadaşlar konuya ilk önceleri soğuk baktılar ancak araştırmalar esnasında her 

safhada çarpıcı sonuçlar ortaya çıkınca ekibin konuya olan merak ve ilgisi artmaya 

başladı. Besmele ve tekbirle kesilen hayvan etlerinde, Besmelesiz kesilen hayvan 

etlerinin aksine, et dokularında kan ve mikropların bulunmaması Besmelenin bir büyük 

mucizesi olarak karşımıza çıktı.”  

Besmeleli etlerde mikrop yok  

Araştırma metot ve tekniği konusunda da grubun başka bir üyesi, Şam Üniversitesi 
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Eczacılık eski dekanı Prof Dr. Nebil Şerif de şu açıklamada bulundu; “Besmele ile 

kesilen kuş, sığır ve küçük baş hayvanların etlerinden ve besmelesiz kesilen aynı 

hayvanların etlerinden numuneler alarak özel laburatuvarlarda mikroskopik 

incelemelerini yapmaya koyulduk. Bazı icraatlarla her iki numune etleri kuru bir 

ortamda 48 saat beklettik, 48 saatlık zamanın sonunda Besmele ile kesilen hayvan etleri 

numuneleri açık kırmızı gül rengi alırken, besmelesiz kesilen et numuneleri ise, siyaha 

yakın koyu kırmızı bir renk aldı. Buna ilaveten Besmeleli etlerde her hangi bir mikroba 

da rastlanmadı. Besmelesiz etlerin teşhisinde ise, sürekli çoğalan büyük ölçüde zararlı 

mikrop ve bakteriler tesbit edildi.  

Ayrıca ikincisinin dokularındaki kanlarda iltihaplı akyuvarlar ve alyuvarlar tesbit 

edilirken birinci grup et dokularında ise, buna benzer herhangi bir tesbit yapılmadı.”  

Uyuşturulan hayvanların eti  

Araştırmada İslâmî usule göre kesilen hayvanların daha az eziyet çektiği ve etlerinin 

de daha sağlıklı olduğu belirtilirken, Batıda uyuşturularak öldürülen hayvanların kanı 

vücutta kaldığı için, bu tür etlerin daha çabuk bozulduğu, bu nedenle etler hemen 

donduruculara konularak muhafaza edildiği, İslâmî usûle göre kesilen hayvan etlerinin 

ise hemen kasaba gönderilip akşama kadar bozulmadan durabildiği ifade edildi.” 

[59]  

            - Gülmek, tip 2 şeker hastalarında kan şekerini düşürüyor. Japonya Tsukuba 

Üniversitesi'nin araştırmasına göre, yemek sırasında gülen insanlarda kan şekeri 

gülmeyenlere göre daha az yükseliyor.”[60] 

                -“Küresel ısınma dünyamızı ciddi biçimde tehdit ediyor. Önlem alınmazsa 

sadece 50 yıl sonra bütün buzullar eriyecek ve denizler yükselecek. 

Küresel ısınmanın temel nedeni, sera gazlarının artışı. 

Küresel ısınma bundan 150 yıl önce başladı ve bugün itibarıyla hızla artıyor. 

Küresel ısınma, dünya yüzeyinde her bölgede aynı ölçüde değil. Sıcaklık artışı kutup 

bölgelerinde daha fazla. Küresel ısınma ile dağınık alanlardaki ve kutup bölgelerindeki 

buzullar eriyecek, deniz seviyelerinde yükselmeler olacak. Deniz düzeyinin yükselmesi, 

kıyılarda toprak kaybına sebep olup, aynı zamanda kıyılara yakın temiz su kaynakları 

denizle bütünleşecek. Yazla kış, geceyle gündüz arasındaki sıcaklık farkının azalması 

gündeme gelecek, ve bütün dünyadaki rüzgar desenleri etkilenip, fırtınaların sıklığı, 

şiddeti ve yönleri değişecek. 

Küresel ısınma neticesinde sıcaklıkların artmasıyla, aşırı sıcaktan insan ölüm 

oranlarında artışlar meydana gelecek. Küresel ısınmayla böceklerin yaşam süreleri 

uzayabilecek bu da insanlar için büyük bir tehlike oluşturacak. Örneğin sivrisineğin 

yaşam süresinin uzaması halinde sıtma hastalığından insan ölümlerinde artışlar 

görülecek.  
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Küresel ısınma yalnızca sıcaklık artışına yol açmayacak yağış düzenleri de 

değişecek. Kimi bölgeler aşırı miktarda yağış alırken, kimi bölgelerde aşırı kuraklık 

meydana gelecek. 

Hava sıcaklığı her 10 yılda 3 derece yükseliyor 

Hindistan bir yaprak gibi kuruyor 

Ülkede 3 haftadır etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 1165 kişi hayatanı kaybetti. 

Ölüm nedenleri susuzluk ve güneş çarpmaları.”[61] 

“Atmosferdeki su, karbondioksit, oksijen ve azotun devredilmesindeki ahengi, 

nizam ve intizami bildigimiz için, yagmur yerine “kezzap” adını verdigimiz nitrik asitin 

yağabileceği aklımıza dahi gelmez, degil mi?Oysa ki, atmosferin % 80’ini teşkil eden 

azot gazı, yıldırım ve şimşeklerin tesiri altında oksijenle birleşir. Bu oksitlenme 

sonucunda, nitratların meydana gelmesine yarayan azot oksitleri teşekkül eder. Yani 

ilmen, havadaki her elektriklenmede, nitrik asit yağmurunun meydana gelmesi için 

bütün şartlar hazırdır.... Ancak şimşek çaktığında , damla damla merhamet ve rahmet 

yağar. Ve bize haddimizden fazla değer veren yüce kudrete bütün mahlûkat sükreder. 

       Üzerimize her an kezzap yagabilmesinin mümkün oldugunu bilen kimya 

âlimi Prof. Dr. Arthur Macomb bu konuda sunlari söyler: “Ne zaman şimşek çakıp gök 

gürlese, semâdan yağmur yerine nitrik asit yağacak diye soluğum kesilir, rengim kaçar, 

sığınacak bir yer ararım. Çünkü havada nitrik asit teşekkülü için bütün şartlar 

hazırdır.” 

H2 + O = su ( söndürücü )  

H (Hidrojen) yanıcı          O (Oksijen) yakıcı 

   Yanıcı ve yakıcı iki madde bir araya gelince yangın olacağına tam tersine , 

söndürücü olmaktadır. Bunu ayarlayan kimdir? 

-Çevremizde var olan 1000.000 varlığın sadece 3,5 unu görebiliyoruz...O halde 

bizler daha Allah’in yarattıklarını göremiyoruz. Görülmeyen seyleri yaratan Allah’i hiç 

göremeyiz. 

-4’ün var olması için 3’e ihtiyaç vardır.3 olmadan 4 olmaz.3’ün var olması için 

2’ye , 2’nin var olması için (iki adet) 1’e ihtiyaç vardır.1 olmadan 2, 2 olmadan 3 olmaz. 

Fakat;1’in var olması için sıfır’a ihtiyaç yoktur. Çünkü sıfır hiç ,yok, boşluktur. 

Boıtan,hiçten bir olmaz. O halde ,her şeyin başi 1’dir. Bir’den 2 ,ondan 3 çıkmıştır. O 

Bir’de Vahidu’l-ehad olan Allah’tır. 

Bir tren ve vagonlarını düşünelim: 
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V3 - V2 - V1 -  LOKOMATIF 

V3’ü çeken V2’dir.V2’yi çeken V1’dir.V1’i çeken ise lokomotiftir. Lokomotifi 

çeken nedir ,diyemeyiz. Çünkü lokomotif çeker ama çekilmez. Onun hareketi 

kendindedir. 

-Peygamber Efendimiz: “Sizin sesleriniz kaybolmaz, evrende boşlukta 

dolaşır” buyurmuştur. İlim bunu yeni keşfetmiştir. 

-Not: Peygamber Efendimizin deve sidiği ile tedavi etmesini diline dolayan T. 

Dursun, yıllar sonra “çişteki mucize” isminde bir kitabın piyasaya çıkacağını tahmin 

edemezdi.”[62] 

”Havada asılı kalan soru: Karanlık..!  

Tarihin en büyük fizik alimlerinden Albert Einstein'ın (1879-1955) öğretim 

üyeliği yaptığı ABD-Princeton Üniversitesi astrofizikçileri dahil bilim adamları, varlığın 

veya evrenin en gizemli yanının uzayın ''karanlık maddesi'' ve ''karanlık enerjisi'' 

olduğunu hatırlatıyor. Güneş, Dünya, Ay ve gökadalardaki tüm yıldızlar, tüm evren 

maddesinin ancak yüzde 1'den çok azını oluşturuyor. “[63] 

Şimdiye kadar hiçbir bilim adamı, uzayın "karanlık enerjisi"ni çözemedi. İşte 

havada asılı kalan soru... 

  

                                                                                                          10-5-2003 

                                                                                              Mehmet    ÖZÇELİK 
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ZULÜM VE ADALET 

 

            İlk insanın yaratılmasının söz konusu olmasından itibaren,insanın yaratılmasına 

melekler şüpheyle bakmış ve bir derece taraftar olmamıştır.Ve:”O vakti hatırla 

ki,Rabbin meleklere:”Yeryüzünde bir halife yaratacağım.”demişti de,melekler:”Biz seni 

hamd ile tesbih ve takdis ederken,orada fesad çıkaracak,kanlar dökecek kimseler mi 

yaratacaksın?”demişlerdi.Allah:”Ben sizin bilemeyeceğiniz şeyleri 

bilirim.”buyurdu.”[1]  

            Melekler bütün bütün hakszı değillerdi,her ne kadar Cenâb-ı Hakkın 

bildiklerini,o esrarı bilmeseler de! 

            Allah’ın bildiği ve de bildirdiği hakikat,hakikattır.Başta hakikat-ı 

Muhammediyedir.Marife-i ilâhiyedir.Hikmet-i Rabbaniyedir. 

            Gerek önceki yaratılan cinlerin bir kısmının anarşi çıkarmalarına istinaden 

olsun ki,onlarda akıl duygusu gelişmiş,âdeta tek motorlu varlıklar idi.Tek motorlu 

varlıklar böyle fesad çıkarırlarsa,ya üç motorlu varlık olan insan kimbilir nasıl kan 

döker? 

            Cinlerde akıl duygusu gelişmiş iken,insanlarda buna ek olarak, gadab ve istek 

duygusu da sınırsız olarak gelişmiş,âdeta üç motorlu varlık durumunda idi... 

            Dünyaya gelişle beraber ilk kanda dökülmüş,şehvet ve istek duygusunun neticesi 

olarak Kabil kardeşi Habil’i öldürmüştü.Toprak ilk kan dökümüyle kirlenmeye 

başlamıştı. 

            Hâşa,Allah zulmedici değildir.Allah adalet sahibidir.Dünyada adaletle muamele 

ettiği gibi,daha geniş tarzda ahirette bu ilahi adalet tecelli ve tahakkuk edecektir. 

            Kur’an bu adaleti emrettiği gibi,[2]peygamberimizde:”Eğer suç işleyen kızım 

Fatıma da olsa,onu cezalandırırım.”buyurmaktadır. 

            Hz.Ömer,islamın adaletinin kendisinde tecelli ettiği kimse olarak nam salmıştır. 

            Fitnenin kapısı Hz.ömerin öldürülmesiyle kırılmış ve açılmıştır. 

            Hz.Ali bir yahudiyle İslam mahkemesinde sorgulanmıştır. 

            Fatih Sultan Mehmet,aleyhine tecelli edeceğini bildiği halde,kolunu kestirdiği 

rum mimarıyla muhakeme olmuş,aynı el kesme cezasına çarptırılmıştır.Yine o mimarın 

davasından vaz geçmek istemesine rağmen mahkeme vaz geçmemiş,para cezasına 
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çevrilerek,her gün 10 altın daha sonra Fatih’in kendi isteğiyle yirmi altın cebinden 

ödemesi suretiyle sulh olunmuştur. 

            Allah’ın bir ismi de hak’tır.Yani her hak sahibine hakkını bi hakkın eksiksiz 

olarak vermesi demektir. 

            Bir kişinin hakkı kendi rızası olmadıkça,umuma bile feda 

edilememektedir.Allah’ın yanında hak haktır.Küçüğüne büyüğüne bakılmaz. 

            Allah’ın yanında kuvvetli olan haklı değil,haklı olan kuvvetlidir. 

            Dünyanın genel durumu içerisinde görülen haksızlıklar birkaç sebebe 

dayanmaktadır.Bunlar;  

            Ya kendi hatamızın bir neticesi olarak başımıza gelmektedir veya geçmiş 

günahları temizlemek için olmakta veya sevab kazandırmak içindir veyahutta geniş bir 

mahkeme olan ahiret mahkemesine tecil edilmektedir.Zira köyde işlenilen bir cinayet 

orada muhakeme edilmeyip,mahkemelere sevkedilmektedir.İlçe ve bazı illerde işlenen 

siyasi suçlar,Devlet güvenlik mahkemelerinin olduğu yerlere sevkedilmektedir.Suç 

büyüdükçe mahkeme de büyümektedir. 

            Âhiret mehkemesi tüm varlıkların muhakeme edilip,Allah’ında adaletinin 

tamamıyla tecelli edeceği bir yerdir.Boynuzsuz koyunun hakkının boynuzlu koyunda 

alınacağı,kimseye haksızlığın edilmeyeceği,Allah’ın hakimliğinde,yine O’nun 

mahkemesinde sorgunun olacağı yerdir.Allah’tan daha adaletli kim vardır?  

            Dünya son raundunu gerçekleştirmektedir.Adaletle zulmün tüm maharetliklerini 

göstermekte olduğu bir zaman ve zemindeyiz. 

            Zulmün topu var güllesi varsa, 

            Hakkında bükülmez kolu,dönmez yüzü vardır. 

            Zulm ile âbad olanın,âkibeti berbad olur. 

            Hiçbir zamanda denilmemiştir ki,helal olsun,falan adam zulüm yaptı,sağolsun,iyi 

yaptı,kârlı oldu gibi ifadeler kullanılmamış belki lanetle anılmıştır.Tarihe kara bir leke 

olarak geçmiştir. 

            Adaleti zulümden ayıran en önemli fark;Adalet aydınlığı oluştururken,zulüm 

karanlığı getirip,nuru götürür.Zulüm cehaletten beslenir. 

            İnsan mübalağalı olarak çok zalim ve cahildir.[3] 

            Zulüm bir cihetle nurun nurunu arttırmaktadır.Tıpkı gecenin karanlığıyla 

beraber,ışığın parlaklığı daha fazla belirgiz ve açık olur. 

            Fıtrata uygun olmayan her iş zulümdür.Zulüm insan fıtratına aykırı ve insan 

yapısını bozmaktadır. 
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            Zulüm hayatın virüsüdür. 

            Zulüm bizatihi zulüm olduğu gibi,zulme rıza da zulümdür. 

            İslam tarihinde yüzlercesi görüldüğü üzere,büyük zatlara yapılan 

zulümler,hiçbir zaman için onlara açısından bir kayıb değil,bir kazanç olmuştur.Onları 

düşürmemiş belki yüceltmiştir.Çünki zulüm ve zalimler onlar için birer gübre 

olmuşlardır.Her ne kadar biraz yakıcı olsalarda... 

            Zulüm küçük insanların işidir.Büyükler böyle aşağı işlere tenezzül edip 

zulmetmezler.Boyu kısa olan parmaklarının ucuna basar veya başkalarının sırtına çıkıp 

görmeye veya görünmeye çalışırlar.Büyük olanların böyle bir dertleri yoktur. 

            Bu zamanda zulüm başına adalet külahını geçirmiş,adalet adına ve onun adını 

kullanarak iş başı yapmaktadır. 

            Zulüm cehennemle eş değerdedir. 

            Zulüm bir katılık,bir kabalık,belaların habercisi ve ışığa mani olmaktadır. 

            Bazen zulüm içinde adalet tecelli eder.İnsan yapmadığı bir hatadan dolayı zulme 

mahkum olur.Kimse bilmezki onun gizli bir hatası vardır.Kader onun o gizli hatasına 

binaen onun başına zahiren musibet ve zulüm görülen böyle hali musallat etmiştir. 

            Bundan dolayıdır ki;Beşer zulmeder,kader adalet eder. 

            Kur’an-da anlatılan Hz.Musa ile Hz.Hızırın maceralarında görülen adalet 

kaderin gerçek adaletini göstermektedir.[4] 

            Mazlumların adaletten büyük hisseleri vardır.Eğer onlar adaleti ilahiyyenin 

kendilerine vereceği müjdeyi görmüş olsalardı,binler defa şükrederlerdi. 

            Hakiki adalet ancak ahirette vaki olur.Dünyada dahi en büyük adalet,insanın ne 

kendisine ne de başkalarına hiçbir haksızlıkta bulunmamasıdır. 

            Müsavatsız adalet adalet değildir.Adaletin önünde herkes  eşittir. 

            Saadetimiz ancak adalette ve adalet iledir. 

  

                                                                                                                      29-05-2003 

                                                                                                          Mehmet   ÖZÇELİK 
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ELLİ YEDİLERİN CELBİ 

 

  

            Kendisi gerçekçi ve inançlı bir insandır.Ramazanlarda orucunu  tutar,diğer 

zamanlarda olmasa da ramazanda beş vakit namazı ve Cuma namazlarını 

kaçırmaz.Vatanına milletine sadık bir insandır.Millete yararlı olmaya çalışır.Ahiretine o 

kadar olmasa da dünya ve çocuklarına yatırımda gayretli bir insandır. 

            Bir gün öğretmen odasındayız.Kendisi de muavin olup arada bir boş olduğunda 

gelir.Bu seferde gelmişti.Masanın üzerindeki bir sendikanın göndermiş olduğu dergi 

dikkatini çekti.Ve sayfalarını teker teker çevirip okumaktan ziyade bakmaya başladı. 

            Derginin sonuna gelmişti.Son sayfadaki insanlar dikkatini çekmişti.Bunlar ise o 

sendikaya mensub olan öğretmenlerin ölüm haberleri idi.Ölümleri normaldi.Zaten o 

durumda onu pek etkilememişti.Veya öyle görünüyordu. 

            Ancak birden bire elindeki dergiyi kapatmasıyla ileriye fırlatarak;Bu dergileri 

bir daha buraya koymayın yav,diyerek heyecanlı ifadesi dikkatimi çekmişti. 

            Ne demek istediğini anlamak üzere tebessümle karışık bir şekilde yüzüne 

baktım.Yüzü belirtmemeye çalışmakla karışık bir kızarıklık belirtisi içerisinde idi. 

            -Yahu bunlar hep 1957 doğumlularmış,yenilermiş… 

            Dergiye daha önce bende göz atmış,ondan fazla öğretmenlerin resimlerinden 

anlaşıldığı üzere pek yaşlı kimseler değillerdi. 

            Müdür muavini arkadaşın bu telaşı,kendisinin de 1957 doğumlu olmasındandı. 

            Ben ise sevinmiştim.Arkadaşa dönerek;Hocam desene bizim celbimize daha 

var.Hem ben 1960 Temmuz doğumluyum.En azından beş altı celbden sonra beni 

çağırırlar.Daha 60’ların celbine bir zaman daha olduğu için rahat edebilirdim. 

            Ancak firara düşmemek için o zamana kadar acemiliklerimi gidermeli,orada 

gösterecekleri eğitime yabancı ve yabani olmamalıydım. 
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            Kendisine hazırlıklı olmasını söyleyim,her an celb tezkeresinin gelebileceğini 

hatırlattım.Ancak gerek kendisinin daha iyi hazırlanmamış,çocukları ve dünya için 

hazırlıklar içerisinde bulunup,o işlerinin bitmesini beklediğinden zamanın nede çabuk 

geçtiğinden habersizdi.Artık kendi akranları teket teker celbe çağırılıyordu. 

            Gösterdiği tepkisi hem gerçek hem de bir feryattı. 

            Aynı doğumlular celbe çağrılırken elbette biz atlanamaz veya unutulamazdık. 

            Öğretmenler odasında olan bu olaydan birkaç sonra bir öğretmen arkadaşın 

daha taziyesine gittik.Oda 57 celblerindendi. 

            Muavin arkadaşın bir ay kadar önce amcası vefat etmiş,taziyesine 

gitmiştik.Amcasından pek de hayırla bahsedilmiyordu.Şeytan ve şeytan gibi bir insan 

olarak bahsediliyordu. 

            Kendisi öyle değildi ama acaba kaçak muamelesi görürmüydü? 

            Bu genel kural olmasa bile bazen seferberliklerde çok öncekiler bir daha celbe 

tabi tutuldukları gibi,daha askerliği gelmemiş olanlarda askere alınabiliyordu.Ancak 

pek seferberlik aklımıza gelmediği için kendi yaşımızı beklemekteyiz. 

            Bu devre 57 ve öncekiler celb kapsamı içerisindeler. 

            Oh be, daha bizim celbe varmış! Zamanda ne kadar da çabuk geçiyor! 

            Unuttum yahu,siz hangi celbe tabisiniz?Celbinize daha varmı?Kaç doğumlularla 

beraber gideceksiniz?Hiç arkadaşlarınızdan giden var mı? 

            Televizyon ve Radyolardan gidenlşeri çok duyuyoruz da,henüz bizim mahalle ve 

akrabalardan bizim devre gidenler pek olmuyor?Olsa da pek ilgilenmiyoruz veya 

duymuyoruz.Bazen de bize duyurmuyorlar mı?diyorsunuz… 

            Bizden önceki bir asırda altı milyara yakın insan celbedildi,bu asırda da yıllık 

bütçede yedi milyar insan düşünülüyormuş… 

            Bu durumda mutlaka bizde varızdır..tıpkı bizden öncekiler gibi… 

58’ler sizde hazırlanın,şube işlemlerini yaptırın,tecil işlemlerin varsa 

yaptırınız.Bazen paralı askerlik de çıkıyor tıpkı sadakanın belaları defetmesi,ömrü 

uzaltması gibi… 

Siz hangi katagoridesiniz? 

  

                                                                                              Mehmet  ÖZÇELİK 

  



 

EDEB VE EDEBİYAT 

 

  

            *“İnsan fezailden neye erişirse edeble erişir.”[1] 

*-Edebden mahrum olan,Rabbin lutfundan da mahrum olur.” 

            “Gezdim Haleb ile şam’ı 

             Eyledim ilmi taleb 

             Meğer ilim bir hiç imiş 

             İlla edeb illa edeb...” 

            Hayatını edebden uzak günah kirleriyle,zina içerisinde harama yönelerek geçiren 

bir insan,budanmamış bir odun ve kütük gibidir. 

            Asr-ı saadette Peygamberimiz (A.S.) Ashabıyla beraber bulunuyordu. Bir genç 

çıkageldi ve çok saygısızca: 

- Ya Resulallah! Ben falanca kadın ile arkadaş olmak olmak istiyorum, onunla zina 

yapmak istiyorum dedi. 

Ashab-ı Kiram, bu durumdan çok öfkelendiler. İçlerinden gazaba gelerek genci dövmek 

ve huzuru Resulullah'dan çıkarmak isteyenler oldu. Bazıları bağırıştılar. Çünkü genç 

çok hayasız konuşmuştu. 

Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.) bırakın o genci buyurdu. Resulullah,  genci yanına 

çağırdı, dizinin dibine oturttu. Gencin dizlerini kendi mübarek dizine değdirecek bir 

şekilde oturttu ve: 

 - Ey genç, birinin annenle bu kötü işi yapmasını ister misin? Bu çirkin hareket hoşuna 

gider mi? diye sordu. Genç hiddetle: 

 - Hayır Ya Resulallah, diye cevap verdi. Resulallah: 

 - Öyle ise o çirkin işi yapacağın kimsenin evlatları da bundan hoşlanmazlar. Sonra: 

 - Peki, bu çirkin işi senin kız kardeşinle yapmak isteseler, sever misin? diye 

sorduklarında genç : 

 - Hayır, asla! diyerek hiddetleniyordu. Şu halde insanlardan hiç kimse bu işi sevmez 

buyurdu. 

Sonra Hz.Peygamber (A.S.) mübarek elini bu gencin göğsüne koyarak şöyle dua etti: 

 - Allah'ım! Sen bu gencin kalbini temiz kıl. Namusu ve şerefini muhafaza eyle ve 

günahlarını da bağışla, buyurdu. 

Genç, Resulallah'ın huzurundan ayrıldı. Bir daha günah işlemediği gibi böyle bir kötü 

düşünce aklından bile geçmeden yaşamış! 

            Rasulullah;-Kadınlarınızın namuslu olmasını istiyorsanız,başkalarının 

kadınlarına yan gözle bakmayınız.”buyuruyor. 

            Edeb ve terbiye erkekte olursa güzeldir,ancak kadında olursa daha güzeldir. 
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            Edeb bir tâc imiş nur-u hudadan 

            Sen giy o tâc-ı kurtul her belâdan. 

            Özellikle edibler edebli olmalıdırlar,hem de edeb-i islâmiye ile edeblenmiş 

olmalılar. 

            Edibleri her türlü yazarlardan en bâriz vasıfları,edebleridir. 

            Fuzuli,Bâki,Nâbi,Yunus,Mevlâna gibilerini diğer insanlardan ayıran en belirgin 

özellik,onların edebleridir. 

            Edeb her şeyden önce;kişinin her konuda haddini,hududunu,kendini bilmesidir. 

            Edebi olmayan edebiyatçı olamaz,edebi konuşamaz,edebiyat yapamaz,yapmaya 

da hakkı yoktur. 

            Edebi olmayan her söz ve uygulama,Rafine edilmemiş,Revizyondan 

geçirilmemiş,İşlenmemiş bir madde ve madendir. 

            Edeb fıtrattır.Fıtrata uygun olmayan bir şey,edebe de aykırıdır. 

            Sünnet bir edebtir.Allah edebin her çeşidini Efendimizde cemetmiştir. 

            Edeb;dilde,gönülde,fizikte,metafizikte,âdab-ı muaşerette ölçülü hareket etmektir. 

            Yasaklar edebi sağlamak ve muhafaza altına almak içindir. 

            İbadetler edebtir. 

            Namaz,Fuhşiyat ve münkerattan koruyucu edeb bekçisidir. 

            Edebli toplumlar,kültürlü toplumlardır.Kültür edebin bir şubesidir. 

            Kıyametin kopması esnasında insanlardan ilk kaldırılacak en değerli şey,edebdir. 

            Edebin toplumdan kalkması,kıyametin ilk habercisidir. 

            Edeb kalkmadıkça,kıyamet kopmaz. 

            Bu konuda Bediüzzaman; 

            *“Haysiyet ve namus ise, edebsizlerin te'dibini ister.”[2] 

*Edebsizlik yeryüzünün birer pisliğidir.[3] 

*Kur'an-ı Hakîm edeb-i muaşeretdir.[4] 

*”Âlet-i tenasül-i insan, insan nazarında bahsi hacalet-âverdir. Fakat şu perde-i 

hacalet, insana bakan yüzdedir. Yoksa hilkate, san'ata ve gayat-ı fıtrata bakan yüzler 
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öyle perdelerdir ki, hikmet nazarıyla bakılsa ayn-ı edebdir, hacalet ona hiç temas 

etmez.”[5] 

*Kur'an-ı Hakîm menba-ı edebdir.[6] 

*” Şeytan münafî-i edeb çirkin halleri tasvir eder. Kalbe "Eyvah" dedirtir. Ye'se 

düşürtür. Vesveseli adam zanneder ki kalbi, Rabbine karşı sû'-i edebde bulunuyor. 

Müdhiş bir halecan ve heyecan hisseder. Bundan kurtulmak için huzurdan kaçar, 

gaflete dalmak ister.”[7] 

            “Dinle ey bîçare! Nasılki, senin namazın edeb-i nezihanesinin vesilesi olan zahirî 

taharete, batnının bâtınındaki necaset ona tesir etmez ve bozmaz.”[8] 

*” Bir edebsizin yüzünden, bazan olur ki, bir memleket harab olur."[9] 

*” Esfel-üs safilîne giden o edebsiz zalimler cezalarını buldular"[10] 

Hem nasıl medeniyet-i hazıra, hikmet-i Kur'anın ilmî ve amelî i'cazına Öyle de: 

Medeniyetin edebiyat ve belâgatı da, Kur'anın edeb ve belâgatına karşı  mağlub oluyor. 

[11] 

*” Cin ve insin hattâ şeytanların netice-i efkârları ve muhassala-i mesaîleri olan 

medeniyet ve hikmet-i felsefe ve edebiyat-ı ecnebiye, Kur'anın ahkâm ve hikmet ve 

belâgatına karşı âciz derekesindedirler.”[12] 

*“Mü'minlerin de, böyle edebsiz ehl-i isyana karşı dayanmak için Cenab-ı 

Hakk'ın çok inayatına muhtaçtırlar.”[13] 

*“Edebsiz adam, te'dib suretiyle hapse atılır.”[14] 

*“Zira küçük bir hâkimin küçük bir izzeti, küçük bir gayreti, küçük bir celali 

bulunsa; bir edebsiz ona serkeşane dese: "Beni te'dib etmezsin ve edemezsin." Herhalde 

o yerde hapishane yoksa da, tek o edebsiz için bir hapishane teşkil edecek, onu içine 

atacaktır. Halbuki kâfir,”[15] 

*“Hem üdeba-yı İslâmiyenin meşhurlarından bedbînlikle maruf Ebu-l Alâ-i 

Maarri ve yetimane ağlayışıyla mevsuf Ömer Hayyam gibilerin, o mesleğin nefs-i 

emmareyi okşayan zevkiyle zevklenmesi sebebiyle, ehl-i hakikat ve kemalden bir sille-i 

tahkir ve tekfir yiyip; "Edebsizlik ediyorsunuz, zındıkaya giriyorsunuz, zındıkları 

yetiştiriyorsunuz" diye zecirkârane te'dib tokatlarını almışlar.”[16] 

*Her asrın bir edebî rütbesi vardır.[17] 

            “Avrupa'dan tereşşuh etmiş şu hazır edebiyat romanvari nazarla, Kur'anda olan 

letaif-i ulviyet, mezaya-yı haşmeti göremez, hem tadamaz. 

Edebiyatta vardır üç meydan-ı cevelan; onlar içinde gezer, haricine çıkamaz: 

Ya aşkla hüsündür, ya hamaset ve şehamet, ya tasvir-i hakikat. İşte yabani edebse 

hamaset noktasında hakperestliği etmez. 
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            Yine ondan gelen, dalaletten neş'et eden ruhun ızdırabatına o edebsizlenmiş edeb 

(müsekkin hem münevvim); hakikî fayda vermez.İştihayı kabartır, hevesi tehyic eder, 

his daha söz dinlemez. Kur'andaki edebse hevayı karıştırmaz. 

            Avrupazade edebse fakd-ül ahbabdan, sahibsizlikten neş'et eden gamlı bir hüznü 

veriyor, ulvî hüznü veremez. 

            Kur'anın edebi ise: Öyle bir hüznü verir ki, âşıkane hüzündür, yetimane değildir. 

Firak-ul ahbabdan gelir, fakd-ül ahbabdan gelmez. 

            İkisi birer şevki de verir: O yabani edebin verdiği bir şevk ile nefis düşer 

heyecana, heves olur münbasit; ruha ferah veremez.”[18] 

*”Risale-i Nur'da müstesna bir edebiyat ve belâgat ve îcaz, nazirsiz, cazib ve 

orijinal bir üslûb vardır. Evet, Bediüzzaman zâtına mahsus bir üslûba mâliktir. Onun 

üslûbu, başka üslûblarla müvazene ve mukayese edilemez. Eserlerin bazı yerlerinde, 

edebiyat kaidesine veya başka üslûblara nazaran pek münasib düşmemiş gibi 

zannedilen bir noktaya rastlanırsa, orada gayet ince bir nükte, bir îma veya ince bir 

mana veya hikmet vardır. Ve o beyan tarzı, oraya tam muvafıktır. Fakat o ince inceliği, 

âlimler de birden pek anlamadıklarını itiraf etmişlerdir. Bunun için, Bediüzzaman'ın 

eserlerindeki hususiyet ve incelikleri, Risale-i Nur'la fazla iştigal etmemiş olanlar, 

birden intikal edemezler.”[19] 

            *”Büyük şâirimiz, edebiyatımızın medar-ı iftiharı merhum Mehmed Âkif, bir 

üdebâ meclisinde, "Viktor Hügo'lar, Şekspirler, Dekartlar; edebiyatta ve felsefede, 

Bediüzzaman'ın bir talebesi olabilirler." demiştir.”[20] 

*Sünnet,şeriatın bir edebidir.[21] 

*Âdâb-ı Nebevîye muhalefet onların nurundan ve o hakikî edebden istifade 

etmemektir.[22] 

*”Sünnet-i Seniye, edebdir. Hiçbir mes'elesi yoktur ki, altında bir nur, bir edeb 

bulunmasın! Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş: : 

   Yani: "Rabbim bana edebi, güzel bir surette ihsan 

etmiş, edeblendirmiş." Evet siyer-i Nebeviyeye dikkat eden ve Sünnet-i Seniyeyi bilen, 

kat'iyyen anlar ki: Edebin enva'ını, Cenab-ı Hak habibinde cem'etmiştir. Onun Sünnet-i 

Seniyesini terkeden, edebi terkeder. -Bîedeb mahrum bâşed ez lûtf-i Rab -(Edepsiz kişi 

Allah'ın lütfundan mahrum olur.)kaidesine mâsadak olur, hasaretli bir edebsizliğe 

düşer.”[23] 

*”Sual: Herşeyi bilen ve gören ve hiçbir şey ondan gizlenemeyen Allâm-ül 

Guyub'a karşı edeb nasıl olur? Sebeb-i hacalet olan haletler, ondan gizlenemez. Edebin 

bir nev'i tesettürdür, mûcib-i istikrah hâlâtı setretmektir. Allâm-ül Guyub'a karşı 

tesettür olamaz? 

            Elcevab: Evvelâ: Sâni'-i Zülcelal nasılki kemal-i ehemmiyetle san'atını güzel 

göstermek istiyor ve müstekreh şeyleri perdeler altına alıyor ve nimetlerine, o nimetleri 
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süslendirmek cihetiyle nazar-ı dikkati celbediyor. Öyle de: Mahlukatını ve ibadını sair 

zîşuurlara güzel göstermek istiyor. Çirkin vaziyetlerde görünmeleri, Cemil ve Müzeyyin 

ve Latif ve Hakîm gibi isimlerine karşı bir nevi isyan ve hilaf-ı edeb oluyor. 

İşte Sünnet-i Seniyedeki edeb, o Sâni'-i Zülcelal'in esmalarının hududları içinde bir 

mahz-ı edeb vaziyetini takınmaktır.”[24] 

            *”Nasılki bir tabib, doktorluk noktasında bir nâmahremin en nâmahrem uzvuna 

bakar ve zaruret olduğu vakit ona gösterilir. Hilaf-ı edeb denilmez. Belki edeb-i Tıb öyle 

iktiza eder, denilir. Fakat o tabib, recüliyet ünvanıyla yahut vaiz ismiyle yahut hoca 

sıfatıyla o nâmahremlere bakamaz. Ona gösterilmesini edeb fetva veremez. Ve o cihette 

ona göstermek, hayâsızlıktır.”[25] 

*“Esma-i cemaliye ve kemaliye ise, melaike ve ruhanî ve cinn ve insin nazarında 

güzelliklerini, mevcudatın güzel vaziyetleriyle ve hüsn-ü edebleriyle göstermek 

isterler.”[26] 

*”Hayal veya fikir âyinesinde küfriyatın ve şirkin akisleri ve dalaletin gölgeleri 

ve şetimli çirkin sözlerin hayalleri, itikadı bozmaz, imanı tağyir etmez, hürmetli edebi 

kırmaz.”[27] 

*“Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine karşı imtihan tarzı sû'-i edebdir, ubudiyete 

münafîdir."[28] 

*“ Edeb-i Furkanî ile edebleniniz!”[29] 

*“Hâlık-ı Rahîm'in hazır nâzır olduğunu düşünüp, ondan başkasının 

teveccühünü aramayarak; huzurunda başkalarına bakmak, meded aramak o huzurun 

edebine muhalif “[30]dir. 

*“Hem edebiyatça en ileri bulunan Arab edibleri, -İslâmiyete girmeyenler- 

şimdiye kadar muarazaya pekçok muhtaç oldukları halde Kur'anın i'cazından yedi 

büyük vechi varken, yalnız birtek vechi olan belâgatının, (tek bir surenin) mislini 

getirmekten istinkâfları ve şimdiye kadar gelen ve muaraza ile şöhret kazanmak isteyen 

meşhur beliglerin ve dâhî âlimlerin onun hiçbir vech-i i'cazına karşı çıkamamaları ve 

âcizane sükût etmeleri; Kur'an mu'cize ve tâkat-ı beşerin fevkinde olduğuna bir 

imzadır.”[31] 

*”Mesmuatıma göre: Merkez-i hükûmette, bir kundura boyacısı çarşı içinde bir 

büyük adamın yarım çıplak karısına sarkıntılık edip o acib edebsizliği yapması, tesettür 

aleyhinde olanın hayâsız yüzüne şamar vuruyor."[32] 

*”Bilhassa lise ve üniversite tahsil gençliğine bu hârika eserler orijinal ve çekici 

üslûbu ve yüksek edebî san'atıyla kendini okutturuyor.”[33] 

            *”Ahlâk, edeb ve terbiye gibi en yüksek meziyetlere sahib olabilmek için, 

kuvvetli bir imana sahib olmak lâzımdır.”[34]  

            *”Bu hesab-ı ebcedî, makbul ve umumî bir düstur-u ilmî ve bir kanun-u edebî 

olduğuna deliller pek çoktur.  
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Yüksek edibler bu hesabı, edebî bir kanun-u letafet kabul edip, eski zamandan 

beri onu istimal etmişler.”[35] 

            *Kur’an;“edebiyatın mu'cize-i kübrası “[36] 

*Kur’an insanların ve ediblerin“edebî malûmatlarına imale etmesi ve 

benzetmesi, mukteza-yı belâgat ve irşad”dır.[37] 

  

*”Edebiyat ile alâkadar olanlar için Kur'an, bir kitab-ı edebdir.”[38] 

*”Edebî dehaların ve yüksek şâirlerin, Kur'an huzurunda eğildikleri bir 

vakıadır.”[39] 

*”Kur'anın güzelliği, diğer bütün edebî eserlerin güzelliklerinden kabil-i 

temyizdir.”Carlyle.[40] 

*”Evet, bazı ibareler belki edebiyat denilen şeye tam muvafık düşmüyormuş. 

Bunda da isabet var. Çünki edebiyat satılmıyor, Kur'an'dan nurlar gösteriliyor.”[41] 

*”Fedakâr Üstad! Diyanetten meded almayan, ehl-i gafletin gafletini 

ziyadeleştiren edebiyat denilen müdhiş sarhoşluk, ancak ve ancak sizin âsâr ve 

telkinleriniz sayesinde mündefi' oluyor. 

Sevgili Üstadım! Felsefe mezbelelerinde nâlân, sürünen edebsizler elbette hakikî 

edebi ve edebiyatı sizin eserlerinizde bulacaklarına asla şübhe yoktur ki, böyle 

olacak.”[42] 

            *“Vahdaniyet-i İlahiyeyi güneş gibi isbat eden ve Kur'an'ın otuzüç âyet-i 

azîmesini tefsir eden Otuzüç Pencere namındaki Otuzüçüncü Mektub ki, sırr-ı tevafukla 

beraber kıymet-i ilmiyesi ve edebiyesi itibariyle ehl-i tevhidce yalnız maddeten bin lira 

kadar ehemmiyetli olan risale”dir.”[43]  

*”Sehil ve muvaffakıyetime hayırlı dualarınızı rica eder, kemal-i edeble ellerinizi 

öperim, muhterem üstadım.”[44] 

            *”Ulaşmaz Dest-i edeb-i garb-ı hevesbar-ı hevâkâr-ı dehâdar 

            De'b-i edeb, ebed-müddet. Kur'an-ı ziyabar-ı şifakâr-ı hüdâdar.”[45] 

*”Evet dinden gelmeyen, belki felsefenin hassasiyetinden gelen celb-i ervah da; 

hem hilaf-ı hakikat, hem hilaf-ı edeb bir harekettir.  

Belki ayn-ı hakikat ve edeb ve hürmet ve istifade odur ki; Celaleddin-i Süyutî, 

Celaleddin-i Rumî ve İmam-ı Rabbanî gibi zâtların seyr ü sülûk-u ruhanîleri gibi seyr ü 

sülûk ile yükselerek o kudsî zâtlara yanaşmak ve istifade etmektir.”[46] 
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*”Kendisinin; ilmî, ahlâkî, edebî, birçok fazilet ve meziyetleri arasında beni en 

çok meftun eden şey; onun o, dağlardan daha sağlam, denizlerden daha derin, 

semalardan daha yüksek ve geniş olan imanıdır.”[47] 

*“Kitaba girmezden evvel, Üstadı; ilmî, fikrî, tasavvufî ve edebî cepheleri ile de 

mütalâa etmek isterdim... Fakat çok derin ve pek Şümullü olan bu mevzuların birkaç 

sahife ile hulâsa edilemiyeceğini kat'î bir surette idrak ettikten sonra; artık, adı geçen 

mevzulara birkaç cümle ile temas etmeyi münasip gördüm.”[48] 

            *”Üstad; Risale-i Nur Külliyatı'nda; dinî, içtimaî, ahlâkî, edebî, hukukî, felsefî ve 

tasavvufî en mühim mevzulara temas etmiş ve hepsinde de hârikulâde bir surette 

muvaffak olmuştur.”[49] 

*“Üstad zevk inceliği, gönül hassasiyeti, fikir derinliği ve hayal yüksekliği 

bakımından harikulâde denecek derecede edebî bir kudret ve melekeyi hâizdir.”[50]  

            *“Kendisi, asr-ı hâzırın ihtiyacını karşılayacak, zamanın ilmî ve edebî seviyesinin 

fevkinde bütün dünyaya Kur'anın mu'cize olduğunu isbat ve herkesi ikna edebilecek bir 

kabiliyet, metanet, emel ve fedakârlık taşıyordu.”[51] 

            *”– Ey gazeteciler! Edibler edebli olmalı; hem de edeb-i İslâmiye ile müteeddib 

olmalı.”[52] 

*”Bildiğime göre, edibler edebli olurlar. Edebsiz bazı gazeteleri, nâşir-i ağrâz 

görüyorum. Eğer edeb böyle ise ve efkâr-ı umumiye böyle karmakarışık olsa, şahid 

olunuz ki, böyle edebiyattan vazgeçdim; bunda da dahil değilim. Vatanımın yüksek 

dağlarında, yâni Bâşid başındaki ecram ve elvâh-ı âlemi, gazetelere bedel mütalâa 

edeceğim.”[53]  

*“ İslâmiyetin hakikatında mevcud maddî-manevî en yüksek terakkî ve 

medeniyet umdeleri yerine; dinsiz felsefenin bataklığındaki nursuz prensipler, edebsiz 

edib ve feylesofların fikir ve ideolojileri, gizli komünistler, farmasonlar, dinsizler 

tarafından telkin ediliyor ve çok geniş bir çapta tedris ve talime çalışılıyordu. Bilhassa 

İngiliz, Fransız gibi İslâm düşmanlarının İslâm Âlemini maddeten ve mânen yıpratmak, 

sömürmek emellerinin başında Kahraman Türk Milletinin dinî bağlardan 

uzaklaştırılması; örf âdet, an'ane ve ahlâk bakımından tamamen İslâmiyete zıt bir 

duruma getirilmek plânları vardı ve bu plânlar maalesef tatbik sahasına 

konmuştu!”[54] 

*”Üstad;”edeb ve iffetin en şâheser nümunelerini nefsinde gösterebilmiş bir 

nezahet ve hüsn-ü hulk âbidesidir.”[55] 

            *”Ey sû-i niyetleriyle ve kendi menfî ruhlarına kıyasla bu ahlâk, edeb, îman, 

marifet ve hakikat âbidesine dil uzatan ve şeytanları dahi utandıracak derecede 

iftiralarla bu fazilet timsalini yok etmeğe, tezvire çalışmış bedbahtlar!”[56] 

*”Bazan yüksek dağ başlarında, büyük kayalıklar arasında gezer, yalnız başına 

sessiz dolaşır; bazan bağ ve bahçeleri, nebatat ve hayvanatı temaşa ve tefekkür edip; 

sonra dönüp, şehre inip, en büyük siyasî içtimalarda, gayet beliğ ve mâkulâne hitabeler, 

ahlâkî edebî nutuklar irad edebilen cevval bir ruh haletini taşırdı.”[57]  
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*”Maksadım, İslâmiyete hizmet, Türk edebiyatını tanıtmak ve Türk 

düşmanlarına karşı, yazmak ve çalışmaktır.”[58] 

*Bu memleket için bir“İslâm Edebiyatı sergisi” [59]ve de  dergisine ihtiyaç 

vardır. 

*“Sû'-i fehm ve sû'-i edeb ile İslâmiyetin hakkını ve müstehak olduğu hürmeti îfa 

edemedik. Tâ o da bizden nefret ederek evham ve hayalâtın bulutlarıyla sarılıp tesettür 

eyledi.”[60] 

*“Kürdlerin emsal-i edebiyesi”[61] gibi her milletin bir çok edebi meselleri 

mevcuttur. 

            *”Eğer istersen Harîrî gibi bir dâhiye-i edebin Makamat'ına gir, gör! O dâhiye-i 

edeb nasıl hubb-u lafza mağlub olarak lafızperestlik hevesi o kıymetdar edebini lekedar 

ettiği gibi lafızperestlere de bast-ı özür etmiştir ve nümune-i imtisal olmuştur. Onun için 

o koca Abdülkahir bu hastalığı tedavi etmek için Delail-i İ'caz ve Esrar-ül Belâgat'ın bir 

sülüsünü onun ilâçlarından doldurmuştur. Evet lafızperestlik bir hastalıktır, fakat 

bilinmez ki hastalıktır...”[62] 

*“Bir nükte-i zarafet için veya kafiyenin hatırı için, çok edib edebde edebsizlik 

etmeye şimdiden başlamışlardır.” [63] 

*Tabiatperestlik edebizce bir hatadır. [64] 

*”Sakalımın beyazlanmakla parlaması seni korkutmasın. Zira nur-u mütecessim 

gibi dimağdan erimiş sakaldan mecra bulup kendini gösteren fikir ve edebin 

tebessümüdür.”[65] 

*”Bir kısmı da, selâmet-i millet fedaileridir. Onların ukde-i hayatiyelerini teşkil 

eden, mason olmayan ekserî İttihad ve Terakki'dir. Ve sizin şu aşairiniz kadar ülema ve 

meşayih, Jön Türkler meyanında mevcuddur. Vakıa onlarda bir takım edebsiz, çok 

sefih masonlar dahi bulunur; lâkin yüzde ondur. Yüzde doksanı sizin gibi mu'tekid 

müslimlerdir. (Velhükmü lil-ekser).”[66] 

*”Madem ki hasene on misline çıkar. Seyyie, nefsinde birde münhasır kalır. Sen 

de haseneden neş'et eden muhabbeti, muhsinden muhsinin müteallikatına teşmil et. 

Uyûbundan iğmaz-ı ayn et. Seyyieden neş'et eden adavet-i müsi'den, müsi'in ekaribine 

veya sair güzel sıfatlarına tecavüz ettirme. Bu edeb-i illiye-i âdile-i Kur'aniye ile 

edeblen! Kur'an'ın edebiyle edeblenmeyen, zamanın sillesiyle te'dib olunacağı 

muhakkaktır.”[67] 

*”Esefa! Heyet-i içtimaiyeyi faaliyet ve harekete götüren çok ukde-i 

hayatiyelerden, bizde inkişafa başlayan yalnız fikr-i edebiyat, bahusus şâirane, 

müfritane, edebşikenane, hodpesendane olan fikr-i hiciv ve arzu-yu tahkirdir.”[68] 

            *”Te'dib-i hakikîye karşı edebsizliktir ki, birbirine saldırıyor. Fakat millete ve 

İslâmiyet'e karşı olan ta'rizat-ı zımniyelerini o kâselislerin yüzlerine çarpmakla beraber, 

onlar birbirine karşı dinsizcesine hiciv ve terzilleri ise, kimbilir belki müstehaktırlar 

düşünüp, deyip geçmek ile iktifa ederiz.”[69] 
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CİN VE ŞEYTAN 

 

  

Cinler;Kur’an-da varlıkları kesin olarak bildirilmiş,[1]Bir surede Cin suresi 

olarak isimlendirilmiştir.Allah cinleri dumansız,kor ateşten yarattı.[2] Nafi bin Ezrak-ın 

İbni Abbasa Kur'anın tefsirinden sorduğu yerler:Şuvaz;Dumansız alev. Nuhas;Alevsiz 

duman.[3] Hızlı hareket edip [4],iman ve ibadetle yükümlü varlıklardır.[5]Gaybı 

bilmez,[6]  

Yeme,içme,erkeklik,dişilik,doğma,ölme gibi özelliklere sahibtirler.Kötülük 

yapabilip,kötülüklerinden Allah’a sığınılmalıdır.[7] 

Süleyman peygamberin onları her türlü işte istihdam ettiği gibi,onlar her türlü 

ağır ve istihbarat gibi hususlarda kullanılabilir.[8] 
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Onlar en çok insanların kendilerini bilmemelerinden ve özellikle bilgisizlikten 

kaynaklanan Korkutma yönüyle insanları etkileri altına almaktadırlar.Korku 

durumunda;Âyet-el Kürsi,Felak-Nas,korkuda özellikle Kureyş suresi okunmalıdır.[9] 

Yahudi ve hristiyanlarca da cinlerin varlığı kabul edilmektedir. 

İslamdan önce cinlere tapılmakta idi.[10] 

Gözler cinleri görebilecek yetenekte yaratılmamış olup,tıpkı kulağın düşük ve 

yüksek sesleri duymayıp,aynı frekansta olanları duyması gibi,âdeta frekans farkından 

dolayı görülmemektedirler.İrade sahibidirler.[11].İnanan ve inanmayanları 

bulunmaktadır.[12]Kendilerine has yapıları ve bünyeleri vardır. 

İnsandan önce yaratılmıştır.İnsanın halife olarak zikredilmesi;sonra gelen 

anlamınadır.Böylece insandan önce yaratılan cinlerden bir kabilenin isyanı sonucu 

Cenâb-ı Hak onları helak etmiş ve insanı yaratmayı murad etmiştir.Bakara suresinin 

başında genişçe izah edilmektedir.Hadiste:”Allah’u Teala cinleri,Âdem’den iki bin sene 

evvel yaratmıştır.”[13] 

Evlenip onlarda çocuk sahibi olurlar.Onlarında isimleri vardır.Onlarla 

evlenildiği ve de örnekleri de gösterilmiştir.Belkıs’ın anne-babasından birsinin cin 

olduğu ifade edilmiştir.Ancak evlenmede bazı manilerin olduğu da ifade 

edilmiştir.Bunlar;ya aynı cinsden olmayışları,ya maksadın gerektiği gibi hasıl 

olmaması,veya şeriatın bu konuda izin vermeyişindendir. 

Mekruh kabul edilip,âyette de Kendi nefislerinizden sizler için eşler 

yaratmıştır.”buyurulmuştur.[14] 

Bizler gibi maddi olmadıklarından dolayı,her şekle rahatlıkla girebilirler. 

En çok bulundukları yerler;virane yerler,harabeler,hamamlar,mezbelelikler,boş 

araziler,kabirlerdir. 

Peygamberimiz –Rasulüs-Sakaleyn-dir.Yani yer yüzünün iki ağırlığı olan insan 

ve cinlerinde peygamberidir.Onlara da peygamber gönderilmiştir. 

İbni Abbastan:”Cinler,Yusuf adındaki bir peygamberini öldürdüler;Allah’u 

Taala onlara da peygamber gönderdi ve ona itaat etmelerini emretti.” 

Bunu teyiden,İbni Abbas’dan;-Yedi kat göğü ve onun gibi yedi kat yeri yaratan 

Allah’tır.”[15] Âyetinden,yedi kat yerin bulunduğu ve her katta,sizin peygamberiniz 

gibi bir peygamber,Âdeminiz gibi bir Âdem,Nuh gibi bir Nuh,İbrahim gibi bir 

İbrahim,İsa gibi bir İsa bulunduğu- anlamı çıkarılmıştır.[16] 

Süleyman peygamber’e teshir edildiği gibi,onlara maskara durumuna 

düşülmedikçe,onların oyuncağı olunmadıkça,onlar her işte istihdam edilebilir.40 kere 

Duhan suresini okumanın bu konuda etkili olduğu ifade ile beraber,Gizli ilimler ve 

esrar kitaplarında detaylı malumatlar verilmiştir. 

Bugün cinnin yerini ruh çağırma almıştır. 
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İlmin gelişmesinde onlarında ortaklığı vardır.[17] 

Hz.Ademe secde ve saygıda bulunmadığından dolayı cezalandırılmıştır.Çünki 

burada Hz.Ademe saygı göstermemeden ziyade,emre itaatsizlik söz konusudur.  

Hadisde:“Cinden herkesin bir kârini [yakını, arkadaşı] vardır. “ 

“Cinnîler gazaplıdırlar,kibirlidirler.Çocuk gibi haylazdırlar.Eğlenmekten 

hoşlanırlar.Ne dedikleri pek anlaşılmaz.” 

“İmama iktida eden yalnız insanlar değildir.Sulehay-ı cin gelir,imama iktida 

ederler.” 

“Kâinatta hiçbir yer boş değildir.Kimi ruhani,kimi melaike,kimi cin ile 

doludur.”[18] 

            -Yaşça insanlardan en az on katı bir ömre sahiptirler.Hatta Peygamberimiz 

zamanında,Hz.Âdemi görmüş olan beş bin yaşındaki bir cin,peygamberimizle 

görüşüp,Hz.Âdem’i gördüğünü de ifade etmiştir. 

            İbni Abbas’a soruldu:”Cinler ölür mü?”Cevab verdi:İblisten başka hepsi ölürler. 

            “Peki –Cânn-denilen şey nedir? 

            -O cinlerin küçükleridir. 

            Bir rivayette de,İbni Abbas:”Günler İblisi kocaltır,sonra yine otuz yaşına avdet 

eder.” 

İbn-i Ebid-Dünyadan,Abdullah bin haris’den nakledilir:”Cinler ölürler.Lakin 

şeytana bir şey olmaz.Daima taze kalır o.” 

Katade dedi ki:”Annesi Bikr’dir,babası da İkr’dir.O,iki Bikr’in bikridir.”[19] 

Bunlarında Mü’min ve kâfirleri olduğundan,cennet ve cehennem onlar içinde söz 

konusudur. 

Bazı alimler sevab almaları konusunda farklı görüşte bulunsalar da,onlar içinde 

sevab ve günah durumu söz konusudur.[20] 

Onlar da insanlar gibi haşredilip mahşer yerine sürülecek ve sorguya 

çekileceklerdir.Göğe nüfuz edip kaçmalarına müsaade edilmeyecektir.[21] 

            Önemli konulardan birisi de,Cinlerin insanları çarpmasıdır.Evet,cinler insanlara 

zarar verebilirler.Ancak bu zarar verme mutlak anlamda olmayıp,bazı kayıdlarla 

kayıdlanmıştır.Herşeyde olduğu gibi bunda da Allah’ın izni olmadıkça hiçbir zarar 

veremezler. 

            Bunlarda şu şekilde sıralanmıştır;Bazen şehvet ve aşktan,insanın bilmeden ona 

zarar vermesinden dolayı,korkutmak,eziyet ve işkence vermek amaçlı olarak,        
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            İbni Abbastan rivayette.”Bir kadın oğlunu Allah rasulünün yanına getirdi ve:Ey 

Allah’ın rasulü!Bunda delilik vardır.Öğlen ve akşam tutar onu bu hastalık,diye yakındı. 

            Bunun üzerine peygamber(SAM) onun göğsünü meshetti ve ona dua etti (Bir 

rivayette,-Uhruc ya aduvvallah!Fe inni Resulullah.(SAM)-,Çık ey Allah’ın düşmanı;ben 

Allah’ın resulüyüm.) Ona istifra ettirince,karnından sşyah köpek yavrusuna benzer bir 

şey çıktı.Ve yürüdü.” 

            Tıpkı bugün röntgen ışınlarıyla veya ışınla tedavide insanın içerisine nüfuz 

edilip,her türlü faaliyette bulunulduğu gibi,cinlerde bu neviden zararlı ışınlar olarak 

insanı rahatsız ederler. 

            Manevi hastalığa yapılacak en müessir tedavi yöntemi,kendi cinsinden olan 

manevi tedavi olmalıdır.Tıbbın yöntemlerinden istifade edilmelidir. 

“Özellikle.”Eğer cin,ifritlerden olup da okuyan kimse zayıf olursa,o zaman o cin,ona 

zarar verebilir.Bu sebebledir ki,bu gibi büyük cinlere karşı Muavvizeteyn (Felak-

Nas),Salavat-ı Şerife okuması ve fazlaca dua etmesi lazımdır.olanca gücü ile 

günahlardan uzaklaşması,imanını takviye etmesi gerekirÇünki,ister cinler olsun,ister 

şeytanlar olsun,insanlara günahların açtığı pencerelerden nüfuz ederler.”[22]  

  

                                                           KUR’AN-DA    CİNLER 

  

-” Ve böyle her Peygamber için insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Onların 

bâzısı bazısını aldatmak için sözün yaldızlısını fısıldarlar. Ve eğer Rab'bin dilemiş 

olsaydı ona yapmazlardı, artık onları ve iftira eder oldukları şeyleri bırak. 

             Ve -o yaldızlı sözleri- âhirete inanmayanların kalpleri ona meyletsin ve 

ondan hoşlansınlar ve onlar işledikleri şeyleri işlesinler diye telkin eyler.”[23] 

             “Ve o gün ki, -Allah Teâlâ- onların hepsini bir araya toplayacaktır. Ey cin 

taifesi!. İnsanlardan birçok kimseler edindiniz -diye buyuracak-. Onların insanlardan 

dostları olanlar da: Ey Rab'bîmiz!. Bizim bâzımız bâzımızdan faydalandık ve bizim için 

tâyin ettiğin süreye ulaştık, diyecekler. Cenâb-ı Hak da buyuracak ki: Ateş sizin 

karargâhmızdır, on'da ebediyen kalacaksınız, ancak Allah Teâlâ'nın dilediği müstesnâ. 

Şüphe yok ki, senin Rab'bin hikmet sahibidir, bilendir.”[24] 

            “Andolsun ki, cinler ve insanlardan çoklarını cehennem için yarattık. 

Onların kalbleri vardır ki, onlar ile anlayamazlar ve onların gözleri vardır ki, onlar ile 

göremezler ve onların kulakları vardır ki, onlar ile işitemezler. Onlar hayvanlar 

gibidirler, belki onlar daha sapıktırlar. İşte gâfil olanlar onlardır.”[25] 

            “Cin taifesini de evvelce bir dumansız ateşten yaratmıştık.”[26] 

            “Şüphe yok ki, onlar işitmekten elbette uzak tutulmuşlardır.”[27] 
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            “Cin tâifesinden bir ifrit dedi ki: Ben onu daha sen makamından 

kalkmadan sana getiririm ve şüphe yok ki, ben ona elbette güç yetiririm ve bana 

güvenebilirsiniz.”[28] 

            “Süleyman'a da rüzgârları -Musahhar kıldık- sabahtan öğleye kadar -

gidişi- bir aylık ve öğleden akşama kadar -gidişi de- bir aylık yol kadar idi. Ve onun için 

bakır madenini sel gibi akıttık. Ve onun önünde Rabbinin izniyle çalışan bazı cinler de 

var idi ve onlardan her kim bizim emrimizden sapmış olursa ona da âteş azabından 

tattırmış olduk. 

            Sonra vaktaki, onun üzerine ölüm ile hükmettik, onun vefat etmiş 

olduğuna asâsından yemekte olan bir ağaç kurdundan başkası onlara delâlet etmiş 

olmadı. Ol vakit ki, yere düşüverdi, cin taifesi anlamış oldu ki, eğer gaybı bilmiş olsalar 

idi o ihânetli azap içinde kalmış olmazlardı.”[29] 

            “Dedi ki: Bana vahyolundu: Şüphe yok ki, cinlerden bir gurup dinlemiş te 

demişler ki; Muhakkak biz, bir acîb -eşsiz- bir Kur'an işittik. 

            Doğru yola rehberlik ediyor, artık biz ona îman ettik ve Rab'bimize hiç 

bir kimseyi ortak tutmayacağız. 

            Ve şüphe yok ki, Rab'bimizin büyüklüğü pek yücedir. Ne bir eş ve ne de 

bir çocuk edinmemiştir.”[30] 

             Ve muhakkak ki: Biz göğe dokundukta hemen onu şiddetli bekçiler ile ve 

alev hüzmeleriyle doldurmuş bulduk. 

             Ve hakikaten biz dinlemek için ondan oturulacak yerlerde oturuyorduk. 

Fakat şimdi kim dinleyecek olursa onun için bir alev hüzmesi buluyor. 

           Ve doğrusu biz bilmiyoruz ki, yerde bulunanlar için bir şer mi istenmiştir, 

yoksa onlar için Rab'leri bir doğruluk mu irade bu-yurmuştur.”[31] 

           “Ve muhakkak ki, Allah'ın kulu ne zaman ki, kalktı, ona dua eder oldu, az 

kaldı ki, onun üzerine toplanmış cemaatler oluversinler. 

           De ki: Ben bilmem ki: Tehdîd edilip durduğunuz şey, yakın mıdır. Yoksa 

Rab'bim onun için uzun bir müddet mi koyar.”[32] 

“De ki: İnsanların Rab'bine sığınırım. 

 insanların Melik'ine.. 

 İnsanların İlâh'ına.. -sığınırım-. 

 O gizlice vesvese verenin şerrinden. 

 Ki: O, nâs'in göğüslerinde vesvesede bulunur. 
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O vesvese veren- gerek cinden ve gerek insandan -olsun, hepsinden de Allah'a 

sığınmalıdır.”[33] 

-Cinlerin yaratılışı:”Ve Allah Teâlâ için cinleri ortak kıldılar. Halbuki, onları da 

o yaratmıştır. Ve Cenab'ı Hak'ka bilgisizce oğullar ve kızlar uydurdular, onun ilâhî 

varlığı ise vasf ettiklerinden uzaktır, yücedir.”[34] 

“Cini de dumanı almayan hâlis bir âteş alevinden yarattı.”[35] 

            -Cinler ibadet için yaratılmışlardır:”Ve cinleri ve insanları yaratmadım, 

ancak bana ibadet etsinler diye -yarattım. 

Ve ben onlardan bir rızk istemiyorum ve bana yemek yedirmelerini de 

istemiyorum.”[36] 

            “Ve eğer onlar, o yol üzerinde dosdoğru gitse idiler, elbette kendilerine bol 

bol su içirirdik. 

            Onları bu hususta imtihana çekelim diye, ve her kim Rab'binin zikrinden 

yüz çevirirse onu da pek meşakkatli bir azaba sevk eder.”[37] 

-İman eden ve etmeyen cinler:”Ve şüphe yok ki: Bizden sâlih kimseler vardır ve 

bizden onun altında olanlar da vardır. Biz türlü türlü yollar tutmuştuk. 

            Ve muhakkak anladık ki: Allah'ı yerde acze düşüremeyiz ve kaçamakla 

da onu âciz bırakamayız. 

           Doğrusu biz vakta ki: O hidâyet rehberini dinledik, ona îman ettik, imdi 

kimde Rab'bine îman ederse artık ne noksanlıktan ve ne de bir hakarete uğramadan 

korkmaz. 

          Ve muhakkak ki, bizden müslümanlar da vardır ve bizden saldırganlar da 

vardır, artık kimler İslâmiyet'e nâil olmuşlar ise, işte onlar, doğru yolu 

araştırmışlardır.”[38] 

           -Mü’min ve Kur’an-ı dinleyen cinler:”Ve o zamanı da hatırla ki, cinlerden 

bir zümreyi Kur'an-ı dinlemeleri için sana göndermiştik ki, Vaktaki: Ona hazır oldular, 

dediler ki: Susun -dinleyin- Vaktaki, okunması son buldu, kendi kavimlerine 

korkutucular olarak dönüp gittiler. 

              Dediler ki: Ey kavmimiz!. Muhakkak ki, kendisinden önce olanları 

tasdik edici olarak Mûsa'dan sonra nâzîl olmuş hakka ve dosdoğru bir yola rehberlik 

ediyor. 

              Ey bizim kavmimiz!. Allah'ın davetçisine icabet edin ve O'na inanın, 

sizin için günâhlarınızdan mağfirette bulunsun ve sizi elîm bir azaptan kurtarsın.”[39] 

             -Kâfir cinler:”Ve muhakkak ki, bizim beyinsiz olanımız, Allah'a karşı 

pek çok yanlış şeyler söyler olmuştur. 
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            Ve doğrusu biz sanmış idik ki, insanlar ve cinler, Allah'a karşı bir yalan 

söylemezler. 

            Ve hakikaten insanlardan bazı erkekler, cinlerden bazı erkeklere sığınır 

olmuştur. Artık onlar için bir azgınlık arttırmışlardır. 

            Ve şüphesiz onlar da sizin zannettiğiniz gibi zannetmişlerdir ki: Allah hiç 

bir kimseyi Peygamber göndermeyecektir.”[40] 

             “Amma, hakkı aşanlar ise işte onlar da cehennem için bir odun 

olmuşlardır.”[41] 

  

                                                KUR’AN-DA   ŞEYTANLAR 

  

Kur’an-da; -Şeytan.88,Melek.88.defa geçmektedir. 

-Şeytan-da cinlerdendir.[42]Ona tapınılmaması , [43]peşine düşülmemesi zira o 

kötülüğü ve hayasızlığı emreder,dost edinilmemesi ,[44]bildirilmiştir.Bu durumda 

Allah’a sığınılması bildirilmektedir.[45]Kibir sahibidir.[46] İlahi rahmetten kovulmuş 

[47] ve kıyamete kadar imtihan gereği olarak kendisine müsaade edilmiştir.[48] 

-Şeytanın yaratılışı:”Buyurdu ki: Sana emrettiğim zaman seni secde etmekten ne 

men etti. Dedi ki: Ben ondan hayırlıyım, beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan 

yarattın.”[49] 

            “Cin taifesini de evvelce bir dumansız ateşten yaratmıştık.”[50] 

            “İblis- dedi ki: Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, O'nu ise 

çamurdan yarattın.”[51] 

            Şeytan,insan ve cinden yani  insi ve cinni olabilir.[52] 

-Şeytanlar gaybdan haber almak için kulak hırsızlığı yapmaktadırlar.[53] 

-Şeytan insanlara apaçık bir düşmandır.[54] 

-Şeytan sürekli kötülüğü,hayasızlığı ve Allah’a karşı gelmeyi emreder.[55] 

-Şeytan insanların kalblerine vesvese verir.[56] 

-Takva sahibleri ise,şeytanın aldatmasını idrak ederler.[57] 

-Şeytan insanları kuruntulara düşürür.[58] 

-İnsan ve cin düşmanları,düşmandır.[59] 
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-Aldatmak için yaldızlı laflar söylerler.[60] 

-Kur’an şeytana tabi olunmamasını ısrarla tavsiye eder.[61] 

-Şeytanın,mü’minler üzerinde hiçbir hakimiyeti yoktur.[62] 

-Şeytanın arkadaşlığı kötü bir arkadaşlıktır.[63] 

-Şeytan ancak kalbinde hastalık ve katılık bulunan kimselere etkili olurlar.[64] 

-Şeytan,kâfirlerin dostudur.[65] 

-Şeytan,münafıkların dostudur.[66] 

-Şeytandan Allah’a sığınılmalı.[67] 

-Şeytan,Tağut olarak zikredilmiştir.[68]  

-İblisin en belirgin özelliği kibridir.[69] 

-İblis cennetten kovulmuştur.[70] 

-İblis lanetlenmiştir.[71] 

-İblise kıyamete kadar süre verilmiştir.[72] 

-İblis ilahlığını ilan etmiştir.[73] 

-Şeytanın İmtihan ve zıtların birbirinden ayrıştırılması için yaratılışı.[74] 

-İblis Allah’ın rahmetinden kovulmuştur.[75] 

-İfrit ise,cinlerden bir taifedir.[76] 

            -Şeytanlar cinlerden olmalarına rağmen,mü’min olma durumları 

olmayıp,tamamen şer ve kötülük üzerinedirler.Mü’min ve Kâfir diye ayrılmazlar. 

            İblis kesinlikle melek değildir.Öyle bir şey olmuş olsaydı,isyan etmez,evlenip 

zürriyet sahibi olmazdı.O,cinlerin de babasıdır.Âyette:”Hani biz meleklere,”Âdeme 

secde edin”demiştik de iblisten başkası hemen secde etmişlerdi.O ise cinden idi,Rabbinin 

emrinden dışarı çıkmıştı.Şimdi ise beni bırakıp da onu ve onun neslini,hepsi sizin 

düşmanınız olduğu halde dostlar edinirmisiniz?Zalimler için ne kötü bir değişme!”[77] 

            Rivayet edildiği üzere,cinlerin yeryüzünde fesad çıkarmaları üzerine;Allah 

onlara İblis ve arkadaşlarını göndererek,deniz adalarına ve dağların eteklerine 

sürdürdü.Bu işi başaran iblis,”Kimsenin yapamadığı işi ben yaptım”diyerek kibre 

kapıldı.[78]Ve böylece Âdeme secde etmemesindeki kibir de kendini farklı görmesinden 

kaynaklandı. 
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-Hadiste:”Şeytan,insanoğlunun (bedeninde) kanın dolaştığı yerde dolaşıp 

durur.”buyurur. 

            Hadiste:”Ramazan gelince cennet kapıları açılır,cehennem kapıları 

kapanır,şeytanlar da zincire vurulur.” 

            Herkesin bir şeytanının olduğunu söyleyen peygamberimiz,kendisinin şeytanının 

etkisiz kılınıp,Allah tarafından korunduğu,iyiyi söylediği,bir rivayette de Müslüman 

olduğu ifade edilmiştir.[79] 

            Cinlere de vesvese veren şeytanın bu vesvesesi konusunda İbni Abbas’dan 

nakledilir.”Şeytan İbn-i Aras’a benzer.Ağzını kalbin ağzına kor,durmadan vesvese 

verir,ona.Allah zikredildiği zaman susar,Allah’ın zikri terk edildiğinde yine avdet 

eder.İşte vesvas-ı Hannas budur.”[80] 

            Fıtrata aykırı olan her şey,şeytana ait sıfatlardandır.Sol elle yemek yemek ve 

esnemek gibi.Hadiste.”Sol elle yemeyiniz çünki şeytan sol elle yer.” 

-Cin suresinin inişi: 

-(Abdullâh) b. Abbâs radiya'llâhu anhümâ'dan:  

            Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem Ashâb (-ı 

Kirâm'ın) dan bir kaç zât ile birlikte Sûk-ı Ukâz'a doğru yürüyorlardı ki, o târihde 

şeyâtin, semâdan haber almaktan men' edilmiş, (haber almağa çıktıkca) üzerlerine 

şühub (-i sâkıbe) atılmağa başlamış bulunuyordu. (Semâya doğru çıkıp koğulan) şeyâtîn, 

kavimleri nezdine döndüklerinde kendilerine: "Ne oluyorsunuz? (Neden hiçbir haber 

getiremiyorsunuz?)" dediler. Onlar da: "Ne yapalım? Semâdan haber almaktan men' 

edildik. Üzerimize şühub (-i sâkıbe) havâle edildi" dediler. (Bunun üzerine) onlara: 

"Sizin haber almanıza hâil olan her halde yeni hâdis olmuş bir şeydir. Arzın şarklarını, 

garblarını dolaşın (da) semâdan haber almanıza hâil olan (bu yeni şey) ne imiş 

(öğreniniz)" denildi. (İşte) bunların içinden Tihâme cihetine yönelmiş olan takım da 

Sûk-ı Ükâz'a gitmek üzere Nahle'de bulunan Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve 

sellem'in bulunduğu yere varmış oldular ki, o sırada (Resûl-i Hüdâ aleyhi efdalü't-

tehâyâ Efendimiz) orada Ashâb-ı Kirâmına salât-ı fecri kıldırıyordu. (Namazda 

okuduğu) Kur'ân'ı işidince bunlar kulak verdiler ve (biribirine): "Semâdan haber 

almaktan sizi men' eden vallâhi işte budur" dediler. İşte o zaman bu haberciler kendi 

kavimleri nezdine döndüklerinde:”(Ey kavmimiz) Gerçekten biz,hayranlık 

uyandıran,doğru yolu gösteren bir Kur’an dinledik ve ona iman ettik;artık Rabbimize 

kimseyi ortak koşmayacağız.”[81]  dediler. Allâhu Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri de 

Peygamberi salla'llâhu aleyhi ve sellem'e ;”De ki:Bana cinlerden bir zümrenin Kur’an-ı 

dinleyip şöyle dedikleri vahyolundu...”[82] sûresini inzâl buyurdu. Resûlullâh salla'llâhu 

aleyhi ve sellem Efendimiz'e vahyolunan işte cinnin bu sözleridir.”  

             Ebû Hüreyre radiya'llâhu anh'den:  

             Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (bir gün) 

buyurdu ki: Cin (tâifesin)den bir ifrit dün gece namazımı bozdurmak için bana ansızın 

hücûm etti. (Lâkin) Allâhu Teâlâ (beni gâlip getirip) ona istediğimi yapmaya fırsat 

verdi. Sabah olunca hepiniz onu gör (üp seyred) esiniz diye Mescidin direklerinden 
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birine bağlamak istedim. (Fakat) kardeşim Süleyman (b. Dâvûd aleyhime's-salâtü ve's-

selâm)'ın:” yâni: "Yâ Rab, bana mağfiret et ve benden sonra kimseye olmıyacak bir 

mülkü, bana bağışla."[83] demiş olduğu hatırıma geldi (de ifriti köpek gibi koğdum). 

           -Ebû Hüreyre radiya'llâhu anh'den rivâyete göre müşârün-ileyh, Nebî 

salla'llâhu aleyhi ve sellem'in maiyyetinde abdest ve istincâ suyu için küçük bir kırba 

taşırdı. -Ebû Hüreyre hadîsinin bu kısmı yukarıda geçti- Buradaki rivâyetinde de 

salla'llâhu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu ziyâde etmiştir:  

          - Bana Nasîbîn (Nusaybin) cinlerinin bir hey'eti geldi. Amma (bunlar) ne 

hoş cin! Benden azık istediler. Ben de onların istifâdeleri için Allâhu Teâlâ'ya: 

               - Cinler, uğradıkları her kemik ve tezek makûlesi üzerinde her halde 

(kendileri için) bir taam (hayvanları için de yem) bulalar! diye duâ ettim.  

            Cinler hakkında Bediüzzaman hazretleri eserlerinin muhtelif yerlerinde 

bize bir çok noktada ışık tutmaktadır.Bunlar: 

Sürekli mücahede içerisinde bulunmaktayız.“Nefis ve heva, cin ve ins 

şeytanlarına karşı mücahede edip günahlardan ve ahlâk-ı rezileden kalb ve ruhunu 

helâket-i ebediyeden kurtarmaktır.”[84] 

Aynı zamanda onlardan Allah’ın askerleri olarak bahseder.“Cünudullah olan cin 

taifesi...”[85]  

Cinlerde tefekküre sevkedilmektedir.“Herşey, Sâni'-i Zülcelal'in birer mektub-u 

hakaik-nüma, birer kaside-i letafetnüma, birer kelime-i hikmet-eda hükmündedir ki; 

melaike ve cin ve hayvanın ve insanın enzarına arzeder, mütalaaya davet eder. Demek 

ona bakan her zîşuura, ibret-nüma bir mütalaagâhtır.”[86] 

Kâinatta olan her bir şey insan ve cin gibi bütün varlıkların nazarına sunulup 

istihsanlarını celbetmektedir.[87]  

Cennet onlar içinde vardır.“Dâr-ı saadet olan cennet cin ve insanlarla 

şenlendirilecektir.”[88]  

Onlarda bu dünyada bizler gibi,“Şu dünya misafirhanesinde cin ve ins”birer 

misafirdirler. “[89] 

Kur’an-ın esasatı hem cinlere hem de insanlara tebliği edilmektedir.”[90] 

            “Eğer bütün cin ve insanın Kur'andan tereşşuh etmeyen bütün güzel sözleri 

toplansa; yine Kur'anın mertebe-i kudsiyesine yetişip tanzir edemez.”[91]  

Rasulullah onlara da gönderilmiştir.“Evet şakk-ı kamer, nasılki bir mu'cize-i 

risaletidir; nübüvvetini cin ve inse gösterdi. Öyle de: Mi'rac dahi, bir mu'cize-i 

ubudiyetidir; habibiyetini, ervah ve melaikeye gösterdi...”[92] 

“Şu muhteşem burçlar sahibi, müzeyyen kasırlar hükmünde olan semavat dahi, 

zîşuur ve zevil-idrak mahluklarla doludur. Onlar dahi ins ve cin gibi, şu âlem sarayının 
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seyircileri ve şu kâinat kitabının mütalaacıları ve şu saltanat-ı rububiyetin 

dellâllarıdırlar.”[93] 

Yeryüzünün iki sorumlu varlığından biridir.“Hem şu mahdud arz, hadsiz 

mu'cizat-ı kudrete mazhar olduğundandır ki, en mühim sekeneleri olan ins ve cinnin 

kuvalarına, sair zîhayatlar gibi fıtrî bir had ve hulkî bir kayıt konulmadığı için 

nihayetsiz terakki ve nihayetsiz tedenniye mazhar olmuştur.”[94]  

            "Beşer ve cin, nihayetsiz şerre ve cühuda müstaid olduklarından, nihayetsiz bir 

temerrüd ve bir tuğyan yaparlar. İşte bunun için Kur'an-ı Kerim, öyle i'cazkâr bir 

belâgatla ve öyle âlî ve bahir üslûblarla ve öyle gâlî ve zahir temsiller ve mesellerle ins ve 

cinni isyandan ve tuğyandan zecreder ki; kâinatı titretir.”[95] 

            Kur’an onlara da hitab etmektedir.“Ey ins ve cin! Emirlerime itaat etmezseniz, 

haydi hudud-u mülkümden elinizden gelirse çıkınız...”[96] âyetindeki azametli inzara ve 

dehşetli tehdide ve şiddetli zecre dikkat et. Nasıl, ins ve cinnin gayet mağrurane 

temerrüdlerini, gayet mu'cizane bir belâgatla kırar. Aczlerini ilân eder. Saltanat-ı 

rububiyetin genişliği ve azameti nisbetinde ne kadar âciz ve bîçare olduklarını gösterir. 

Güya şu âyetle, hem:”O yıldızları şeytanlara atılacak taşlar yaptık.”[97]  âyetiyle böyle 

diyor ki: 

            "Ey hakareti içinde mağrur ve mütemerrid ve ey za'f ve fakrı içinde serkeş ve 

muannid olan cin ve ins! Nasıl cesaret edersiniz ki isyanınızla öyle bir Sultan-ı Zîşan'ın 

evamirine karşı geliyorsunuz ki; yıldızlar, aylar, güneşler emirber neferleri gibi 

emirlerine itaat ederler. " 

Yani: "Ey ins ve cin cemaati! Mülkümden hariç bir memlekete çıkıp kurtulmak için 

semavat ve arzın aktarından çıkmaya kuvvetiniz varsa çıkınız. Amma ancak bir sultanla 

çıkarsınız."”[98] 

“Kur'an-ı Kerim bu âyet ile pek geniş saltanat-ı rububiyete karşı ins ve cinnin 

aczlerini ilân zımnında nida ediyor: "Ey insan-ı hakir, sagir, âciz! Ne suretle, şeytanları 

recmeden melaike ile necimlerin, şemslerin, kamerlerin itaat ettikleri Sultan-ı Ezel'e 

isyan ediyorsun! Nasıl kocaman yıldızları mermi, kurşun yerinde kullanabilen bir 

askere sahib olan bir sultana karşı isyan etmeye cesaret ediyorsun!"[99] 

            “Kur'an-ı Hakîm ehl-i şuura imamdır, cin ve inse mürşiddir...cin ve ins 

münacatını ondan alıyor, duasını ondan öğreniyor, mesailini onun lisanıyla zikrediyor, 

edeb-i muaşeretini ondan taallüm ediyor ve hâkeza... “[100] 

            “Cenaâb-ı Hak her şeyiyle ins ve cinin nazarlarını müsebbib-ül esbab olan kendi 

zatına çeviriyor. “[101] 

Rasulullah ezeli hutbesi olan Kur’an-ı ;”Bütün benî-Âdeme, belki cin ve inse ve 

meleğe, belki bütün mevcudata karşı bir hutbe-i ezeliyeyi tebliğ ediyor.”[102] 

Kudretini cinlere de gösteriyor. [103] 

Cenâb-ı Hak,eğer insan isterse cinleri ve şeytanları da onun emrine verir,her işte 

istihdam edilebilir.Bunlar ağır her türlü kaba işler olduğu gibi,teknolojik,istihbarat, 
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askeri her türlü işte çalıştırmak mümkündür.“Hazret-i Süleyman Aleyhisselâm, cin ve 

şeytanları ve ervah-ı habiseyi teshir edip, şerlerini men ve umûr-u nâfiada istihdam 

etmeyi ifade eden şu âyetler: “O gün suçluları bukağılara vurulmuş (zincirlenmiş, 

kelepçelenmiş,birbirine bağlı) göreceksin” [104]ilâ âhir... “Şeytanlardan da onun için 

dalgıçlık yapan ve daha başka işler gören kimseleri emrine verdik;ve bunları 

gözetimimiz altında bulunduruyorduk.”[105]ilâ âhir... âyetiyle diyor ki: Yerin, insandan 

sonra, zîşuur olarak en mühim sekenesi olan cin, insana hizmetkâr olabilir. Onlarla 

temas edilebilir. Şeytanlar da düşmanlığı bırakmaya mecbur olup, ister istemez hizmet 

edebilirler ki, Cenab-ı Hakk'ın evamirine müsahhar olan bir abdine, onları müsahhar 

etmiştir. Cenab-ı Hak manen şu âyetin lisan-ı remziyle der ki: Ey insan! Bana itaat eden 

bir abdime cin ve şeytanları ve şerirlerini itaat ettiriyorum. Sen de benim emrime 

müsahhar olsan, çok mevcudat, hattâ cin ve şeytan dahi sana müsahhar 

olabilirler."[106] 

            “Adli ve tarihi konularla faydalı olarak cinler çalıştırılabilir.”İşte beşerin, san'at 

ve fennin imtizacından süzülen, maddî ve manevî fevkalâde hassasiyetinden tezahür 

eden ispirtizma gibi celb-i ervah ve cinlerle muhabereyi şu âyet, en nihayet hududunu 

çiziyor ve en faideli suretlerini tayin ediyor ve ona yolu dahi açıyor. Fakat şimdiki gibi; 

bazan kendine emvat namını veren cinlere ve şeytanlara ve ervah-ı habiseye müsahhar 

ve maskara olup oyuncak olmak değil, belki tılsımat-ı Kur'aniye ile onları teshir 

etmektir, şerlerinden kurtulmaktır.”[107]         

İnsanın helaketi için cinlerde faaliyet göstermektedirler.İnsandan geri 

değillerdir.“Dine karşı yapılan  şüphe ve taarruzlar aynı zamanda;”cinnî ve insî 

şeytanların vesvese ve şübheleri..”dir.[108] 

Kur’an ins ve cinin şüphelerini reddediyor. [109] 

Cinler gaybı bilmezler. [110] 

            Kur'an, bütün ins ü cinnin bütün tabakalarını imana davet eder.[111] 

Şimdiki medeniyetin gelişmesinde hem cin hem de şeytanların da katkıları 

vardır.“Bütün nev'-i beşerin ve belki cinnîlerin de netice-i efkârları olan medeniyet-i 

hazıra”[112] 

“Hattâ şeytanların netice-i efkârları ve muhassala-i mesaîleri olan 

medeniyet..”[113] 

“Çok emarelerin ve vakıaların ve keşfiyatın şehadetiyle, cin ve melek ve 

ruhanîler dahi, tilaveti vaktinde pervane gibi etrafında hakperestane toplanmaları, 

Kur'anın kâinatça makbuliyetine ve en yüksek bir makamda bulunduğuna bir 

imzadır.”[114] 

Benzeri getirilemiyen Kur’an;”Cin ve meleğe hakikî ve nurlu ve zevkli hikmet 

dersleri veren”bir mucizedir.[115] 

Sadece insanlar değil,küfranı nimet içinde bulunup,dini yalanlayan cinlerede 

yazık olacaktır. [116] 
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Rasulullah nübüvvetiyle cinleride minnettar ve mesrur etmiştir.[117] 

Şu koca alem elbette cinler tarafından da doldurulmaktadır.[118] 

Onlarda alemi ibadetleriyle şenlendirmektedirler.[119] 

"Üstad cinlere ders veriyordu" 

"Zübeyir Ağabey anlatıyor: 'Üstad Hazretleri yatsıdan sonra bizi yanına 

almazdı. Bir gün içeride ne yapıyor diye merak ettim, kapıdan baktım. Baktım ki Üstad 

sedire oturmuş, karşısında ise bir takım sivri külahlı kimseler dizilmişler, onlara ders 

veriyor. Sonradan anladım ki Üstad Hazretleri cinlere ders veriyormuş. Neyse ben 

görünmeden oradan gittim. Üstad beni daha sonra yanına çağırdı. 'Keçeli bir daha seni 

orada görmiyeyim' dedi.”[120] 

“Belki madde-i nurdan, hattâ zulmetten, hattâ esîr maddesinden, hattâ 

manalardan, hattâ havadan, hattâ kelimelerden zîhayat, zîşuuru kesretle halkeder ki; 

hayvanatın pekçok muhtelif ecnasları gibi pekçok muhtelif ruhanî mahlukları, o 

seyyalat-ı latife maddelerinden halkeder. Onların bir kısmı melaike, bir kısmı da ruhanî 

ve cin ecnaslarıdır.”[121] 

Cin ve ruhaniyat dahi, onların da pekçok ecnas-ı muhtelifeleri vardır.[122] 

            “Eğer cinnîlerle görüşmek istersen:”De ki:Bana cinlerden bir zümrenin Kur’an-ı 

dinleyip şöyle dedikleri vahyolundu...”[123]  surlu sureye gir, onları gör, dinle ne 

diyorlar? Onlardan ibret al. Bak, diyorlar ki:”Gerçekten biz hayranlık uyandıran,doğru 

yolu gösteren bir Kur’an dinledik ve ona iman ettik;artık Rabbimize kimseyi ortak 

koşmayacağız.”[124] 

Dünya cinler içinde bir tarla mesabesindedir.[125] 

Rasulullah cinlerede rehberlik etmektedir.[126] 

            Cinlerde amellerinden sorumludurlar.Bazı mezheb ehlinin dedikleri gibi 

olmayıp,onlarda amellerinin karşılığını alacaklardır.“Evet âlem-i süflînin manevî 

tezgâhları ve küllî kanunları, avalim-i ulviyededir. Ve mahşer-i masnuat olan küre-i 

arzın hadsiz mahlukatının netaic-i a'malleri ve cin ve insin semerat-ı ef'alleri, yine 

avalim-i ulviyede temessül eder.”[127] 

Rasulullah;” İslâmiyet'in -başta namaz olarak- esasatını, cin ve inse hediye 

getirmiştir.”[128] 

            Ve Mi’raçta;”Saadet-i ebediyenin definesini görüp, anahtarını alıp getirmiş; cin 

ve inse hediye etmiştir.”[129] 

“Rü'yet-i cemalullah meyvesini kendi aldığı gibi, o meyvenin her mü'mine dahi 

mümkün olduğunu, cin ve inse hediye getirmiştir.”[130] 

“İnsan kâinatın kıymetdar bir meyvesi ve Sâni'-i Kâinat'ın nazdar sevgilisi 

olduğu, Mi'rac ile anlaşılmış ve o meyveyi cin ve inse getirmiştir.”[131] 
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Allah öyle büyüktür ki;“Bütün kâinatta cin ve ins ve melekte olan kemalât, onun 

kemaline nisbeten zaîf bir gölgedir..”[132] 

Dünyadaki kahvaltı sofrasına cinlerde davet edilmişlerdir. [133] 

Dünyada olduğu gibi,”Mahşerde ve dâr-ı âhirette cin “lerede hakları tam olarak 

verilecektir.[134] 

Allah tüm varlıklar gibi,cinleride,cilve-i esmasıyla eşkalini tahdid ediyor, tanzim 

ediyor, birer miktar-ı muayyene veriyor.[135] 

“Cin taifesi ve insan nev'i, birer güzel şahıs hükmünde tasvir ve tanzim ve icad 

edilmiştir. “[136] 

“İnsî ve cinnî şeytanların şerlerinden”Allah’a sığınmalı.[137] 

Cinlere ait mekanla ilgili bazı hususlarda yapılan keşifler ihatasız olduğundan 

bazı hata yorumlar olmuştur. [138] 

            “Muhaddisler nakl-i sahih ile İbn-i Mes'ud'dan beyan ediyorlar ki: İbn-i Mes'ud 

dedi: Batn-ı Nahl denilen nam mevkide, Nusaybin ecinnileri ihtida için Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm'a geldikleri vakit, bir ağaç o ecinnilerin geldiklerini haber verdi. 

Hem İmam-ı Mücahid, o hadîste İbn-i Mes'ud'dan nakleder ki: O cinniler bir delil 

istediler. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm bir ağaca emretti; yerinden çıkıp geldi, 

sonra yine yerine gitti. İşte cinn taifesine bir tek mu'cize kâfi geldi. Acaba bu mu'cize 

gibi bin mu'cizat işiten bir insan imana gelmezse, cinnilerin “Bizim sefihimiz 

(beyinsizimiz) Allah hakkında yalan söylüyordu.”[139]tabir ettikleri şeytanlardan daha 

şeytan olmaz mı?”[140] 

“Cinler taifesi, melaikeler taifesi o Zât-ı Mübarek'i tanıyorlar ve nübüvvetini 

tasdik ediyorlar ki; onlar, onu tanıdıklarını, herbir taifesi, bazı mu'cizatını göstermekle 

gösteriyorlar ve nübüvvetinin tasdikini ilân ediyorlar.”[141] 

Ve delilleri binlerdir.[142] 

“Cinnîlerin ona iman ve itaati, mütevatirdir. Nass-ı Kur'an ve çok âyâtla 

musarrahtır.”[143] 

            “Cinnîler ise; onlar ile görüşmek ve görmek, değil sahabeler, belki avam-ı ümmet 

dahi çokları ile görüşmeleri çok vuku buluyor. Fakat en kat'î, en sahih haber ile eimme-i 

hadîs bize diyorlar ki: İbn-i Mes'ud "Batn-ı Nahl'de ecinnilerin ihtidası gecesinde, 

ecinnileri gördüm ve Sudan kabilesinden Zutt denilen uzun boylu taifeye benzettim, 

onlara benziyordular."[144] 

            “Hem meşhurdur ve hadîs imamları tahric ve kabul ettikleri Hazret-i Hâlid İbn-i 

Velid vak'asıdır ki: Uzza denilen sanemi tahrib ettikleri vakit, siyah bir kadın şeklinde, 

o sanem içinden bir cinniye çıktı. Hazret-i Hâlid, bir kılınç ile o cinniyeyi iki parça etti. 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, o hâdise için ferman etmiş ki: "Uzza sanemi 

içinde ona ibadet ediliyordu, daha ona ibadet edilmez."[145] 
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            “Hem Hazret-i Ömer'den meşhur bir haberdir ki, demiş: "Biz Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm'ın yanında iken, ihtiyar şeklinde, elinde bir asâ, "Hâme" 

isminde bir cinnî geldi, iman etti. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ona kısa 

surelerden birkaç sureyi ders verdi. Dersini aldı, gitti. Şu âhirki hâdiseye, çendan bazı 

hadîs imamları ilişmişler; fakat mühim imamlar, sıhhatine hükmetmişler. Her ne ise, bu 

nevide uzun söylemeye lüzum yok; misalleri çoktur.”[146] 

            "Hâtif" denilen, şahsı görünmeyen ve sesi işitilen cinnîler, Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm'ın geleceğini mükerreren haber vermişler. “[147] 

            “Zeyyab İbn-ül Haris'e hâtif-i cinnî böyle bağırmış, onun ve başkasının sebeb-i 

İslâmı olmuş:”Ey Zeyab,ey Zeyab!En hayret verici bir haberi dinle;Muhammed,kitab 

ile gönderildi.Mekke’de insanları hakka davet ediyor.Fakat davetine uyulmuyor. 

            Yine bir hâtif-i cinnî, Sâmia İbn-i Karret-il Gatafanî'ye böyle bağırmış, bazılarını 

imana getirmiştir: “Hak gelip parladı;bâtıl ise yıkıldı ve sökülüp atıldı.”Bu hâtiflerin 

beşaretleri ve haber vermeleri pek meşhurdur ve çoktur.”[148] 

Rasulullahın doğumuyla cin taifesinin gaybi haberleri kesintiye uğradı. [149] 

Rasulullah gelmesiyle, “cinn ü inse saadet-i ebediyeye yol göster”miştir. [150] 

            Kur’an ins gibi,cinlerinde makbulü ve merğubudur.[151] 

            Kur’anın hükümleri insanlar gibi,tüm cinlere de şamildir.[152] 

O zat cininde seyididir.[153] 

Davasını cinlere de işittiriyor.[154] 

Kur’an onlara da rehberlik ediyor.[155] 

Cinler içinde hakiki saadet; iman-ı billah, marifetullahtır. 

muhabbetullahtır.[156]  

Ölüm onlar içinde bir ikazcıdır. [157] 

Her yaptıklarının boşa gitmeyip,kaydedildiğinin müjdesini veriyor. [158] 

Ve cinn ü insin bir kısmı saadet-i ebediyeye ve bir kısmı da şekavet-i ebediyeye 

mazhar olacaktır.[159] 

“Cinn ve insin amelleri âhiret pazarına gönderiliyor.[160] 

Onlardaki mübarek zatlar dahi;rasulullah için,âhiretin husulü için dua 

etmektedirler.[161] 

            Rasulullahın gelmesiyle,müstaid olan cinn ve ins;Cennet ve dâr-ı âhiret, cinn ve 

ins ile şenlenecek.[162] 
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            İnsi ve cini şeytanlar şirketleşe çalışmaktadırlar.“Şeytan-ı ins, şeytan-ı cinnîden 

aldığı derse binaen; hizb-ül Kur'anın fedakâr hâdimlerini hubb-u câh vasıtasıyla 

aldatmak ve o kudsî hizmetten ve o manevî ulvî cihaddan vazgeçirmek istiyorlar.”[163] 

“Evet şeytan-ı ins ve cinnî her cihette hücum ederler. “[164] 

Kur’an-ın bu asra bakan bir tefsiri olan Risale-i Nur,insanlar gibi cinler 

tarafından da okunmaktadır.Böyle bir hakikata elbette onlar bîgane kalamazlar. 

Lisanından saçılır nur 

            “Cinnî okur, insan okur 

            Hûr-u Cennet işte bu "Nur" 

            Gönüllerde cânân gibi”[165] 

            “Kur'an-ı Hakîm'in ruh-u hizmetine zıd olan”vaziyetlerden ,”şeytan-ı cinnî ve 

insî istifade etmek..”tedirler.[166] 

“Cinn ve ifrit ve sair muhtelif zîşuur ve zîhayat mahlukların âlemleri ve 

meskenleri olduğu, çok kesretli ehl-i keşf ve ashab-ı şuhudun şehadetiyle sabit yedi kat 

arzın âlemleri...”[167] 

Kötü fikirli insanlar,cin fikirli insanlar olarak nitelendirilmiştir.Bu da onlarda 

akış duygusunun farklı olarak gelişmiş olduğundan ileri gelir. [168] 

“Şeytan-ı ins ü cinnin kâinattaki müdhiş âsâr-ı tahribkâraneleri ve enva'-ı küfür 

ve dalalet ve şerr ve mehaliki yaptıkları halde, zerre mikdar icada ve hilkate 

müdahaleleri olmadığı gibi, mülk-ü İlahîde bir hisse-i iştirakleri olamıyor. Ve bir iktidar 

ve bir kudretle o işleri yapmıyorlar, belki çok işlerinde iktidar ve fiil değil, belki terk ve 

atalettir. Hayrı yaptırmamakla, şerleri yapıyorlar.”[169] 

“Fenalık ve hevesat yolu, tahribat olduğu için gayet kolaydır. Şeytan-ı ins ü cinnî 

çabuk insanları o yola sevkediyor.”[170] 

            “İşte ey ehl-i hak ve ehl-i hidayet! Şeytan-ı ins ü cinnînin mezkûr desiselerinden 

kurtulmak çaresi: Ehl-i Sünnet ve Cemaat olan ehl-i hak mezhebini karargâh yap ve 

Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın muhkemat kal'asına gir ve Sünnet-i Seniyeyi rehber yap, 

selâmeti bul!..”[171] 

            “İnsanlarda şeytan vazifesini gören cesedli ervah-ı habise bilmüşahede 

bulunduğu gibi, cinnîden cesedsiz ervah-ı habise dahi bulunduğu, o kat'iyyettedir. Eğer 

onlar maddî cesed giyseydiler, bu şerir insanların aynı olacaktılar. Hem eğer bu insan 

suretindeki insî şeytanlar cesedlerini çıkarabilse idiler, o cinnî iblisler olacaktılar. Hattâ 

bu şiddetli münasebete binaendir ki, bir mezheb-i bâtıl hükmetmiş ki: "İnsan 

suretindeki gayet şerir ervah-ı habise, öldükten sonra şeytan olur." [172] 
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            “Haşrin mahkeme-i kübrasında mizan-ı azîm-i adaletinde cinn ve insin 

müvazene-i a'mallerini istib'ad edip inanmayan, bu dünyada gözüyle gördüğü bu 

müvazene-i ekbere dikkat etse, elbette istib'adı kalmaz.”[173] 

“Cennet'i ve saadet-i ebediyeyi cinn ve inse ihzar “etmiştir.[174] 

            “Şeytanın en büyük bir desisesi, hakaik-i imaniyenin azameti cihetinde, dar 

kalbli ve kısa akıllı ve kasır fikirli insanları aldatmasına mukabil, tamamıyla şeytan-ı 

cinî ve insîyi de susturacak...”hakikatlar Risale-i Nur’da vardır.[175] 

İns gibi  cinnilerde kendi güzelliklerini Allah’ın nazarına arzetmektedirler.[176] 

“Sadece bir haykırış olacak;ve hemen hepsi huzurumuza çıkarılmış 

bulunacaktır.”[177]fermanıyla yani: "Bütün ins ve cinn, birtek sayha ve emr ile 

yanımızda meydan-ı haşre hazır olurlar."[178] 

            Hem “Sizin bütününüzün yaratılması,tekrar diriltilmesi,bir tek kişinin 

yaratılması,diriltilmesi gibidir;muhakkak ki Allah işitendir,görendir.”[179]”âyetiyle, 

yani: "Ey insanlar!. Sizin icad ve ihyanız ve haşr ü neşriniz, birtek nefsin ihyası gibi 

kolaydır. Kudretime ağır gelmez" mealinde bulunan şu üç âyetin sırrıyla, aynı emir ile, 

aynı kolaylıkla bütün ins ve cinleri ve hayvanı ve ruhanî ve melekleri haşr-i ekberin 

meydanına ve mizan-ı a'zamın önüne getirir. “[180] 

            "Ya Rabbi! Cebrail, Mikâil, İsrafil, Azrail hürmetlerine ve şefaatlerine, beni cinn 

ve insin şerlerinden muhafaza eyle" vesile yapmalı..[181] 

“Cinnî ve insî şeytanlar ve muzır maddelerin umûr-u şerriyede ve ademiyede 

istimalleri dahi, yine kudret-i Sübhaniyeyi gadirden ve haksız itirazlardan ve şekvalara 

hedef olmaktan kurtarmak ile takdis ve tesbihat-ı Rabbaniyeye ve kâinattaki bütün 

kusurattan müberra ve münezzehiyetine hizmet ediyorlar. “[182] 

            "Kâinatta adem âlemleri hesabına çalışan şerirlerden ve insî ve cinnî 

şeytanlardan kendinizi muhafaza ediniz." Peygamberimize ve ümmetine emrederek, her 

asra baktığı gibi mana-yı işarîsiyle bu acib asrımıza daha ziyade, belki zahir bir tarzda 

bakar; Kur'an'ın hizmetkârlarını istiazeye davet eder. “[183] 

            “Ey cin ve insan topluluğu!İçinizden size âyetlerimizi anlatan ve bugüne 

ulaşacağınızı size haber verip uyaran peygamberler gelmedi mi?”[184]  

âyet-i celileleri mucibince cinlerden de peygamber geldiği bildiriliyorsa da, bu husustaki 

müşkilin halli için vaki' suale, üstadımızın verdiği cevabdır: 

            Aziz kardeşim!Hakikaten senin bu sualinin çok ehemmiyeti var. Fakat Risale-i 

Nur'un en ehemmiyetli vazifesi, beşeri dalaletten ve küfr-ü mutlaktan kurtarmak 

olmasından, bu çeşit mes'elelere sıra gelmiyor, onlardan bahis açmıyor. Selef-i Sâlihîn 

dahi çok bahsetmemişler. Çünki öyle gaybî ve görünmeyen işlerde sû'-i istimal düşer. 

Hem şarlatanlar, hodfüruşluklarına bir vesile yapabilirler. Nasılki şimdi ispirtizmacılar 

"cinler ile muhabere" namıyla şarlatanlık yapıyorlar; dinin zararına âlet ederler diye 

çokça medar-ı bahs edilmez. Hem Hâtem-ül Enbiya'dan sonra, cinlerde peygamber 

gelmemiş. Hem Risale-i Nur bu zamanda bir taun-u beşerî olan maddiyyunluk fikrini 
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ibtal etmek için cinnî ve ruhanîlerin vücudlarını kat'î hüccetler ile isbat etmeye çalışmış, 

bu mes'eleye üçüncü derecede bakmış, tafsilini başkalara bırakmış. Belki inşâallah 

Risale-i Nur'un bir şakirdi, Sure-i Rahman'ı tefsir edip bu mes'eleyi de halleder.”[185] 

            “Cinn ve insin Şeyhülislâmı Zenbilli Ali Efendi.”[186] 

            Cinler tüm haseneleri ve kelime-i tayyibeleriyle kâinatı 

güzelleştirmektedirler.[187]            Kur’an“Bütün cinn ve insin binler muhtelif tabakada 

olan efkâr ve ukûl ve kulûb ve ervahının herbirisine lâyık gıdaları veriyor, 

dağıtıyor.”[188]  

         “O vakti hatırla ki,Rabbin meleklere:”Yer yüzünde bir halife 

yaratacağım.”demişti ”[189]            Cenab-ı Hak müşavere yolunu öğretmek ile beşerin 

hilafetindeki hikmetin sırrını melaikeye istifsar ettirmek üzere bu cümleyi söyledi. 

Sâmiin zihni, üç noktayı nazara alarak harekete geçti: 1- Melaike ne dediler? 2- 

Taaccüble hikmeti sordular. 3- Cinlere halife olmakla beraber, beşerde de kuvve-i 

gazabiye ve şeheviye halkedilmiştir. Bunlar, cinlerden daha ziyade fesad 

yapacaklardır.”[190] 

“Amma meşhur olan manaya nazaran, o idrakli mahluk, cinlerden bir nev' imiş; 

yaptıkları fesaddan dolayı insanlar ile mübadele edilmişlerdir.”[191] 

            İslamdan önce cinlerede ibadet ediliyordu.[192] 

            “Kezalik bu kesif âlemde ruhanîleri deverandan, cinnîleri cevelandan, şeytanları 

cereyandan, melekleri seyerandan men'edecek bir mani yoktur.”[193] 

      “Cinnî şeytanlara üstad olan ey şeytan-ı insî!”bazende insan cine üstadlık 

yapmaktadır. [194]    

Cinin mekrinden emin olmak,ondan kaçmakla olmaz.[195] 

Onların hedefi olmaktan bizi kurtarmaz. [196] 

Rasulullah;”bilhassa cinn ü inse en âlî bir hediye, en mükemmel bir rehber, en 

mukaddes bir mürşid olarak, Kur'an-ı Hakîm'i bırakmışlardır.”[197] 

“İblis'in en mühim bir desisesi olarak kendine tabi olanlara kendini inkâr 

ettir..”mektedir.[198] 

Risale-i Nur; vahdaniyet hakikatlarını ins ü cinnin enzarına arzedip isbat 

etmektedir.[199] 

“Bazı has kardeşlerim şahsıma hizmette dikkatsizlik ettiklerinden, onların bana 

karşı acımasını noksan gördüğümden bazan hiddet ve tekdir ettiğim vakit kalbime geldi 

ki: O bîçareler ziyade hüsn-ü zanla tahmin ediyorlar ki, "Üstadımız istese belki bazı 

ruhanîler, cinnîler de hizmet edecekler, belki ediyorlar. Hizmet-i Nuriyede inayetin 

aşikâre cilvesi gösteriyor ki, onun şahsının perişaniyetine meydan verilmiyor ve 

şefkatimize muhtaç değil." diye hizmette bazı kusurları oluyor.” ([200]) 
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            “Târik-üd dünya ehl-i riyazetin arzu ve kabul ettikleri ruhanî, cinnî hüddamlar 

bana her gün hem aç olduğum zamanda ve yaralı olduğum vakitte en güzel ilâç 

getirseler, hakikî ihlas için kabul etmemeğe kendimi mecbur biliyorum. Hattâ 

berzahtaki evliyadan bir kısmı temessül edip bana helva baklavaları hizmet-i imaniyeye 

hürmeten verseler, yine onların elini öpüp kabul etmemek ve uhrevî, bâki meyvelerini 

dünyada fâni bir surette yememek için nefsim de kalbim gibi kabul etmemeğe rıza 

gösteriyor.”[201] 

“Dünyada insî ve cinnî şeytanlar hiç boş dururlar mı? Onların daima fenalıkları 

yapmak ve yaptırmakla meşgul oldukları”bir vakıadır.[202] 

“Nurlarla şiddetli alâkası bulunan birkaç has kardeşimizin nazarını, fikrini 

başka tarafa çevirmek veya zevkli ve ruhanî bir meşreb ile meşgul edip, hizmet-i 

imaniyeye karşı zaîfleştirmek için bazı şahıslar ispirtizma denilen ölülerle muhabere 

namı altında cinnîlerle muhabere etmek gibi hattâ bazı büyük evliyalarla, hattâ 

peygamberlerle güya bir nevi konuşmak gibi eski zamanda kâhinlik denilen, şimdi de 

medyumluk namı verilen bu mes'ele ile bazı kardeşlerimizi meşgul ediyorlar. Halbuki: 

            Bu mes'ele, felsefeden ve ecnebiden geldiği için ehl-i imana çok zararları olabilir 

ve çok sû'-i istimalata menşe' olmakla beraber içinde bir doğru olsa, on yalan karışıyor. 

Çünki doğruyu ve yalanı tefrik edecek bir mihenk, bir mikyas olmadığından ervah-ı 

habise ve şeytana yardım eden cinnîlerin bu vesile ile hem onun ile meşgul olanın 

kalbine ve hem de İslâmiyet'e zarar vermek ihtimali var. Çünki maneviyat namına 

hakaik-i İslâmiyeye ve akide-i umumiyeye muhalif ihbarat oluyor. Ervah-ı habise iken 

kendilerini, ervah-ı tayyibe zannettirip belki kendilerine bazı büyük veliler namını 

verip, İslâmiyet'in esasatına muhalif sözlerle zarar vermeye çalışabilirler. Hakikatı 

tağyir edip, safdilleri tam aldatabilirler.”[203] 

            “Rü'ya-yı sadıkada ervah-ı habise ve şeytan, peygamber suretinde temessül 

edemez. Fakat celb-i ervahta; ervah-ı habise, belki peygamberin lisanen ismini kendine 

takıp, sünnet-i seniyeye ve ahkâm-ı şer'iyeye muhalif olarak konuşabilir. Eğer bu 

konuşması şeriatın ahkâmına ve sünnet-i seniyeye muhalif ise tam delildir ki, o konuşan 

ervah-ı tayyibe değildir, mü'min ve müslüman cinnî de değildir, ervah-ı habisedir. Bu 

şekilde taklid ediyor.”[204] 

“Bu gayet şiddetli hastalığıma karşı sabır ve tahammül niyaz ettim. Rahmet-i 

İlahiyeden rica ettim, birden kalbime geldi ki: Ekser hayatımdaki zahmetlerde bir 

inayet ve rahmet cilvesi bulunduğu gibi, inşâallah bunda da o cilve-i rahmet var ki, cinnî 

ve insî şeytanların ve dinsizlerin seni zehirlendirmek ve susturmaya çalışmaları, 

vazifenin tamam olmasına ve istirahatine rahmet-i İlahiye bir vesile oldu ki, geçen sene 

İşarat-ül İ'caz Tefsiri ve Mesnevî-i Arabî'yi bir sene müddetle ders vermeye 

başlamıştım. Gizli düşmanlarım cinnî ve insî şeytanlar, beni susturmaya desaisleri ile 

çalıştıkları halde, rahmet-i İlahiye hem İşarat-ül İ'caz'ın, hem Mesnevî-i Arabî'nin 

Türkçesini ihsan etti...”[205] 

  

Şeytan ise; 
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“Hem şu mahdud arz, hadsiz mu'cizat-ı kudrete mazhar olduğundandır ki, en 

mühim sekeneleri olan ins ve cinnin kuvalarına, sair zîhayatlar gibi fıtrî bir had ve hulkî 

bir kayıt konulmadığı için nihayetsiz terakki ve nihayetsiz tedenniye mazhar olmuştur. 

Enbiyadan, evliyadan tut, tâ nemrudlara, tâ şeytanlara kadar uzun bir meydan-ı 

imtihanları peyda olmuştur. Madem öyledir, elbette firavunlaşmış şeytanlar, hadsiz 

şeraretiyle semaya ve ehline taş atacaklar.”[206] 

“Kalb etrafındaki ilhamat ve vesveselerin mübarezelerinden tut, tâ sema 

âfâkında melaike ve şeytanların mübarezesine kadar o kanunun şümulünü iktiza 

eder.”[207] 

“Yüksek kalelerin muhkem burçlarından atılan mancınıklar ve işaret fişeklerine 

benzeyen şu hâdisat-ı necmiye, bu recm-i şeytana ne kadar enseb düştüğü bedaheten 

anlaşılır.”[208] 

“Müzahrefat-ı arziyenin mümessilât-ı habiseleri olan casus şeytanları, temiz ve 

temizlerin meskeni olan semayı telvis etmemek ve nüfus-u habise hesabına tecessüs 

ettirmemek için, edebsiz casusları korkutmak için atılan mancınıklar ve işaret fişekleri 

misillü, o şeytanları ebvab-ı semadan o şahablarla red ve tarddır.”[209] 

            “Senin gibi bir şeytan onun aklını elinden alır, sonra inkârı ona yutturur. Hem ey 

şeytan! Bâtılı hak ve muhali mümkün gösteren gaflet ve dalalet ve safsata ve inad ve 

mugalata ve mükâbere ve iğfal ve görenek gibi şeytanî desiselerle çok muhalatı intaç 

eden inkâr ve küfrü, o bedbaht insan suretindeki hayvanlara yutturmuşsun!”[210] 

            “Şeytan der: Bunlara karşı gelemem. Müdafaa edemem. Fakat çok ahmaklar 

var, beni dinliyorlar ve insan suretinde çok şeytanlar var, bana yardım ediyorlar ve 

feylesoflardan çok firavunlar var, enaniyetlerini okşayan mes'eleleri benden ders 

alıyorlar. Senin bu gibi sözlerin neşrine sed çekerler. Bunun için sana teslim-i silâh 

etmem!”[211] 

“Kur'an ifham ettiği misillü; melaikelerin Âdem'e secdesiyle beraber, Şeytan'ın 

secde etmemesi olan hâdise-i cüz'iye-i gaybiye, pek geniş bir düstur-u külliye-i 

meşhudenin ucu olduğu gibi, pek büyük bir hakikatı ihsas ediyor. Şöyle ki: Kur'an, 

şahs-ı Âdem'e melaikelerin itaat ve inkıyadını ve Şeytan'ın tekebbür ve imtinaını 

zikretmesiyle; nev'-i beşere kâinatın ekser maddî enva'ları ve enva'ın manevî 

mümessilleri ve müekkelleri müsahhar olduklarını ve nev'-i beşerin hassalarının bütün 

istifadelerine müheyya ve münkad olduklarını ifham etmekle beraber, o nev'in 

istidadatını bozan ve yanlış yollara sevkeden mevadd-ı şerire ile onların mümessilleri ve 

sekene-i habiseleri, o nev'-i beşerin tarîk-i kemalâtında ne büyük bir engel, ne müdhiş 

bir düşman teşkil ettiğini ihtar ederek, Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan, bir tek Âdem'le (A.S.) 

cüz'î hâdiseyi konuşurken bütün kâinatla ve bütün nev'-i beşerle bir mükâleme-i ulviye 

ediyor.”[212] 

“Sizin pederiniz bir defa şeytana aldandı, cennet gibi bir makamdan rûy-i zemine 

muvakkaten sukut etti. Sakın siz de terakkiyatınızda şeytana uyup hikmet-i İlahiyenin 

semavatından, tabiat dalaletine sukuta vasıta yapmayınız.”[213] 

“Şeytan evvelâ şübheyi kalbe atar. Eğer kalb kabul etmezse, şübheden şetme 

döner. Hayale karşı şetme benzer bazı pis hatıraları ve münafî-i edeb çirkin halleri 
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tasvir eder. Kalbe "Eyvah" dedirtir. Ye'se düşürtür. Vesveseli adam zanneder ki kalbi, 

Rabbine karşı sû'-i edebde bulunuyor. Müdhiş bir halecan ve heyecan hisseder. Bundan 

kurtulmak için huzurdan kaçar, gaflete dalmak ister.”[214] 

“O çirkin sözler, senin kalbinin sözleri değil. Çünki senin kalbin ondan müteessir 

ve müteessiftir. Belki kalbe yakın olan lümme-i şeytanîden geliyor. Vesvesenin zararı, 

tevehhüm-ü zarardır. Yani onu zararlı tevehhüm etmekle, kalben mutazarrır olmaktır. 

Çünki hükümsüz bir tahayyülü hakikat tevehhüm eder. Hem şeytanın işini kendi 

kalbine mal eder. Onun sözünü, ondan zanneder. Zarar anlar, zarara düşer. Zâten 

şeytanın da istediği odur.”[215] 

            “Şeytan ile melek-i ilham, kalb taraflarında mücaveretleri var ve füccar ve 

ebrarın karabetleri ve bir meskende durmaları, zarar vermez.”[216] 

“Hasmın veya şeytanın bir vekil-i fuzulîsi olacak bir halet, zihninde takarrür 

eder.”[217] 

“Hakîm-i Mutlak, şu dâr-ı imtihanda, şu meydan-ı müsabakada bize bir kamçı-yı 

teşvik olarak, vesveseyi şeytanın eline vermiş. Beşerin başına vuruyor. Şayet ziyade 

incitse, Hakîm-i Rahîm'e şekva etmeli, "Eûzü billahi mineşşeytanirracim" demeli.”[218] 

“Sen eğer nefis ve şeytanı dinlersen, esfel-i safilîne düşersin. Eğer Hak ve 

Kur'an'ı dinlersen, a'lâ-yı illiyyîne çıkar, kâinatın bir güzel takvimi olursun.”[219] 

“Âdem'e, melaikenin secde etmesi ve şeytanın etmemesi hâdisesiyle nev-i insana 

semekten meleğe kadar ekser mevcudat müsahhar olduğu gibi, yılandan şeytana kadar 

muzır mahlukatın dahi ona itaat etmeyip düşmanlık ettiğini ifade ediyor.”[220] 

“Yapılan tüm menfilikler şeytan hesabına geçer.”o zındıktan ders alan 

münafıklar, yine şeytan hesabına Kur'an güneşini üflemekle söndürmeğe ahmak 

çocuklar gibi ahmakane ve divanecesine çalışmaları...”[221] 

            “Siyaset-i hazıra, o kadar çok yalan ve hile ve şeytanet içine girmiş ki, vesvese-i 

şeyatîn hükmüne geçmiştir.”[222] 

“Evet şeytanlar, güya ene'nin gaga ve pençesiyle dinsiz feylesoflarının akıllarını 

havaya kaldırıp dalalet derelerine atıp dağıtmıştır. Küçük âlemde ene, büyük âlemde 

tabiat gibi tagutlardandır.””Kim tağut’u (Sapkın güç ve azgınlığa sevkeden,şeytan) 

tanımayıp Allah’a iman ederse,kopması imkansız olan sağlam kulpa yapışmıştır.Allah 

her şeyi işiten,her şeyi bilendir.”[223] 

Menhus şahıs tüm işlerini şeytanın himmeti ve yardımıyla yapmaktadır. 

            "Ben, saadet-i dünyayı ve lezzet-i hayatı ve terakkiyat-ı medeniyeti ve kemal-i 

san'atı; kendimce, âhireti düşünmemekte ve Allah'ı tanımamakta ve hubb-u dünyada ve 

hürriyette ve kendine güvenmekte gördüğüm için, insanın ekserisini bu yola şeytanın 

himmetiyle sevkettim ve ediyorum.”[224] 

“İstibdad-ı şeytanî; hürriyet nam verilmiş. “[225] 
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“Siyaset, Efkârın Âleminde Bir Şeytandır; İstiaze Edilmeli!”[226] 

“İnadın Gözü, Meleği Şeytan Görür. İnadın işi budur: Şeytan yardım ederse 

birisine "melek" der, rahmeti de okutur. Muhalif tarafında eğer meleği görse; libasını 

değişmiş, onu şeytan zanneder, adavet lanet eder.”[227] 

            “İKİNCİ SUALİNİZ: Şeytanların halkı ve icadı ne içindir? Cenab-ı Hak, şeytanı 

ve şerleri halketmiş, hikmeti nedir? Şerrin halkı şerdir, kabihin halkı kabihtir? 

            İşte kâinattaki şerlerin, zararların, beliyyelerin ve şeytanların ve muzırların halk 

ve icadları, şer ve çirkin değildir; çünki çok netaic-i mühimme için halkolunmuşlardır. 

Meselâ: Melaikelere şeytanlar musallat olmadıkları için, terakkiyatları yoktur; 

makamları sabittir, tebeddül etmez. Keza hayvanatın dahi, şeytanlar musallat 

olmadıkları için, mertebeleri sabittir, nâkıstır. Âlem-i insaniyette ise meratib-i 

terakkiyat ve tedenniyat nihayetsizdir. Nemrudlardan, firavunlardan tut, tâ sıddıkîn-i 

evliya ve enbiyaya kadar gayet uzun bir mesafe-i terakki var. 

            İşte kömür gibi olan ervah-ı safileyi, elmas gibi olan ervah-ı âliyeden temyiz ve 

tefrik için, şeytanların hilkatıyla ve sırr-ı teklif ve ba's-i enbiya ile, bir meydan-ı imtihan 

ve tecrübe ve cihad ve müsabaka açılmış. Eğer mücahede ve müsabaka olmasaydı, 

maden-i insaniyetteki elmas ve kömür hükmünde olan istidadlar, beraber kalacaktı. 

A'lâ-yı illiyyîndeki Ebu Bekr-i Sıddık'ın ruhu, esfel-i safilîndeki Ebu Cehl'in ruhuyla bir 

seviyede kalacaktı. Demek şeyatîn ve şerlerin yaratılması, büyük ve küllî neticeye 

baktığı için icadları şer değil, çirkin değil; belki sû'-i istimalattan ve kesb denilen 

mübaşeret-i hususiyeden gelen şerler, çirkinlikler, kesb-i insana aittir; icad-ı İlahîye ait 

değildir.””[228] 

            “Eğer sual etseniz ki: Bi'set-i enbiya ile beraber şeytanların vücudundan ekser 

insanlar kâfir oluyor, küfre gidiyor, zarar görüyor. "El-hükmü lil-ekser" kaidesince, 

ekser ondan şer görse, o vakit halk-ı şer şerdir, hattâ bi'set-i enbiya dahi rahmet değil 

denilebilir? 

            İşte nev'-i beşer bi'set-i enbiya ile, sırr-ı teklif ile, mücahede ile, şeytanlarla 

muharebe ile kazandıkları yüzbinlerle enbiya ve milyonlarla evliya ve milyarlarla asfiya 

gibi âlem-i insaniyetin güneşleri, ayları ve yıldızları mukabilinde; kemmiyetçe kesretli, 

keyfiyetçe ehemmiyetsiz hayvanat-ı muzırra nev'inden olan küffarı ve münafıkları 

kaybetti.”[229] 

            “Meğer dinsizliği ve zındıkayı siyaset zannedip ona tarafgirlik eden insan 

suretinde şeytanlar ola veya beşer kıyafetinde hayvanlar ola...”[230] 

            “Hazret-i İmam-ı Ahmed İbn-i Hanbel, Ebî Said-il Hudrî'den tahric ve tashih 

eder ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Katade İbn-i Nu'man'a karanlıklı, 

yağmurlu bir gecede bir değnek verir ve ferman eder ki: "Sana lâmba gibi, onar arşın 

her tarafta ışık verecek. Evine gittiğin zaman, bir siyah şahıs gölge göreceksin. O, 

şeytandır. Onu hanenden çıkar, tardet." Katade değneği alır, gider. Yed-i beyza gibi ışık 

verir. Evine gider; o siyah şahsı görür, tardeder.”[231] 

            “Ehl-i siyer ve hadîs, müttefikan haber veriyorlar ki: Kureyş kabilesi, Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ı öldürtmek için, kat'î ittifak ettiler. Hattâ insan suretine 
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girmiş bir şeytanın tedbiriyle, Kureyş içine fitne düşmemek için, her kabileden lâakal 

bir adam içinde bulunup, ikiyüze yakın, Ebu Cehil ve Ebu Leheb'in taht-ı hükmünde 

olarak, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın hane-i saadetini bastılar. Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın yanında Hazret-i Ali vardı. Ona dedi: "Sen bu gece 

benim yatağımda yat." Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm beklemiş, tâ Kureyş 

gelmiş, bütün hanenin etrafını tutmuşlar. O vakit çıktı, bir parça toprak başlarına attı. 

Hiç birisi onu görmedi, içlerinden çıktı gitti. Gâr-ı Hira'da iki güvercin ve bir örümcek, 

bütün Kureyş'e karşı ona nöbetdar olup, muhafaza ettiler.”[232] 

“Ehl-i zındıkanın üstadı, şeytandır. Şeytan ilzam edilmezse, onun mukallidleri 

kanmazlar. Kur'an-ı Hakîm, kâfirlerin galiz tabirlerini reddetmek için zikrettiğinden 

bana bir cesaret verildi ki; bu şeytanî olan mesleğin bütün bütün çürüklüğünü 

göstermek için, -farz-ı muhal suretinde- hizb-üş şeytanın efradı, mesleklerinin 

iktizasıyla kabul etmeye mecbur oldukları ve ister istemez manen meslek diliyle 

diyecekleri ahmakane tabiratlarını titreyerek istimal ettim. Fakat o istimal ile onları 

kuyu dibine sıkıştırıp, meydanı baştan başa Kur'an hesabına zabtettik, onların 

foyalarını meydana çıkardık.”[233] 

            “Desise-i Şeytaniye: Tama' yüzünden çoklarını avlıyorlar.”[234] 

“Desise-i Şeytaniye: Ehl-i dalaletin tarafgirleri, enaniyetten istifade edip, 

kardeşlerimi benden çekmek istiyorlar. Hakikaten insanda en tehlikeli damar, 

enaniyettir ve en zaîf damarı da odur. Onu okşamakla, çok fena şeyleri 

yaptırabilirler.”“[235] 

            “Desise-i Şeytaniye şudur ki: İnsandaki tenbellik ve tenperverlik ve vazifedarlık 

damarından istifade eder. Evet şeytan-ı ins ve cinnî her cihette hücum ederler.”[236]  

            “Sual: Şeytanların kâinatta icad cihetinde hiçbir medhalleri olmadığı, hem 

Cenab-ı Hak rahmet ve inayetiyle ehl-i hakka tarafdar olduğu, hem hak ve hakikatın 

cazibedar güzellikleri ve mehasinleri ehl-i hakka müeyyid ve müşevvik bulunduğu, hem 

dalaletin müstekreh çirkinlikleri ehl-i dalaleti tenfir ettikleri halde, hizb-üş şeytanın çok 

defa galebe etmesinin hikmeti nedir? Ve ehl-i hak, her vakit şeytanın şerrinden Cenab-ı 

Hakk'a sığınmasının sırrı nedir? 

            Elcevab: Hikmeti ve sırrı şudur ki: Ekseriyet-i mutlaka ile dalalet ve şerr, 

menfîdir ve tahribdir ve ademîdir ve bozmaktır. Ve ekseriyet-i mutlaka ile hidayet ve 

hayır, müsbettir ve vücudîdir ve imar ve tamirdir. Herkesçe malûmdur ki: Yirmi 

adamın yirmi günde yaptığı bir binayı, bir adam, bir günde tahrib eder. Evet bütün âzâ-

yı esasiyenin ve şerait-i hayatiyenin vücuduyla vücudu devam eden hayat-ı insan, Hâlık-ı 

Zülcelal'in kudretine mahsus olduğu halde; bir zalim, bir uzvu kesmesiyle, hayata 

nisbeten ademî olan mevte o insanı mazhar eder. Onun için "Et-tahribü eshel" durub-u 

emsal hükmüne geçmiş.”[237] 

            “İşte bu sır, Mecusilerde inkişaf etmediği içindir ki; kâinatta "Yezdan" namıyla 

bir hâlık-ı hayır, diğeri "Ehriman" namıyla bir hâlık-ı şerr itikad etmişlerdir. Halbuki 

onların Ehriman dedikleri mevhum ilah-ı şerr, bir cüz'-i ihtiyarıyla ve icadsız bir kesble 

şerlere sebebiyet veren malûm şeytandır.”[238] 
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            “İşte ey ehl-i iman! Şeytanların bu müdhiş tahribatına karşı en mühim silâhınız 

ve cihazat-ı tamiriyeniz istiğfardır ve "Eûzü billah" demekle Cenab-ı Hakk'a ilticadır. 

Ve kal'anız Sünnet-i Seniyedir.”[239] 

“Hem ehl-i imanın desais-i şeytaniyeye kapılmaları, imansızlıktan ve imanın 

zaîfliğinden olmadığı...Çünki, şeytan cüz'î bir emr-i ademî ile insanı mühim tehlikelere 

atar. Hem insandaki nefis ise, şeytanı her vakit dinler. Kuvve-i şeheviye ve gazabiye ise, 

şeytan desiselerine hem kâbile, hem nâkile iki cihaz hükmündedirler.”[240] 

“İblis'in en mühim bir desisesi: Kendini, kendine tabi olanlara inkâr 

ettirmektir.”[241] 

“Şeytanın en büyük bir desisesi: Hakaik-i imaniyenin azameti cihetinde dar 

kalbli ve kısa akıllı ve kasır fikirli insanları aldatır, der ki: "Bir tek zât, umum zerrat ve 

seyyarat ve nücumu ve sair mevcudatı bütün ahvaliyle tedbir-i rububiyetinde çeviriyor, 

idare ediyor deniliyor. Böyle hadsiz acib büyük mes'eleye nasıl inanılabilir? Nasıl kalbe 

yerleşir? Nasıl fikir kabul edebilir?" der. Acz-i insanî noktasında bir hiss-i inkârî 

uyandırıyor. 

            Elcevab: Şeytanın bu desisesini susturan sır: "Allahü Ekber"dir. Ve cevab-ı 

hakikîsi de "Allahü Ekber"dir. Evet "Allahü Ekber"in ziyade kesretle şeair-i 

İslâmiyede tekrarı, bu desiseyi mahvetmek içindir. Çünki insanın âciz kuvveti ve zaîf 

kudreti ve dar fikri, böyle hadsiz büyük hakikatları "Allahü Ekber" nuruyla görüp 

tasdik ediyor ve "Allahü Ekber" kuvvetiyle o hakikatları taşıyor ve "Allahü Ekber" 

dairesinde yerleştiriyor ve vesveseye düşen kalbine diyor ki: Bu kâinatın gayet 

muntazamca tedbir ve tedviri bilmüşahede görünüyor. ”[242] 

“Şeytanın mühim bir desisesi: İnsana kusurunu itiraf ettirmemektir. Tâ ki, 

istiğfar ve istiaze yolunu kapasın. Hem nefs-i insaniyenin enaniyetini tahrik edip, tâ ki 

nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin; âdeta taksirattan takdis etsin. Evet şeytanı 

dinleyen bir nefis, kusurunu görmek istemez; görse de, yüz tevil ile tevil ettirir.”[243] 

            “İnsanın hayat-ı içtimaiyesini ifsad eden bir desise-i şeytaniye şudur ki: Bir 

mü'minin bir tek seyyiesiyle, bütün hasenatını örter. Şeytanın bu desisesini dinleyen 

insafsızlar, mü'mine adavet ederler. Halbuki Cenab-ı Hak haşirde adalet-i mutlaka ile 

mizan-ı ekberinde a'mal-i mükellefîni tarttığı zaman, hasenatı seyyiata galibiyeti, 

mağlubiyeti noktasında hükmeyler. “[244] 

            “İşte ey şeytanın desiselerine mübtela olan bîçare insan! Hayat-ı diniye, hayat-ı 

şahsiye ve hayat-ı içtimaiyenin selâmetini dilersen ve sıhhat-ı fikir ve istikamet-i nazar 

ve selâmet-i kalb istersen; muhkemat-ı Kur'aniyenin mizanlarıyla ve Sünnet-i Seniyenin 

terazileriyle a'mal ve hatıratını tart ve Kur'anı ve Sünnet-i Seniyeyi daima rehber yap 

ve “Euzü billahimineş-şeytanir-racim" de, Cenab-ı Hakk'a ilticada bulun.”[245] 

            “Şeytanın dahi, manevî terakkiyat-ı beşeriyenin zenbereği olan müsabakaya ve 

mücahedeye sebeb olduğundan, o nev'in icadı dahi hayırdır, o cihette güzeldir.”[246] 

            “Vücud kâinatları ve hadsiz adem âlemleri birbirleriyle çarpışırken ve Cennet ve 

Cehennem gibi meyveler verirken ve bütün vücud âlemleri "Elhamdülillah 

Elhamdülillah" ve bütün adem âlemleri "Sübhanallah Sübhanallah" derken ve ihatalı 
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bir kanun-u mübareze ile melekler şeytanlarla ve hayırlar şerlerle, tâ kalbin etrafındaki 

ilham, vesvese ile mücadele ederken; birden meleklere imanın bu meyvesi tecelli eder, 

mes'eleyi halledip karanlık kâinatı ışıklandırır. “Allah göklerin ve yerin nurudur.”[247]  

âyetinin envârından bir nurunu bize gösterir ve bu meyve ne kadar tatlı olduğunu 

tattırır.”[248] 

“Bu sure-i azîme-i hârika:[249] "Kâinatta adem âlemleri hesabına çalışan 

şerirlerden ve insî ve cinnî şeytanlardan kendinizi muhafaza ediniz." Peygamberimize 

ve ümmetine emrederek, her asra baktığı gibi mana-yı işarîsiyle bu acib asrımıza daha 

ziyade, belki zahir bir tarzda bakar; Kur'an'ın hizmetkârlarını istiazeye davet 

eder.”[250] 

“Sonra birisi sordu ki: "O öldüğü zaman İstanbul'da Dikili Taş'ta şeytan 

dünyaya bağıracak ki; filan öldü." O vakit ben dedim: "Telgrafla haber verilecek." 

Fakat bir zaman sonra radyo çıkmış işittim. Eski cevabım tam değilmiş bildim. Sekiz 

sene sonra Dâr-ül Hikmet'te iken dedim: "Şeytan gibi radyo ile dünyaya 

işittirecek."[251] 

            “Hem meselâ, meşhur olmuş ki; İslâm Deccalı öldüğü vakit ona hizmet eden 

şeytan, İstanbul'da Dikili Taş'ta bütün dünyaya bağıracak ve herkes o sesi işitecek ki: 

"O öldü." Yani pek acib ve şeytanları dahi hayrette bırakan radyo ile bağırılacak, haber 

verilecek.”[252] 

            “Nasılki emr-i İlahî ile İsa Aleyhisselâm, şeriat-ı Museviyede bir kısım ağır 

tekâlifi kaldırıp şarab gibi bazı müştehiyatı helâl etmiş. Aynen öyle de; Büyük Deccal, 

şeytanın iğvası ve hükmü ile şeriat-ı İseviyenin ahkâmını kaldırıp Hristiyanların hayat-ı 

içtimaiyelerini idare eden rabıtaları bozarak, anarşistliğe ve Ye'cüc ve Me'cüc'e zemin 

hazır eder. Ve İslâm Deccalı olan Süfyan dahi, şeriat-ı Muhammediyenin (A.S.M.) ebedî 

bir kısım ahkâmını nefis ve şeytanın desiseleri ile kaldırmağa çalışarak hayat-ı 

beşeriyenin maddî ve manevî rabıtalarını bozarak, serkeş ve sarhoş ve sersem nefisleri 

başıboş bırakarak, hürmet ve merhamet gibi nurani zincirleri çözer; hevesat-ı 

müteaffine bataklığında, birbirine saldırmak için cebrî bir serbestiyet ve ayn-ı istibdad 

bir hürriyet vermek ile dehşetli bir anarşistliğe meydan açar ki, o vakit o insanlar gayet 

şiddetli bir istibdaddan başka zabt altına alınamaz.”[253] 

            “Sual: Şeytanın kalbinde marifet var mıdır? 

Cevab: Yoktur. Çünki san'at-ı fıtriyesi iktizasınca, kalbi daima idlâl ile telkin 

için, fikri daima küfrü tasavvur etmekle meşgul olduğundan, kalbinde veya fikrinde boş 

bir yer marifet için kalmıyor.”[254] 

“Evet melaike ulüvv-ü şanlarından, şeytanları reddeder, kabul etmezler.”[255]  

“Ve keza Cenab-ı Hak hayr-ı mahz olarak melaikeyi yaratmıştır, şerr-i mahz 

olarak da şeytanı yaratmıştır, hayır ve şerden mahrum olarak behaim ve hayvanatı 

halketmiştir. “[256] 

“Sizin nefis ve şeytanlarınız benim nefis ve şeytanımdan daha âsi, daha tâgi, daha 

şakî değiller.”[257] 
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“Hattâ eski Yunanîlerin ve Vesenîlerin ilaheleri, böyle zalimane tasavvurat-ı 

şeytaniyenin mahsulüdür.”[258] 

“Kâfirlerin medeniyeti ile mü'minlerin medeniyeti arasındaki fark: 

            “Birincisi, medeniyet libasını giymiş korkunç bir vahşettir. Zahiri parlıyor, bâtını 

da yakıyor. Dışı süs içi pis, sureti me'nus sîreti makûs bir şeytandır...”[259] 

“Nakşibendîler, zikir hususunda ittihaz ettikleri zikr-i hafî sayesinde kalbin 

fethiyle, ene ve enaniyet mikrobunu öldürmeğe ve şeytanın emirberi olan nefs-i 

emmarenin başını kırmağa muvaffak olmuşlardır. Kezalik Kadirîler de zikr-i cehrî 

sayesinde tabiat tagutlarını tar ü mar etmişlerdir.”[260] 

“İnsan eğer insan olmazsa, şeytan bir hayvana inkılab eder.”[261] 

            “Bir zaman şeytan, Hazret-i İsa Aleyhisselâm'a itiraz edip demiş ki: "Madem 

ecel ve herşey kader-i İlahî iledir; sen kendini bu yüksek yerden at, bak nasıl öleceksin." 

Hazret-i İsa Aleyhisselâm demiş ki:Yani: "Cenab-ı Hak abdini tecrübe eder ve der ki: 

Sen böyle yapsan sana böyle yaparım, göreyim seni yapabilir misin? diye tecrübe eder. 

Fakat abdin hakkı yok ve haddi değil ki, Cenab-ı Hakk'ı tecrübe etsin ve desin: Ben 

böyle işlesem, sen böyle işler misin? diye tecrübevari bir surette Cenab-ı Hakk'ın 

rububiyetine karşı imtihan tarzı sû'-i edebdir, ubudiyete münafîdir."[262] 

            “Nefis, devekuşu gibidir. Şeytan sofestaî, heva da bektaşîdir.”[263] 

            “Amma şeytanın talebesi olan nefs-i emare...”[264] 

“İnsanın Allah'a karşı ubudiyet, vazifesidir. Terk-i kebair takvasıdır. Nefis ve 

şeytanla uğraşması, cihadıdır.”[265] 

“İman-ı tahkikî ilmelyakînden hakkalyakîne yakınlaştıkça daha 

selbedilmeyeceğine ehl-i keşf ve tahkik hükmetmişler ve demişler ki: Sekerat vaktinde 

şeytan vesvesesiyle ancak akla şübheler verip tereddüde düşürebilir. Bu nevi iman-ı 

tahkikî ise yalnız akılda durmuyor. Belki hem kalbe, hem ruha, hem sırra, hem öyle 

letaife sirayet ediyor, kökleşiyor ki, şeytanın eli o yerlere yetişemiyor; öylelerin imanı 

zevalden mahfuz kalıyor. Bu iman-ı tahkikînin vusulüne vesile olan bir yolu, velayet-i 

kâmile ile keşf ve şuhud ile hakikata yetişmektir. Bu yol ehass-ı havassa mahsustur, 

iman-ı şuhudîdir.”[266] 

“Hadisce sabittir ki, Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm görülen rü'yada şeytan o 

rü'yaya karışamıyor. “[267] 

            "... Bu zamanda, zındıka dalâleti İslâmiyete karşı muharebesinde nefs-i 

emmarenin plâniyle şeytan kumandasına verilen fırkalardan en dehşetlisi yarım çıplak 

hanımlardır ki, açık bacağiyle, dehşetli bıçaklarla ehl-i imana taarruz edip saldırıyorlar. 

Nikâh yolunu kapamağa, fuhuş yolunu genişlettirmeye çalışarak çokların nefislerini 

birden esir edip, kalb ve ruhlarını kebair ile yaralıyorlar; belki o kalblerden bir kısmını 

öldürüyorlar." 
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            Peki yalan mı bunlar? Fuhşu teşvik ve nikâhı imha eden fâhişeler gürûhu inkâr 

mı ediliyor? Gizli ve âşikâr fuhuşla ve devlet eliyle mücadele yok mu? Ceza Kanunu, 

Fuhuşla Mücadele Nizamnamesi ve ahlâk zabıtası bunlarla geceli gündüzlü mücadele 

etmiyor mu?”[268] 

  

                                                                                                          Mehmet   ÖZÇELİK 

                                                                                                                  19-05-2003 
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[38] Cin.11-14. 

[39] Ahkaf.29-31,Cin.1-15. 

[40] Cin.4-7. 

[41] Cin.15. 

[42] Kehf.50. 

[43] Yasin.60. 

[44] Nisa.119,Nur.21, Bakara.168-169. 

[45] A’raf.200,Mü’minun.97-98. 

[46] Sad.74. 

[47] Sad.77-78. 

[48] Sad.79. 

[49] A’raf.12. 

[50] Hicr.27. 

[51] Hicr.76. 

[52] En’am.112-113,Nas.6. 

[53] Hıcr.17-18,Şuara.212,Saffat.7-

10,Mülk.5,cin.8-9. 

[54] Bakara.166,208-209,En’am.142,A’raf.16-

17,27,Yusuf.5,Hıcr.39-40,Ta-ha.116-

117,Hac.52,Fatır.6,Yasin.60-61,Zuhruf.62. 

[55] Bakara.169,Nisa.14,118-

119,En’am.128,A’raf.200,Nur.21,Sad.82-83. 

[56] Nas.5. 

[57] A’raf.201,Hıcr.39-40,İsra.65. 

[58] Nisa.119-120,A’raf.20-21,İsra.63-64. 

[59] En’am.112. 

[60] En’am.112-113. 

[61] Bakara.208-209,Nisa.38,119-

120,En’am.128,142,A’raf.18,Hicr.41-44,İsra.63-

64,Kehf.50-51,Nur.21,Şuara.221-

223,Lokman.33,Fatır.5,Sad.84-

85,Fussilet.36,Zuhruf.36-39. 

[62] Hicr.42,Nahl.99-100,İsra.65,Sad.82-83. 

[63] Nisa.38,Fussilet.25,Zuhruf.36-38,Kaf.27. 

[64] Hac.52-55. 

[65] 

Bakara.257,Nisa.38,76,En’am.71,A’raf.27,201-

202,Enfal.48,Meryem.83,Furkan.55,Şuara.221-

223,Fussilet.25. 

[66] Mücadele.19-20,Haşr.16-17. 

[67] A’raf.200,Nahl.98,Mü’minun.97-

98,Fussilet.36,Nas.1-6. 

[68] Bakara.256-

257,Nisa.51,60,76,Maide.60,Nahl.36,Zümer.17. 

[69] Bakara.34,A’raf.11-13,Hicr.28-33,İsra.61-

62,Kehf.50,Taha.116,Sad.71-76. 

[70] A’raf.11-18,Hicr.34-35,İsra.62-63. 

[71] Hıcr.35,Sad.78. 

[72] A’raf.14-15,Hicr.36-38,İsra.62,Sad.79-81. 

[73] Enbiya.29. 

[74] Sebe.21. 

[75] Nisa.118-119,A’raf.18,İsra.62-63,Sad.77. 

[76] Neml.39. 

[77] Kehf.50. 

[78] Bak.Cinlerin esrarı.315. 

[79] Cinlerin esrarı.age.90-94. 

[80] Age.329. 

[81] Cin.1-2. 

[82] Cin.1. 

[83] Sad.35,Bak.Cinlerin esrarı.age.sh.74. 

[84] Sözler.23. 

[85] Sözler.52.Haşiye.1. 

[86] Sözler 75 *Haşiye 1,Lemalar. 55. 
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[87] Sözler 102. 

[88] Sözler 104. 

[89] Sözler 123. 

[90] Sözler 123,131. 

[91] Sözler.135. 

[92] Sözler.136. 

[93] Sözler.176. 

[94] Sözler.178. 

[95] Sözler.180. 

[96] Rahman.33. 

[97] Mülk.5. 

[98] Sözler 180-181, 264, 373, 

412Mektubat.186,İşarat-ül İ'caz 132. 

[99] Mesnevi-i Nuriye.205. 

[100] Sözler 185,Mektubat 311. 

[101] Sözler 201. 

[102] Sözler 236. 

[103] Sözler 251. 

[104] İbrahim .49. 

[105] Enbiya.82. 

[106] Sözler 258,Şualar 58. 

[107] Sözler 258. 

[108] Sözler 365. 

[109] Sözler 384. 

[110] Sözler 387. 

[111] Sözler 390. 

[112] Sözler 407. 

[113] Sözler 412. 

[114] Sözler 448,Şualar 137. 

[115] Sözler 452,Lemalar 68,Şualar 244. 

[116] Sözler 454, Şualar 246,Mesnevî-i Nuriye 

95. 

[117] Sözler. 459,Şualar 252. 

[118] Sözler 504. 

[119] Sözler 505. 

[120] Son Şahitler.Necmettin Şahiner.4/105. 

[121] Sözler 507. 

[122] Sözler 509. 

[123] Cin.1. 

[124] Cin.1-2.Sözler.514. 

[125] Sözler 556. 

[126] Sözler 577. 

[127] Sözler 580. 

[128] Sözler 581. 

[129] Sözler 582. 

[130] Sözler 583. 

[131] Sözler 583. 

[132] Sözler 617. 

[133] Sözler 623,Lemalar.349. 

[134] Sözler.624. 

[135] Sözler 628. 

[136] Sözler 631. 

[137] Sözler .774. 

[138] Mektubat. 82. 

[139] Cin. 4. 

[140] Mektubat .128. 
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CİHAD 

 

  

“Vazifeperver nefer, talime ve cihada dikkat eder.”Çünki,”Onun asıl vazifesi, 

talim ve cihaddır.”[1] 

            Hayatı muhafaza etmekte bir cihaddır.[2] 

            Bu zamanda ise,“Cihad ve hem gazâya, bağy ismi takılmış.”[3] 

            “Eski zamandan beri istiklal-i İslâm'ın bekası, hem Kelimetullah'ın i'lâsı için, 

farz-ı kifaye-i cihadı; o lâzime-i diyanet Deruhde ile, kendini yekvücud-u vahdanî, 

İslâm'ın âlemine fedaya vazifedar, hilafete bayrakdar görmüş olan bu devlet, Şu millet-i 

İslâm'ın felâket-i mazisi, getirecek de elbet İslâm'ın âlemine saadet ve hürriyet. Olur 

geçen musibet, 

            İstikbalde telafi. Üçü veren, üçyüzü kazandıran, etmiyor elbette hiç hasaret. 

Halini istikbale tebdil eder, zîhimmet...”[4] 

            “Bediüzzaman'ın bu hali de, bütün İslâm mücahidlerine ve umum Müslümanlara 

bir örnektir. Yani, cihad ile ubudiyet ve takvayı beraber yapıyor; birini yapıp, diğerini 

ihmal etmiyor. Cebbar ve zalim din düşmanlarının plânıyla hapishanelere sevk edilip, 

tecrid-i mutlakta ve gayet soğuk bir odada bırakılması ve şiddetli soğukların ve 
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hastalıkların ızdırabları ve titremeleri ve ihtiyarlığın tâkatsızlıkları içinde bulunması 

dahi, te'lifata noksanlık vermemiştir.”[5] 

            “Fakat o elîm acılar, Bediüzzaman'ı asla ye'se düşürmemiş, bilakis öyle küllî ve 

umumî bir dinî cihada ve dua ve ubudiyete sevk etmiştir ki: "Kurtuluşun çare-i 

yegânesi, Kur'ana sarılmaktır." demiş ve sarılmış.”[6] 

            “Tarihte eşine rastlanmayan bir istibdad-ı mutlak ve eşedd-i zulüm altında ve 

dehşetli bir esaret içinde bırakılan ve kendini ve eserlerini imha etmeye çalışan din 

düşmanlarına mukabil, bir şahs-ı manevî olan Bediüzzaman Said Nursî, Resul-i Ekrem 

(Aleyhissalâtü Vesselâm) Efendimizin sünnetine tam ittiba' ederek yaptığı dinî cihad-ı 

ekberinde, beşer tarihinde misli görülmemiş bir tarzda muvaffak ve muzaffer 

olmuştur.”[7] 

            “Evet Bediüzzaman Said Nursî'ye, yalnız âlem-i İslâm değil, Hristiyan dünyası 

da medyun ve minnettardır ki; dinsizliğe karşı umumî cihadında mazhar olduğu 

muvaffakıyet ve galibiyetten dolayı Roma'daki Papa dahi, kendisine resmen tebrik ve 

teşekkürname yazmıştır.”[8] 

            “Hayr-ı kesîr için, şerr-i kalil kabul edilir. Eğer şerr-i kalil olmamak için, hayr-ı 

kesîri intac eden bir şer terkedilse; o vakit şerr-i kesîr irtikâb edilmiş olur. Meselâ: 

Cihada asker sevketmekte elbette bazı cüz'î ve maddî ve bedenî zarar ve şer olur. Fakat 

o cihadda hayr-ı kesîr var ki, İslâm küffarın istilasından kurtulur. Eğer o şerr-i kalil için 

cihad terkedilse, o vakit hayr-ı kesîr gittikten sonra şerr-i kesîr gelir. O ayn-ı zulümdür. 

Hem meselâ: Gangren olmuş ve kesilmesi lâzım gelen bir parmağın kesilmesi hayırdır, 

iyidir; halbuki zahiren bir şerdir. Parmak kesilmezse, el kesilir; şerr-i kesîr olur.”[9] 

            “İşte kömür gibi olan ervah-ı safileyi, elmas gibi olan ervah-ı âliyeden temyiz ve 

tefrik için, şeytanların hilkatıyla ve sırr-ı teklif ve ba's-i enbiya ile, bir meydan-ı imtihan 

ve tecrübe ve cihad ve müsabaka açılmış. Eğer mücahede ve müsabaka olmasaydı, 

maden-i insaniyetteki elmas ve kömür hükmünde olan istidadlar, beraber kalacaktı. 

A'lâ-yı illiyyîndeki Ebu Bekr-i Sıddık'ın ruhu, esfel-i safilîndeki Ebu Cehl'in ruhuyla bir 

seviyede kalacaktı.”[10] 

            “Tevrat'ın diğer bir âyeti daha: 

 “Seçkin kulum,katı yürekli ve kaba değildir.-İşte "Muhtar"ın manası; "Mustafa"dır, 

hem ism-i Nebevîdir. İncil'de, İsa'dan sonra gelen ve İncil'in birkaç âyetinde "Âlem 

Reisi" ünvanıyla müjde verdiği Nebinin tarifine dair: 

Yanında kılıncı vardır;onunla 

savaşacaktır.Ümmeti de böyledir.-İşte şu âyet gösteriyor ki: "Sahib-üs seyf ve cihada 

memur bir peygamber gelecektir." Kadîb-i Hadîd, kılınç demektir. Hem ümmeti de 

onun gibi sahib-üs seyf, yani cihada memur olacağını, Sure-i Feth'in âhirinde 
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-İncildeki vasıfları ise 

şöyledir:Onlar filizini çıkarmış,sonra git gide kuvvet bulmuş,kalınlaşmış ve gövdesi 

üzerinde yükselmiş bir ekine benzerki,bu,çiftçilerin hoşuna gider.”[11]-âyeti, İncil'in şu 

âyeti gibi, başka âyetlerine işaret edip, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm sahib-üs seyf 

ve cihada memur olduğunu İncil ile beraber ilân ediyor.”[12] 

            Bediüzzaman gerçek cihadı,manevi cihad,cihadı dini olarak adlandırır.[13] 

            Beiüzzaman Hazretleri eserlerinin yüzlerce yerinde,gerek Kur’an-dan çıkarmış 

olduğu istihraçlara istinaden gerekse de zamanın şartları gereği,bu zamandaki dini en 

büyük cihadın manevi olduğunu ve bununda ana zenbereğinin müsbet hareket üzerine 

bina edildiğini ifade etmiştir. 

            Geçmiş asırlardan farklı olarak,kafaları koparma yoluna gitmemiş,kafanın 

içerisindeki küfrü en müdellel delillerle yok edip,yerine imanı yerleştirme yolunu takib 

etmiştir. 

            İnsanları küfürlerinden dolayı cehenneme götürme yolunu değildi,kazandırdığı 

imanla cennete adam yetiştirme yolunu seçmiştir. 

“Türklerin hakikî bir vatandaşı ve eskiden beri cihad arkadaşı olan Kürdler...”[14] 

            “Milyonların imanını kurtardı cihadın”[15] 

“Amma maddî cihadın muktezası ise; o vazife şimdilik bizde değildir. Evet ehline 

göre kâfirin veya mürtedin tecavüzatına sed çekmek için topuz lâzımdır. Fakat iki 

elimiz var. Eğer yüz elimiz de olsa, ancak nura kâfi gelir. Topuzu tutacak elimiz 

yok!..”[16] 

            “Meşhurdur ki: Bir zaman İslâm kahramanlarından ve Cengiz'in ordusunu 

müteaddid defa mağlub eden Celaleddin-i Harzemşah harbe giderken, vüzerası ve etbaı 

ona demişler: "Sen muzaffer olacaksın, Cenab-ı Hak seni galib edecek." O demiş: "Ben 

Allah'ın emriyle, cihad yolunda hareket etmeye vazifedarım, Cenab-ı Hakk'ın vazifesine 

karışmam; muzaffer etmek veya mağlub etmek onun vazifesidir." İşte o zât bu sırr-ı 

teslimiyeti anlamasıyla, hârika bir surette çok defa muzaffer olmuştur.”[17] 

            “Ben de dedim: "O fenalıklar ve o dinsizlikler, o gibi kumandanlara mahsustur. 

Ordu onun ile mes'ul olmaz. Bu Osmanlı ordusunda belki yüzbin evliya var. Ben bu 

orduya karşı kılınç çekmem ve size iştirak etmem." O zâtlar benden ayrıldılar, kılınç 

çektiler, neticesiz Bitlis hâdisesi vücuda geldi. Az zaman sonra, harb-i umumî patladı. O 

ordu, din namına iştirak etti, cihada girdi. O ordudan yüzbin şehidler evliya 

mertebesine çıkıp beni o davamda tasdik edip kanlarıyla velayet fermanlarını 

imzaladılar. “[18] 
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            Ayasofya cihadın yadigârıdır.[19] 

            “Bir zaman meşhur bir allâmeyi, harbin müteaddid cephesinde cihada gidenler 

görmüşler, ona demişler. O da demiş: "Bana sevab kazandırmak ve derslerimden ehl-i 

imana istifade ettirmek için benim şeklimde bazı evliyalar benim yerimde işler 

görmüşler."[20]  

“Büyük Mehdi'nin çok vazifeleri var. Ve siyaset âleminde, diyanet âleminde, 

saltanat âleminde, cihad âlemindeki çok dairelerde icraatları olduğu gibi..”[21] 

“Cesaretin verilmesi, cihadı manen ve tekvinen emrediyor.”[22] 

            “  nin   ye tercihan zikrinden anlaşılıyor ki; sefk, zulmen 

yapılan katldir. Bu ise fesada daha münasibdir. Çünki katlin ifade ettiği mana, katlin 

mubah kısmına da şamildir. Cihadda veya bir cemaatı kurtarmak için yapılan katiller 

gibi ki; bu katl, fesada münasib olmaz.”[23] 

“İnsanın Allah'a karşı ubudiyet, vazifesidir. Terk-i kebair takvasıdır. Nefis ve 

şeytanla uğraşması, cihadıdır.”[24] 

             

“Kâfir ve münafıkların Cehennem'de yanmalarını ve azab ve cihad gibi 

hâdiseleri kendi şefkatine sığıştırmamak ve tevile sapmak; Kur'anın ve edyan-ı 

semaviyenin bir kısm-ı azîmini inkâr ve tekzib olduğu gibi, bir zulm-ü azîm ve gayet 

derecede bir merhametsizliktir. Çünki masum hayvanları parçalayan canavarlara 

himayetkârane şefkat etmek, o bîçare hayvanlara şedid bir gadir ve vahşi bir 

vicdansızlıktır. Ve binler müslümanların hayat-ı ebediyelerini mahveden ve yüzer ehl-i 

imanın sû'-i akibetine ve müdhiş günahlara sevkeden adamlara şefkatkârane tarafdar 

olmak ve merhametkârane cezadan kurtulmalarına dua etmek, elbette o mazlum ehl-i 

imana dehşetli bir merhametsizlik ve şeni' bir gadirdir.”[25] 

            “Cihad-ı dinîde olsa, kâfirlerin çoluk-çocuklarının vaziyetleri aynıdır. Ganîmet 

olabilir; Müslümanlar, onları kendi mülküne dâhil edebilir. Fakat İslâm dairesinde 

birisi dinsiz olsa; çoluk-çocuğuna hiçbir cihetle temellük edilmez, hukukuna müdahale 

edilmez. Çünki o masumlar, İslâmiyet rabıtasıyla dinsiz pederine değil, belki 

İslâmiyet'le ve cemaat-ı İslâmiye ile bağlıdır. Fakat kâfirin çocukları, gerçi ehl-i 

necattırlar; fakat hukukta, hayatta pederlerine tâbi' ve alâkadar olmasından, cihad 

darbesinde o masumlar memluk ve esir olabilirler.”[26] 

“Asıl mes'ele bu zamanın cihad-ı manevîsidir. Manevî tahribatına karşı sed 

çekmektir. Bununla dâhilî asayişe bütün kuvvetimizle yardım etmektir.”[27] 

“Cihad-ı maneviyenin en büyük şartı da; vazife-i İlahiyeye karışmamaktır ki, "Bizim 

vazifemiz hizmettir, netice Cenab-ı Hakk'a aittir; biz vazifemizi yapmakla mecbur ve 

mükellefiz."[28] 
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            “Hariçteki cihad başka, dâhildeki cihad başkadır. Şimdi milyonlar hakikî 

talebeleri Cenab-ı Hak bana vermiş. Biz bütün kuvvetimizle dâhilde ancak asayişi 

muhafaza için müsbet hareket edeceğiz. Bu zamanda dâhil ve hariçteki cihad-ı 

maneviyedeki fark, pek azîmdir.”[29] 

            “Hem dâhildeki cihad-ı manevî; manevî tahribata karşı çalışmaktır ki; maddî 

değil, manevî hizmetler lâzımdır. Onun için ehl-i siyasete karışmadığımız gibi, ehl-i 

siyaset de bizimle meşgul olmaya hiçbir hakları yok.”[30] 

“Herkes; kendi âleminde bir kumandan olduğundan, âlem-i asgarında cihad-ı 

ekber ile mükelleftir ve ahlâk-ı Ahmediye ile tahalluk ve sünnet-i nebeviyyeyi ihya ile 

muvazzaftır.”[31] 

“Herbir mü'min İ'lâ-yı Kelimetullah ile mükelleftir. Bu zamanda en büyük 

sebebi, maddeten terakki etmektir. Zira; ecnebiler fünun ve sanayi silâhiyle, bizi 

istibdad-ı mânevîleri altında eziyorlar. Biz de fen ve san'at silâhiyle, İ'lâ-yı 

Kelimetullahın en müthiş düşmanı olan cehil ve fakr ve ihtilâf-ı efkâra cihad edeceğiz. 

Amma; cihad-ı haricîyi, şeriat-ı garrânın berâhin-i katıasının elmas kılınçlarına havale 

edeceğiz; zira, medenîlere galebe çalmak, ikna iledir; söz anlamayan vahşiler gibi icbar 

ile değildir. Biz muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz yoktur!...”[32] 

“Eskidenberi İ'lâ-yı Kelimetullah ve beka-yı istiklâliyet-i İslâm için farz-ı kifaye-i 

cihadı deruhte ile, kendini yekvücut olan Âlem-i İslâma fedaya vazifedar ve hilâfete 

bayraktar görmüş olan bu devlet-i İslâmiyenin felâketi, Âlem-i İslâmın saadet-i 

müstakbelesiyle telâfi edilecektir.”[33] 

            “Şehid velidir. Cihad farz-ı kifaye iken farz-ı ayn olmuştur. Belki muzaaf bir 

farz-ı ayn hükmüne geçmiştir. Hacc ve zekat gibi, cihadda da niyetin tasarrufu azdır. 

Hattâ adem-i niyet dahi asıl nokta-i nazarından niyet hükmündedir. Demek zıdd-ı niyet, 

yakînen tebeyyün etmezse, cihad şehadet-i hakikiyeyi intac eder. Zira vücub tezauf etse, 

taayyün eder. İhtiyarı tazammun eden niyetin tesiri azalır. Şu günahkâr millette, 

birdenbire onbinler evliya inkişaf ve tezahür etse, az bir mükâfat değildir.”[34] 

“İman ve İslâmiyete hayat ve hareket vermiş; nesl-i cedidi ihtizaza 

getirmiş ve kahraman ve cengâver fıtratları inkişaf ettirerek, cihad-ı İslâmiye 

meydanlarında herşeyini iman uğrunda feda ettirecek derecede koşturmuştur 

ve koşturmaktadır. Nihayet, dünyanın ve Âlem-i İslâm'ın fevkalâde takdir ve 

hayranlığına mazhar olmuş ve olmaktadır.”[35] 

“Cebbarlığa ve zalime karşı cihad...”[36] 

“Melaikeler ise onlarda mücahede ile terakkiyat yoktur. Belki herbirinin sabit 

bir makamı, muayyen bir rütbesi vardır.”[37]  

“En mühim bir mücahede olan ehl-i dalalete karşı manen mücahede etmektir.”[38] 

            “Birtek gayem vardır: O da, mezara yaklaştığım bu zamanda, İslâm memleketi 

olan bu vatanda bolşevik baykuşlarının seslerini işitiyoruz. Bu ses, âlem-i İslâmın iman 

esaslarını zedeliyor. Halkı, bilhassa gençleri imansız yaparak kendisine bağlıyor. Ben 

bütün mevcudiyetimle bunlarla mücadele ederek gençleri ve müslümanları imana davet 
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ediyorum. Bu imansız kitleye karşı mücadele ediyorum. Bu mücahedem ile inşâallah 

Allah huzuruna girmek istiyorum, bütün faaliyetim budur. Beni bu gayemden 

alıkoyanlar da, korkarım ki bolşevikler olsun! Bu iman düşmanlarına karşı mücahede 

açan dindar kuvvetlerle el ele vermek, benim için mukaddes bir gayedir. Beni serbest 

bırakınız. El birliğiyle, komünistlikle zehirlenen gençlerin ıslahına ve memleketin 

imanına, Allah'ın birliğine hizmet edeyim.”[39] 

"Bizim uğrumuzda mücahede edenlere mutlaka yollarımızı gösteririz. Ve hiç 

şüphe yok ki, Allah muhsinlerle -Allah'ı görür gibi ibadet eden mücahitlerle- 

beraberdir."[40] 

            “Mücahede ile, gönüllerde îman ve Kur'ân hakikatlerini yerleştirmek için geçen 

uzun, bir asra yakın bir ömür.”[41] 

            Tüm hizmetini de bu esas üzerine bina etmiştir. 

            “Fitne kalmayıncaya ve din tamamıyla Allah’ın oluncaya kadar onlarla 

muharebe edin.Eğer vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah ne yapacaklarını hakkıyla 

görücüdür.”[42] 

            “Dünyada rezalet bulundukça faziletin ona karşı cihad etmesi zaruridir. 

Muhakkak cihad ebedidir.”[43] 

            Sual: Hal-i hazırdaki medeniyet, dinî cihada müsaade etmediği ve fetva 

vermediği halde İslamiyet ile bu medeniyet-i hazıra arasında tatbikat nasıl olur? 

Cevab: Vakta ki medeniyet, müdafaa için gayr-ı meşru vasıtaları bile meşru kılıp 

cevazına fetva verdiği halde nasıl bütün şeriatların tesbit ve emr ettikleri cihada 

müsaade ve teşvik etmeyecek? Dünyada rezalet bulundukça faziletin ona karşı cihad 

etmesi zaruridir. Muhakkak cihad ebedidir!!! 

Sonra bizim mevki ve mekanımız –ki bize çok geniş olup başkaları gibi dar değildir- 

tedafü’ mevkiidir, tecavüz değil... Ve dinimizin esası da buna işaret eder. Çünki  الَ اِ ْكراَه

ينِ   تَعاَلْوا bizi müdafaa mevkiinde durduruyor. Çünki تَعاَلْوا اِلَى كلَِمٍة َسواٍَء بَْينَناَ َو بَْينَُكمْ  ve فِى الدِّ

kelimesi işaret ediyor ki bizim en evvel vazifemiz da’vettir. Sonra onlara karşı cihadla 

müdafaa yaparız.”[44] 

            Sahih-i Buharide zikredilen hadislerde özetle: 

            -Sürekli kılınan namaz ve tutulan oruca denk tutulmuş,harb süresince ibadet 

sevabı verilmiştir. 

-Dünya ve içindeki her şeyden değerli sayılmış. 

-Harb için Rıdvan ağacının altında biat edenler diğerlerinden faziletçe üstün 

kılınmış 

-Mekke’nin fethinden sonra hicret değil,cihadın olacağı ifade edilmiştir. 
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-“Mü’minlerden (evlerinde)oturanlar ile Allah yollunda cihad edenler beraber 

olmaz.”[45]âyetine ek olarak,maddi yardımla bulunanlar da ortak kılınmıştır. 

-Rasulullah sürekli cihada katılmayı arzu etmiştir. 

-Bütün bunlarla beraber kişinin dini yolunda hayatını tehlikeye atan,hakir gören 

her hareketi cihaddan da önemli kılınmıştır.Nitekim İbni Abbas’dan rivayet edilen bir 

hadiste,Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amel cihaddan daha efdal sayılmıştır. 

  

                                                                                                                       31-05-2003 

                                                                                                          Mehmet    ÖZÇELİK 

 

  

 

[1] Sözler.22. 

[2] Sözler.52.Haşiye.1. 

[3] Sözler.707. 

[4] Sözler.711-712. 

[5] Sözler.757. 

[6] Sözler.761. 

[7] Sözler.769. 

[8] Sözler.772. 

[9] Mektubat.43. 

[10] Mektubat.44. 

[11] Fetih.29. 

[12] Mektubat.167,170,Lemalar.32,Barla 

Lahikası.276. 

[13] 

Mektubat.412,415,Lemalar.155,Şualar.271,Barla 

Lahikası.45,110,Tarihçe-i Hayat.27. 

[14] Mektubat.430. 

[15] Mektubat.480. 

[16] Lemalar.104,105. 

[17] Lemalar.131. 

[18] Şualar.361. 

[19] Şualar.385,435. 

[20] Şualar.485. 

[21] Şualar.590. 

[22] İşarat-ül İcaz.174. 

[23] İşarat-ül İcaz.203. 

[24] Mesnevi-i Nuriye.224. 

[25] Kastamonu Lahikası.75. 

[26] Emirdağ Lahikası.1/39-40. 

[27] Emirdağ Lahikası.2/241. 

[28] Emirdağ Lahikası.2/241. 

[29] Emirdağ Lahikası.2/242. 

[30] Emirdağ Lahikası.2/245. 

[31] Tarihçe-i Hayat.58. 

[32] Tarihçe-i Hayat.59,64. 

[33] Tarihçe-i Hayat.130. 

file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/cihad.htm%23_ftn45
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/cihad.htm%23_ftnref1
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/cihad.htm%23_ftnref2
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/cihad.htm%23_ftnref3
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/cihad.htm%23_ftnref4
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/cihad.htm%23_ftnref5
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/cihad.htm%23_ftnref6
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/cihad.htm%23_ftnref7
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/cihad.htm%23_ftnref8
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/cihad.htm%23_ftnref9
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/cihad.htm%23_ftnref10
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/cihad.htm%23_ftnref11
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/cihad.htm%23_ftnref12
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/cihad.htm%23_ftnref13
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/cihad.htm%23_ftnref14
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/cihad.htm%23_ftnref15
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/cihad.htm%23_ftnref16
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/cihad.htm%23_ftnref17
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/cihad.htm%23_ftnref18
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/cihad.htm%23_ftnref19
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/cihad.htm%23_ftnref20
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/cihad.htm%23_ftnref21
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/cihad.htm%23_ftnref22
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/cihad.htm%23_ftnref23
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/cihad.htm%23_ftnref24
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/cihad.htm%23_ftnref25
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/cihad.htm%23_ftnref26
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/cihad.htm%23_ftnref27
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/cihad.htm%23_ftnref28
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/cihad.htm%23_ftnref29
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/cihad.htm%23_ftnref30
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/cihad.htm%23_ftnref31
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/cihad.htm%23_ftnref32
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/cihad.htm%23_ftnref33


[34] Hutbe-i Şamiye.142. 

[35] Nurun ilk kapısı.192. 

[36] Sünuhat-Tuluat-İşarat.22. 

[37] Sözler.353. 

[38] Lemalar.167.Haşiye.1. 

[39] Şualar.497-498. 

[40] Ankebut.69,Tarihçe-i hayat.9. 

[41] Tarihçe-i Hayat.627 

[42] Enfal.39,Bakara.217,251.Cihad ve 

mücahede ile ilgili yüzlerce âyet 

zikredilmektedir.Bak.Konularına göre Kur’an-ı 

Kerim Fihristi.Nevzat Yksel.sh.183-191. 

[43] Arabi Hutbe-i Şamiye/ Teşhis-ul illet. 

[44] Arabi Hutbe-i Şamiye/ Teşhis-ul illet. 

[45] Nisa.95-96. 

  

 

NECİB FAZIL KISAKÜREK 

 

            Asıl adıyla Ahmet Necib olan Necib Fazıl Kısakürek;25-Mayıs-1905 yılında 

İstanbul’da büyükbabası Mehmet Hilmi Efendi’nin köşkünde doğar.Bu zat aynı 

zamanda 2.Abdulhamid’in zamanında İstanbul Cinayet mahkemesi ve İstinaf 

reisliğinden emekli,Mecelleyi yazan heyetin içerisinde bulunmaktadır. Mehmet Hilmi 

Efendi’nin tek oğlu olan Abdulbaki Fazıl Bey’in tek oğluda Necib Fazıl’dır. 

            Küçük yaştan itibaren hayatı hep fırtınalı geçer.Âdeta fırtınalı denizlerde,dalgalı 

sularda,durulmayan bir çerçevede hayatı geçer. 

            Bir çok okulda okuduğu halde,hepsinde de tamamlamadan,kesintiye uğrayarak 

geçen bir tahsil hayatı vardır.Fransız, ve Amerikan kolejleriyle beraber,bir çok okulu 

bitiremeden Bahriyeli olur.Burayı da tamamlayamadan İstanbul Felsefe bölümüne 

kaydolup,burayı da bitiremeden Devlet bursu ile 1924 yılında Paris’e Sorbon 

üniversitesine Felsefe bölümünü okumaya gider. 

            Ancak burada kendisini bohem bir hayatın içerisinde bulur.Eğlenceye 

dalmıştır.Bu da kendisini tatmin etmez.Fırtınalar dinmez.Bir ömür içerisindeki 

fırtınalaran da etkisiyle aradığı hakikatı bulamaz.Zira hakikatları yanlış yerlerde 

aramaktadır. 

            Burayı da bitiremeden İstanbula döner.Devlet konservatuarında,Güzel 

sanatlarda,Robert kolejinde değişik dersler verir.Bankacı olur.Hep savrulur,durulmaz.  

            Şiire ise daha 12 yaşındayken başlar.Buna da sebeb olan durumun,annesi 

Mediha hanımın hastahanede yattığı bir sırada,orada bulunmakta olan veremli bir kızın 

yazmış olduğu şiir defteri bulunmaktadır.Bu hevesle anne oğluna;”Senin de şair olmanı 

ne kadar isterdim,der. 

            Bu da kendisinin şiir dünyasına girmesinde önemli bir faktör oluşturur. 
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            Onun hayatını  üç bölümde ele almak gerekir.Birincisi;Ferdiyetçilik dönemi 

olan,kişisel şiirlerini yazdığı dönem.Kaldırımlar şiiri gibi.İkincisi;Maneviyatın içinde 

kıpırdanmaya başladığı ve kendisinin de aradığını bulmayı düşündüğü metafizik 

dönemi.Üçüncüsü ki;asıl hayatının başlangıcını oluşturan dönemdir.Bu dönemde 

sanatla imanı,madde ile manayı,birleştirdiği dönem.Nitekim şiirinde: 

            Anladım sanat,Allah’ı aramakmış. 

            Marifet bu,gerisi yalnız çelik çomakmış... 

            Bunun ise temelinin başladığı dönem olan Maneviyat büyüğü Abdulhakim 

Arvasi ile tanıştığı dönemdir.Gerek bir arkadaşının tanıştırması gerekse de Beyoğlu’nda 

Ağa camiinde vermiş olduğu vaazlarından dinlediği bu zatın cezbesine kapılır.Artık 

onun manyetik alanına girmiştir. 

            Allah dostunu gördüm,bundan altı yıl evvel 

            Bir akşamdı ki zaman,donacak kadar güzel. 

            Buna istinadendir ki,Sanat ve edebiyat dünyasını şöyle tanımlar:O’ndan 

önce,O’nunla beraber,O’ndan sonra... 

            Artık Mevlana’nın dediği gibi:Hamdım-yandım-Piştim..devresi tamamlanmıştır. 

            1934 yılı onun için yeni bir dönemin başlangıcı olur.Şiddetle esip,dalgalanan bir 

hayat,yavaş yavaş durulmaya,kendi mecrasında durmadan durularak akmaya,taşmaya 

başlar. 

            Artık kabına sığmaz bir şahsiyettir.Kabuğunu kıran civciv gibi,sürekli kabında 

kaynayan bir hakikat aşığı olma yolunda ilerler. 

            Çileli bir yola girmiştir.Çile’yle beraber çile de başlamıştır.Çileleri göğüslemek 

üzere.Ferdiyetçili döneminde Kaldırımlar şairi bilinirken artık çile şairi olma yolunda 

ilerler. 

            1949 yılı kendisinin yazmış olduğu Sakarya Türküsüyle de şahlanış dönemidir. 

            1941 yılında evlenir,1941’de 9 defa gerçekleşecek olan bir hapis hayatı da 

başlamış olur. 

            Bir çok eserini de orada yazar. 

            O dalgalı dönemin maneviyat büyüklerinden ve iman cephesinin kahramanı olan 

Bediüzzaman Said Nursi’de haykırmakta,sürgün ve hapislerle süren bir hayatı 

sürmektedir.Oda eserlerini hapishanelerde yazar. 

            Kendisini bulunduğu dönem itibariyle değerlendirmek gerekir.Bir gençlik 

oluşturmaya çalışır.Bu amaçla bir çok dergi çıkarır,bir çok gazetelerde yazılar 

yazar,Şiir,Tiyatro,hikaye,roman,fikir yazıları ve günlük yazılar yazar.Velud bir 

insandır. 



            En verimli olduğu dönem,1950 sonrası dönemdir. 

            Batı eğitim ve kültürünü aldığı halde,doğunun dili,sözü ve kültür adamı olur. 

            Bizdeki bir boşluğu doldurur.İngilizler için Şekspir,Fransızlar için Viktor 

Hugo,Almanlar için Hothe ne ise,bizim içinde Necip fazıl o olur. 

            O kendisinde Fuzuli’yi,Şeyh Galib’i,Mehmet Akif’i,Yunus’u temsil etmeye 

çalışır. 

            Şiir,şuur, ve imanını birleştirir. 

            Aksiyon adamı olup,sembol bir şahsiyet olur.Âsım’ın nesli gibi bir nesil 

oluşturmaya çalışır. 

            27-12-1967’de Büyük Doğu mecmuasında ilk olarak Süleyman Demirel’in kayıtlı 

Mason kütüğünün fotokopisini yayınlar. 

            Hep yokuşlarda yürür.Ama yine de ümitsiz değildir. 

“Mehmed’im sevinin başlar yüksekte  

Ölsek de sevinin eve dönsek de...  

Sanma ki kalır bu tekerlek tümsekte  

Yarın elbet bizim, elbet bizimdir;  

Gün doğmuş; gün batmış, elbet bizimdir.” 

”1980'de Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü'nü, 'İman ve İslam Atlası' adlı eseriyle 

fikir dalında Milli Kültür Vakfı Armağanı'nı (1981), Türkiye Yazarlar Birliği Üstün 

Hizmet Ödülü'nü (1982) alır.Fikir ve sanat adamı olarak seçilir.Ayrıca Türk Edebiyatı 

Vakfı'nca 1980'de verilen beratla 'Sultan-üş Şuara' (Şairlerin Sultanı) ünvanını 

kazanmıştır. 

Dönemindeki şair ve edebiyatçılar içerisinde mümtaz bir yere 

sahiptir.Edebiyatımıza katkıları büyük olur,etkileri ve yetiştirdikleriyle eserini devam 

ettirmektedir. 

Siyasi,içtima-i ve edebi bir kişiliğe sahiptir.Umuma malolmuş bir özelliği vardır. 

            Son sözü;Demek böyle ölünürmüş,olur. 

20.vefat yıl dönümünde kendisini rahmetle anıyoruz... 

  

  

Sakarya Türküsü  

 

İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya;  



Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya.  

Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak;  

Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak.  

Her şey akar, su tarih, yıldız, insan ve fikir;  

Oluklar çift; birinden nur akar; birinden kir.  

Akışta demetlenmiş, büyük küçük kainat;  

Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat!  

Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne,  

Kurşundan bir yük binmiş, köpükten gövdesine;  

Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için.  

Hey Sakarya, kim demiş; suya vurulmaz perçin?  

Rabbim isterse sular büklüm büklüm burulur,  

Sırtına Sakarya'nın, Türk tarihi vurulur.  

Eyvah, eyvah, Sakarya'm, sana mı düştü bu yük?  

Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük!..  

Ne ağır imtihandır, başındaki Sakarya!  

Binbir başlı kartalı nasıl taşır kanarya?  

İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal.  

Hamallık ki, sonunda ne rütbe var, ne de mal,  

Yalnız acı bir lokma, zehirle pişmiş aştan;  

Ve ayrılık, anneden, vatandan, arkadaştan.  

Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu an;  

Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an!  

Hani Yunus Emre ki, kıyında geziyordu;  

Hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu?  

Nerede kardeşlerin, cömert Nil, yeşil Tuna;  

Giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna?  

Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir?  

Bulur mu deli rüzgar o sedayı: Allah bir!  

Bütün bunlar sendedir, bu girift bilmeceler;  

Sakarya, kandillere katran döktü geceler.  

Vicdan azabına eş, kayna kayna Sakarya,  

Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya!  

İnsan üç beş damla kan, ırmak üç beş damla su;  

Bir hayata çattık ki, hayata kurmuş pusu.  

Geldi ölümlü yalan, gitti ölümlü gerçek;  

Siz, hayat süren leşler, sizi kim diriltecek?  

Kafdağını assalar, belki çeker de bir kıl!  

Bu ifritten sualin, kılını çekmez akıl!  

Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun,  

Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun!  

Sen ve ben, gözyaşiyle ıslanmış hamurdanız;  

Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız!  

Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader;  

Aldırma, böyle gelmiş, bu dünya böyle gider!  

Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz;  

Sen kıvrıl, ben gideyim, Son Peygamber Kılavuz!  

Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya;  

Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya!..  



Necip Fazıl KISAKÜREK  

 

  

  

KALDIRIMLAR 

Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında;  

Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum.  

Yolumun karanlığa saplanan noktasında,  

Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.  

Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık;  

Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar.  

İn cin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık.  

Biri benim, biri de serseri kaldırımlar.  

İçimde damla damla bir korku birikiyor;  

Sanıyorum, her sokak başını kesmiş devler...  

Üstüme camlarını, hep simsiyah, dikiyor;  

Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler.  

Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi;  

Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır.  

Kaldırımlar, duyulur, ses kesilince sesi;  

Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır.  

Bana düşmez can vermek, yumuşak bir kucakta;  

Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum!  

Aman, sabah olmasın, bu karanlık sokakta;  

Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum!  

Ben gideyim, yol gitsin, ben gideyim, yol gitsin;  

İki yanımdan aksın, bir sel gibi fenerler.  

Tak, tak, ayak sesimi aç köpekler işitsin;  

Yolumun zafer takı, gölgeden taş kemerler.  

Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim;  

Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları!  

Islak bir yorgan gibi, sımsıkı bürüneyim;  

Örtün, üstüme örtün, serin karanlıkları.  

Uzanıverse gövdem, taşlara boydan boya;  

Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi.  

Dalıp, sokaklar kadar esrarlı bir kuyuya,  

Ölse, kaldırımların kara sevdalı eşi..  

  

  

ÇİLE 

Gaiblerde bir ses geldi: Bu adam, 

Gezdirsin boşluğu ense kökünde! 



Ve uçtu tepemden birdenbire dam; 

Gök devrildi, künde üstüne künde... 

 

Pencereye koştum: Kızıl kıyamet! 

Dediklerin çıktı, ihtiyar bacı! 

Sonsuzluk, elinde bir mavi tulbent, 

Ok çekti yukardan, üstüme avcı 

 

Ateşten zehrini tattım bu okun, 

Bir anda kül etti can elmasımı. 

Sanki burnum, değdi burnuna (yok)un, 

Kustum, öz ağzımdan kafatasımı 

 

Bir bardak su gibi çalkandı dünya; 

Söndü istikamet, yıkıldı boşluk. 

Al sana hakikat, al san rüya! 

İşte akıllılık, işte sarhoşluk! 

 

Ensemin örsünde bir demir balyoz, 

Kapandım yatağa son çare diye. 

Bir kanlı şafakta, bana çil horoz, 

Yepyeni bir dünya etti hediye 

 

Bu nasıl bir dünya, hikayesi zor; 

Makânı bir satih, zamanı vehim. 

Bütün bir kahinat muşamba dekor, 

Bütün bir insanlık yalana teslim. 

 

Nesin sen, hakikat olsan da çekil! 

Yetiş körlük, yetiş, takma gözde cam! 

Otursun yerine bende her şekil; 

Vatanım, sevgilim, dostum ve hocam! 

 

Aylarca gezindim, yıkık ve şaşkın, 

Benliğim bir kazan ve aklım kepçe, 

Deliler köyünden bir menzil aşkın, 

Her fikir içimde bir çift kelepçe. 

 

Niçin küçülüyor eşya uzakta? 

Gözsüz görüyorum rüyada, nasıl? 

Zamanın raksı ne bir yuvarlakta? 

Sonum varmış, onu öğrensem asıl? 

 

Bir fikir ki sıcak yarad kezzap, 

Bir fikir ki, beyin zarında sülük. 

Selam sana haşmetli azap; 

Yandıkça gelişen tılsımlı kütük. 

 

Yalvardım: Gösterin bilmeceme yol! 

Ey yedinci gök, esrarını aç! 



Annemin duası, düş de perde ol! 

Bir asâ kes bana, ihtiyar ağaç! 

 

Uyku, katillerin bile çeşmesi; 

Yorgan, Allahsıza kadar sığınak. 

Teselli pınarı, sabır memesi; 

Size şerbet, bana kum dolu çanak. 

 

Bu mu, rüyalarda içtiğim cinnet, 

Sırrını ararken patlayan gülle? 

Yeşil asmalarda depreniş, şehvet; 

Karınca sarayı, kupkuru kelle... 

 

Akrep nokta nokta ruhumu sokmuş, 

Mevsimden mevsime girdim böylece. 

Gördüm ki, ateşte, cımbızda yokmuş, 

Fikir çilesinden büyük işkence. 

 

Evet, her şey bende bir gizli düğüm; 

Ne ölüm terleri döktüm, nelerden! 

Dibi yok göklerden yeter ürktüğüm, 

Yetişir çektiğim mesafelerden! 

 

Ufuk bir tilkidir, kaçak ve kurnaz; 

Yollar bir yumaktır, uzun ve dolaşık. 

Her gece rüyamı yazan sihirbaz, 

Tutuyor önümde bir mavi ışık. 

 

Büyücü, büyücü ne bana hıncın? 

Bu kükürtlü duman, nedir inimde? 

Camdan keskin, kıldan ince kılıcın, 

Bir zehir kıymak gibi, beynimde. 

 

Lugat, bir isim ver bana halimden; 

Herkesin bildiği dilden bir isim! 

Eski esvaplarım, tutun elimden; 

Aynalar söyleyin bana, ben kimim? 

 

Söyleyin, söyleyin, ben miyim yoksa, 

Arzı boynuzunda taşıyan öküz? 

Belâ mimarının seçtiği arsa; 

Hayattan mühacir; eşyadan öksüz? 

 

Ben ki, toz kanatlı bir kelebeğim, 

Minicik gövdeme yüklü Kafdağı, 

Bir zerreciğim ki, Ars'a gebeyim, 

Dev sancılarımın budur kaynağı! 

 

Ne yalanlarda var, ne hakikatta, 

Gözümü yumdukça gördüğüm nakış. 



Boşuna gezmişim, yok tabiatta, 

İçimdeki kadar iniş ve çıkış. 

 

Gece bir hendeğe düşercesine, 

Birden kucağına düştüm gerçeğin. 

Sanki erdim çetin bilmecesine, 

Hem geçmiş zamanın, hem geleceğin. 

 

Açıl susam, açıl! Açıldı kapı; 

Atlas sedirinde mavera dede. 

Yandı sırça saray, ilahi yapı, 

Binbir avizeyle uçsuz maddede. 

 

Atomlarda cümbüş, donanma, şenlik; 

Ve çevre çevre nur, çevre çevre nur. 

İçiçe mimari, içiçe benlik; 

Bildim seni ey Rab, bilinmez bilinmez meşhur! 

 

Nizam köpürüyor, med vakti deniz; 

Nizam köpürüyor, ta çenemde su. 

Suda bir gizli yol, pırılıtılı iz; 

Suda ezel fikri, ebed duygusu. 

 

Kaçır beni ahenk, al beni birlik; 

Artık barınamam gölge varlıkta. 

Ver cüceye, onun olsun şairlik, 

Şimdi gözüm, büyük sanatkarlıkta. 

 

Öteler öteler, gayemin malı; 

Mesafe ekinim, zaman madenim. 

Gökte saman yolu benim olmalı; 

Dipsizlik gölünde, inciler benim. 

 

Diz çök ey zorlu nefs, önümde diz çök! 

Heybem hayat dolu, deste ve yumak. 

Sen, bütün dalların birleştiği kök; 

Biricik meselem, Sonsuza varmak... 

  

  

ALLAH DERİM 

Sırtımda, taşınmaz yükü göklerin; 

Herkes koşar, zıplar, ben yürüyemem! 

İsterseniz hayat aşını verin; 

Sayılı nimetler bal olsa yemem! 

 

Ey akıl, nasıl delinmez küfen? 



Ebedi oluşun urbası kefen! 

Kursa da boşluğa asma köprü, fen, 

Allah derim, başka hiçbir şey demem! 

  

                                                                                                          25-05-2003 

                                                                                              Mehmet     ÖZÇELİK 

 

VECİZ İKTİBASLAR 

 

  

-Hadiste:"Essahiyyu habibullah velevkâne fâsikan. Elbahilu aduvvullah velev 

kâne sâlihan." 

”Cömert Allah’ın dostudur velev fâsıkta olsa,Cimri Allah’ın düşmanıdır velev 

sâlihte olsa...” 

            -Din bir imtihandır.Dinin mahiyeti,imtihanın neticesinde altın ve kömür ruhlu 

insanları Temyiz ve Tefrik etmektedir. 

-İnsan yeryüzünün halifesi olma liyakatını Talim-i Esma ile elde etmiştir. 

-Meleklerin Allaha karşı;Yeryüzünde fesad çıkaracak,kan dökecek varlıkları mı 

yaratacaksın?"sözünden murad,itiraz olmayıp belki İstifsar yani açıklanmasını istemek 

için olduğu belirtilir. 

-Hadisteki;dünya öküz ve balığın sırtı üzerindedir.-sözünden maksad mecaz 

olup,karada yaşayanların geçimi bugün dahi öküzün sırtından kazanılması,diğer 

sahillerde yaşayanlarında balık ve balıkçılıkla maişetlerini temin etmelerinden 

kinayedir. 

-Dünya ve içindekiler bir resmi geçit tarzındadırlar. 

-Rabbimizi bize tarih eden üç külli muarrif vardır:Kur’an,Kâinat,Rasulullah. 

-Kader ilimdir,ilim maluma tabidir. 

-Müçtehid,şâri' ve müşerri' olamaz. 

            - En sağlam hallerimde ve en genç zamanlarımda, en zevkli ve lezzetli evradımda 

bulmadığım bir manevî sürur hissettim. Ve hadsiz şükür edip, o dehşetli hastalığıma 

razı oldum. 



            - İnsanlar kaderin verdiği cezayı kabullenmemektedirler,red ve inkâra 

gitmektedirler.Ancak ödüllendirildiklerinde kabullenip,inkâr etmemektedirler. 

            - Hz.Alinin;Kimse yok mu şu sadrımdakini boşaltsam,demesi ve bunu da bir 

kuyuya boşaltması,konuşması.hakikatların doğrudan onlardan alındığının bir 

ifadesidir. 

-Bu hizmet akıl,fikir,bilgi,zenginlikle değil,doğrudan doğruya ihsanı ilahi 

tarafından omuzumuza konulmuştur.Risale-i Nur şimdiye kadar gelen hizmetlerin 

zincirinden âzadedir. 

-Mesele dava adamı olmaktır.Dava adamı olanda tüm esma,tam manasıyla tecelli 

etmektedir.Mazhariyeti tâmdır. 

            -Miskin bir kimseye yapılan bir sadaka yerine geçerken,akrabaya yapılan sılayla 

beraber iki sadaka yerine geçmektedir. 

-Peygamberimiz;İsteyenin bir hakkı var,der,velev at üzerinde de gelse... 

            -Eğer ruh geçiş yapıyorsa ilk devirde Hz.Adem ve Havva arasında değişmesi 

gerekirdi.Fakat havuz dolmada ve sürekli boşalmada. 

-Gadab,kalbi tutuşturup yakan bir ateştir. 

-İbni Abbas der:"Allahın en büyük cünudu rüzgardır. 

-İbni Abbas dedi;O nebi (SAM) ümmi idi.Yazmaz ve okumaz ve hesab etmez 

(zanda bulunmaz) idi.(Mecmuat-ün minet-Tefasir.Arapça.2/647) 

            -“Lâ tezalu min ümmeti ümmeten gaimeten min emrillah.”,”Ümmetimden bir 

ümmet ve taife kıyamet kopuncaya kadar Allah’ın emrini ikame eder,yerine 

getirirler.”(Mecmuat-ün minet-Tefasir.Arapça.2/676) 

            -“Hani bir zaman da onlar:”Ya Rabbi,eğer bu  Kur’an senin tarafından gelmiş 

hak bir kitap ise hemen üzerimize gökten taş yağdır,yahut bize acı bir azap 

ver!”demişlerdi. 

            “Halbuki sen onların aralarında bulunduğun müddetçe Allah onları azaba 

uğratmaz;eğer onlar istiğfar ederlerse Allah bu takdirde de onlara azab 

etmez.”(Enfal.32-33.Bak. Mecmuat-ün minet-Tefasir.Arapça.3/36-37) 

            -“Ey Peygamber!Müminleri savaşa teşvik et.Eğer sizden tam sabırlı yirmi kişi 

olursa,ikiyüz kişiye galib gelir ve eğer siz müminlerden yüz kişi olursa,kâfirlerden bin 

kişiyi mağlub eder;çünki o kâfirler gerçeği ve akibeti anlamayan bir güruhtur. 

            Ama şimdi Allah yükünüzü hafifletti,çünki sizde savaşma konusunda bir zayıflık 

olduğunu müşahede etti.O halde sizden sabırlı yüz kişi,Allah’ın izniyle onlardan ikiyüz 

kâfire üstün gelir ve eğer sizden bin kişi olursa,onlardan ikibin kişiye galib gelir.Çünkü 

Allah sabredenlerle beraberdir.”(Enfal.65-66, Mecmuat-ün minet-Tefasir.Arapça.3/66-

67) 



            - Hz.Enesden,Rasulullah dedi:"Namazımızı kılan ve kıblemize yönelen ve 

kestiğimizi yiyen bu kimse Allahın ve rasulullahın zimmetinde bir 

müslümandır."(Mecmuat-ün minet-Tefasir.3/89) 

            - Cilbab celbedici değil,nazarları defedici olmalıdır... 

            - Halkı şer şer değil belki çok hayırlara vesile olmasıyla bilvesile 

hayırdır,hayırlara sebebdir... 

-İçtihad kapısı açık olup oraya girmeye bazı maniler vardır,aşılırsa girilebilir.... 

-Cihat,musibet,cehennem gibi şeyler azab olmayıp rahmete münafi değildir.Oysa 

şehid on kere ölümü istemektedir,öldürüldüğünden dolayı,cehennemlik cehenneme 

girmese yok olacak ki buda cehennemin ta kendisi,ondanda beterdir.Bütün bunlar 

rütbenin yükselmesine sebebtir... 

-Yaratılışın amacı marifetullah,muhabbetullahtır... 

-Yer ve göğün 6 günde yaratılışı,ömrününde 6 gün olacağına işaret 

etmektedir.(Bak.Sözler.B.S.Nursi.14.söz) 

            - Allahın danışmayı ve meşvereti öğretmek üzere insanın yaratılışını meleklere 

sormuştur...melekler itiraz etmeyib isticvab yani cevabı öğrenmeyi taleb etmişlerdir... 

-Din bir imtihan olup,âla ile esfeli tefrik etmek içindir.Vemtâzu-daki 

ayrıştırma....”Fakat bugün sizler,şöyle bir tarafa çekilin ey mücrimler.”Yasin.59. 

-Allah kadın erkeği yaratıp,çocuklarını dünyaya gönderdikten sonra onları 

öldürüyor.Hikmeti nedir?Tıpkı insan gibi ki;oda buğdayı ekip,daha sonra onu 

kesip,toprağından ve yuvasından alıp koparıyor.Tâ ki,sapla saman birbirinden ayrılsın 

diye.Biri anbara,diğeri ahır ve samanlığa...Sapla samanın karıştığı dünyadan sonra,-

Vemtâzul yevme eyyühel mücrimûn- emriyle tefrik edilecek... 

              -Cenab-ı Hak kendi dininin ve şeriatının hak olduğunu göstermek ve zihinlerde 

tesbit etmek üzere yanlışlara tahakküm etmiyor,hikmeti müsaade ediyor,itiraz kapısını 

kapatıyor,bizzat tattırıp,müşahede ettiriyor.Geriye dönüş,heves ve temennisini ortadan 

kaldırıyor. 

-“İsterseniz dünyayı gezip dolaşın da dini yalan sayanların akibetlerini 

görün.”Âl-i İmran.137. 

-Her şey tek bir su damlasından yaratılmaktadır.”Hayatı olan her şeyi sudan 

yaptık.”(Enbiya.30)Suyun maddesi bir olduğu halde,yaptığı iş binlerce... 

-Gonca-güller gibi gülesin güzel gözlü gülüm,güllerle geceleyesin,güller 

göresin,günün gününden güzel geçsin gülüm,güller gibi gülesin. 

-“Zilletle içilen âb-ı hayat, tıpkı Cehennem gibidir; İzzetle Cehennem ise, benim 

için iftihar ettiğim bir menzildir”. 



- Dilimizi sal-a bindirdiler,sel-e götürdüler.Milletimizin kamus-u 

namusudur.Ödün verme,odun ver.Yanıta kanıtın var mı?Olasılık mı,güldürme kısık 

kısık,ağrıyor bendeki kasık. 

- Haşir ve Nisa surelerindeki bazı ayetler yahudi şair olan Ka'b b. Eşref-in 

şenaatinden dolayı inmiştir.(İslam Ansiklopedisi.İsam.24/4) 

-Tevbe suresinini 117-119.ayetleri Rasulullahın,savaştan geri kalan şairi Ka'b b. 

Malik-in aklanması üzere inmiştir. Ve Ka’b-ın bu anlatımı Buhari-de geçmektedir 

(İslam Ansiklopedisi.İsam-24/5) 

-Rasulullahın meşhur 3 şairi;1)Ka'b b. Malik.2)Hassan b. Sabit.3)Abdullah b. 

Revaha.Bunlar Medinenin 5 büyük şairlerinden üçüdür.(İsl.ans.24/4-5) 

-Rasulullah şiire müsaade etmiş,savaştaki kılıçla eş tutmuştur. 

-Kader konusunda alimlerin genelde yaptıkları usul ve tarz;kadere yaratma 

açısından bakıp değerlendirirler.Bediüzzaman ise,asli yönü olan ilim ve takdir açısından 

değerlendirerek baştan sona doğru bir gidiş yolu takib eder.Diğerleri ise,sondan başa 

doğru gelmeye çalışarak zorlanmışlardır. 

- Tevfik Fikret’in “Beşerin böyle delâletleri var/Putunu kendi yapar, kendi 

tapar”  

- Hz.Süleyman:"O da demişti ki:"Gerçekten ben,mal sevgisini Rabbimi 

zikretmekten dolayı tercih ettim."(Sad.32.) 

-Ka'b b. Ucre hakkında fidye ayeti nazil olmuştur.(Bakara.196,İsl.Ans.age.24/6-7) 

-Dil,farsça gönül demektir.Buna binaen,dil,gönüldekileri aktarıp dışa aksettiren 

bir alettir. 

-Bütün emir ve yasaklar vahiy yoluyla gelmiştir.Namaz ise miraçta farz 

kılındığından dolayı hadiste;”Namaz mü’minin miracıdır.”denilmiştir. 

- Ciddi cemiyetler kadınlardan ulvi, bozuk cemaatler de kadınlardan süfli şeyler 

ister. Sosyal ve siyasi meseleler karıştırıldığı için Avrupa’daki feministlerin siyasi hak 

talepleri bizdekilere sosyal hak ve hürriyet talebi olarak aksetmiştir.” (Said Halim 

Paşa.Buhranlarımız) 

- Kadir gecesinin hangi gece olduğu konusunda;Muhammed bin Hanbele göre 21. 

gece,Ahmed bin Hanbele göre 23. gece,İmamı Şafiiye göre 25. gece,İmamı Azam Ebu 

hanifeye göre 27. gecedir.Bediüzzaman hazretleri ise ramazanın 25. gecesi vefat 

etmiştir.Hafız Hacı Ali abi o gecede bazı harikalıklara şahid olduğunu ve kendisine o 

gecenin kadirgecesi olduğunu manevi canibden haber verdiklerini ifade eder.Sabahının 

ise,başka vakitlerde güneş kırmızı ve sarı olarak doğarken,kadir gecesi sabahının beyaz 

renkte doğub,herkesin çıplak gözle görebileceği ve kendisinin de buna şahit 

olup,bakarak gördüğünü anlatmıştır.Hadisde ise 21-den sonraki tek gecelerde aranması 

tavsiye edilmiş,böylece tüm geceler ibadetle geçirilmiş olmaktadır. 



-“Ey mü’minler! (Müşriklerle harb ettiğiniz gibi) ehl-i kitab ile de harb edin. 

Zira onlar,  Allah’a ve Ahiret’e hakkıyla iman etmezler ve Allah ve Resulü’nün haram 

ettiğini haram etmezler ve hak din olan islamiyeti din olarak kabul etmezler (Yani 

İslamiyeti terk edip Yahudilik veya Hıristiyanlık diye tabir edilen uydurma bir dine 

inanırlar). İşte bu ehl-i kitap ile, onlar kendi elleriyle ve zillet içinde cizyelerini verinceye 

kadar harb edin.” 

 (Beyzavi-İbni Abbas-Tevbe-29) 

-Her insanda bir potansiyel enerji ve güç vardır.Önemli olanın;bunun ortaya 

çıkarılması ve iyiye kanalize edilmesidir. 

-İkbal diyor ki;İnsanlar geçmişteki peygambere dönüyor ancak o peygamber 

geçmişte olupta,geleceğe gitmektedir. 

-Dinin ihtiyarlara hitab ettiği kadar,gençlere de hitab ettirildiğini bilmek ve 

bildirmek gerekir. 

-Dinin ruhuna da inilip  aktarılması gerekir. 

-Neden eskiden yazılanlar bir ağırlık kazanırken,yeni yazılanlar o ağırlığı 

gösterememektedir?Acaba beslenme farklılığından mıdır? 

-Hadisde;Kıyametin bir belirtisi de,İstanbulun ikinci defa fethedileceği,bunun 

alameti ise,Ayasofyanın tekrar aslına yani camiye çevrilişidir. 

-İnsanların hüviyeti,akibet penceresinden bakmakla anlaşılır. 

-”Yabancı kadınlara bakmak,zehir ile su verilmiş,şeytanın oklarından bir 

oktur.Allah korkusundan gözünü koruyana öyle iman verilir ki,tatlılığını kalbinde 

duyar.”Hadisi Şerif. 

”Ey Davud, gözünü haramdan sakın ki,dünyayı senin itaatine vereyim.”Zebur-

dan. 

-Kutlu doğum,mutlu doğumdur. 

- Peygamber Efendimiz bir ara sahabelerle beraber giderlerken,ölmüş ve çöplüğe 

atılmış bir koyun gördüler.Yanındakilere;”Bu koyunun sahibinin yanında bir değeri var 

mı?”buyurdular.Onlar da cevaben;”Değeri olmadığı için atılmış!”dediler.Bunun 

üzerine buyurdular ki;”Varlığım kudret elinde bulunan Allah’a yeminle söylerim 

ki;İlâhi ahlak esaslarına uymadan geçirilen bir dünya hayatının Allah yanında,bu 

koyunun sahibi yanındaki kıymeti kadar da değeri yoktur.Eğer Kur’an esaslarına 

uymadan geçirilen bir dünya hayatının Allah yanında bir değeri olmuş olsa idi,kâfirler 

bir yudum su içemezlerdi.” 

- Damladaki Deryalar-dan: 

*Gününü gün eden,yarınını tüketir,dün eder. 



*O’n-dan gelen,O’n-a gider.From God,To God.Min-el ezel,ile-l ebed. 

*İdrâk anlayandır,ihata eden değil!Göz görür,idrak edemez.Allah bilinen 

meçhuldür. 

*Hasret vuslattandan mukaddemdir.Hasret olmadan vuslat olmaz.Vuslat 

hasretle güzeldir.Hasret vuslatı sağlar,vuslat hasreti bağlar. 

*Var olduğun için yoksun,yokluğun varlığından.Yok ol ki,var olasın.Yâr,var da 

değil,yoktadır. 

*Ümmi,hakikat ilmine enesini karıştırmayandır.İçini dışa yansıtan,içindekine 

başkasını karıştırmayan... 

*Allah’ın eserini tanıyıp bilmeyen,O’nu nasıl anlayabilsin? 

*”İnsanlar uykudadırlar,ölünce uyanırlar.”hakikatınca,uyanmamak için bunca 

sıkıntı ve feryat niye? 

*İntihar,bedenin değil,ruhun ölümüdür. 

*İmtihan,verilenlerin denenmesidir.Verilmeyenler imtihana tabi 

değillerdir.İmtihanın dehşeti,verilenin haşmeti nisbetindedir. 

*Kendisini bilen şirketmez,kâinatı bilen küfretmez. 

- Kalb;tecelli karşısında sürekli değişmelere maruz kalıp,bukelemun gibi olmak 

değildir.Kalb,ân be ân değişendir,tecelli karşısında ayrı ayrı mazhariyetlere sahib 

olmaktır.Değişmeyen,değişiminde farklılık olmayan kalbsizdir.Rasulullah (ASM):Ben 

her gün yetmiş kere tevbe ediyorum,derken,buradaki tevbe günahtan kaynaklanan bir 

tevbe olmayıp,hergünki mazhariyet,değişim ve tecelli neticesinde yükseliş bir önceki 

güne nisbetle yetmiş katıdır. 

-*Kıymetsiz Yazılar-(”Kıymetsiz Yazılar.İ.Rabbani.Terc.S.Sadeddin Efendi) 

kitabından seçmeler: 

*Âdem aleyhisselâmın hilkatinden [yaratılmasından] beri yedi bin yıl tamam 

olmadı. 

*Âdem aleyhisselâmdan evvel geçen Âdemlerin vücûdları âlem-i misâlde idi. 

Âlem-i şehâdette [madde âleminde] ilk mevcut olan Âdem aleyhisselâmdır ki, sıfatı 

Cemiyet üzere mahlûktur. Çok vasflar sahibidir.  

*“Âhır zamanda bir kavm zuhûr eder ki, râfizî diye adlandırılır. İslâmı terk 

ederler. Onları öldürün ki, onlar müşriktirler.” Hadis-i şerif.  

*Ebû Bekr hakkında, Resûlullah : (Allahü teâlânın benim kalbime akıttığını, Ebû 

Bekrin kalbine akıttım) buyurmuşlardır. 



*Ebû Bekr hakkında, Resûlullah buyurdular ki: “Hak teâlânın bana ihsân 

eylediği, esrârın tamamını, Sıddîkın kalbine döktüm.”  

*Ebû Hüreyre buyurmuştur ki, “Resûlullahdan iki ilim edindim ki, birini beyan 

eyledim [açıkladım]. Diğerini âşikâre eylesem [açığa çıkarsam] öldürülürüm. O ilim, 

ilm-i esrârdır ki, herkesin idrâki ona yetişemez.”  

*Eşref saat, cevf-i şebdir [gece yarısıdır.] 

*“Eshâbın bir müd arpa sadakasına verilen sevaba, sâirleri Uhud dağı kadar mal 

verseler vâsıl olamazlar.” Hadis-i şerif.  

*Eshâb-ı kirâmın üsûl-i dinde ihtilâfı yoktur. [Îmanda ihtilâfları yoktur.] Var ise 

fürû'dadır.  

*İmâm-ı Gazâlî buyurdular ki, Sıffîn vak'ası, halîfe olmak için değil, şeriatin 

kısas emrini yapmak içindi.  

*Timûr hânın Buhârada, Şâh-ı Nakşîbende olan tevâzu ve tezellülü sebebi ile, 

hüsn-i hâteme ile müşerref olması [son nefeste îman ile gittiği] umulur. Zîrâ Hâce 

Nakşîbend, Emîrin vefâtından sonra buyurdular ki, (Timûr mürd ve îman bürd). 

[Tîmûr öldü, îmanı da götürdü.]  

*“Hamele-i Kur'anın diğer insanlar üzerine fazîleti, Halıkın mahlûk üzerine olan 

fazîleti gibidir.” Hadis-i şerif. 

*Delîl, medlûlden ezhârdır. [Delîl, delîl getirilmiş şeyden açıktır]. Hak 

sübhânehudan daha açık birşey yoktur.  

*Resûlullahın sâyesi [gölgesi] yok idi. Âlemde Ondan eltaf [daha latîf] olmayınca, 

sâyesi [gölgesi] nasıl olur.  

*Resûlullahın uykusu abdestini bozmazdı. Çünki, Nebî çoban gibidir. Kendi 

ümmetini muhâfazada gaflet, Onun, Peygamberlik makamına uygun değildir.  

*Resûlullahın uykusu itidal üzere idi. Mubârek kalbleri uyumaz; belki, çeşm-i 

saadetleri [mubârek gözleri] uyur idi. Ve ayın onyedinci veya ondokuzuncu veya yirmi 

birinci günü fast ettirirlerdi [hacamat olurlardı].  

*Resûlullah Eshâb-ı kirâma buyurdular ki, “sizler bir zamanda vücûda geldiniz 

ki, emirlerin ve yasakların onda birini terk eyleseniz helâk olursunuz. Sizlerden sonra 

dahî bir gürûh [zümre] gelse gerektir ki, emirlerin ve yasakların onda birini yapınca, 

felaketten kurtulurlar.” İşte şimdi, o vakittir.  

*Zeytine, yetmiş Peygamber, bereket ile duâ etmiştir.  

*Zeytinin en çok faydalısı [faydası çok olanı], Şâmda yetişir. Mübârek bir 

ağaçtır.  



*Şü'ûnât-ı ilâhî [ilâhî şü'ûnât] sıfatların aslı olup, zat-i ilâhîde kâinlerdir. 

[Vardırlar]. O yüce mertebede ayrılık görülmediğinden, bu şü'ûnât, zat-i akdesten ayrı 

değildir. Ve zatın gayrı değildirler. Ve birbirlerinden ayrılmaları da yoktur. Ve 

birbirlerinin aynı da değildirler. Zat-i teâlâ, tamamiyle bu şü'ûndan herbirinin renginde 

zuhûr eder.  

*Şü'ûnâtın îtibarât üzerine üstünlüğü vardır.  

*Şü'ûnât-i ilâhî, hakîkî sıfatların asllarıdır.  

*Şü'ûnât-i ilâhî, kemâlât-ı zâtiyyeyi mündemiçtir [içine alır].  

*Şü'ûnât-i ilâhî, zat üzere zâid değildir. [Zat ile berâberdir.]  

*Şü'ûnât-i zâtiyyeden terakkî [yükselme] câiz ve vâkı'dır [olur, vukû' bulur].  

*Şü'ûnât-i ilâhî azze şânühüde mücerret îtibarâttır.  

*Şü'ûnât ile sıfat arasında kâbiliyyetler vardır ki, bunlar hem şü'ûnlara, hem 

sıfatlara benzerler.  

*Şü'ûnât-i ilâhî zat-i ilâhîye bağlıdır. [Onunla alâkalıdır.] Mâsivâ ile alâkalı 

olmaktan uzaktır. Sıfât-i ilâhînin te'alluku mâsivâya maksûrdur. [İlâhî sıfatlar 

mâsivâya tealluk eder.] 

*Şü'ûnlar ile sıfatlar arasında fark çok incedir. Bu farkı kimse bildirmemiştir. 

(Bu farktan bir kulun konuşması mâlûm değildir.).  

*Subbet aleyye, mesâibü lev ennehâ.  

  Subbet alel eyyâmi sırna leyâlehâ.  

  (Üzerime yağan musîbetler bellidir herkesce,  

  Eğer gündüzlere yağsalardı, hepsi olurdu gece.)  

 Âişe-i Sıddîka, Resûlullahın  vefâtlarında buyurmuşlardır.  

*Tarîkat-i Nakşibendiyyeye silsile-i zeheb derler.  

Tarîkat-i Nakşibendiyye, Eshâb-ı kirâmın yoludur.  

*Tavr-ı aklın verâsı [aklın ötesi, akıl sâhasının ötesi] öyle bir sâhadır ki, orada 

kalb yolu ile keşf ve müşâhede olunan bazı şeyler anlaşılır ki, akıl onun idrâkinden 

âcizdir. Hislerin, aklın idrâk ettiği şeylerden âciz olması gibidir. “Mevlânâ Câmî”.  

*Tûfândan sonra gelen ulül'azm Peygamberlerin evveli İbrâhîm aleyhisselâmdır.  

*Tûfândan sonra, ilk biten ağaç zeytindir. 



*Zâlim zulmünü mazlumdan kaldırmadıkça, özrü kabûl olmaz. “Hadis-i şerif”  

*Zâlimin zulmünü kaldırmaya gücü yetmiyen, oradan hicret etmelidir. “Hadis-i 

şerif.”  

*Zâlim sultan yanında adaleti söylemek, cihâdların en eftalidir.  

*Osman, vilâyet ve nübüvvet yüklerini taşıdığı için (zinnûreyn) denir. Çünki, 

Ebû Bekr ve Ömer nübüvvet, Ali vilâyet yükünü taşımaktadır.  

*Akıl, hissin ötesi olup, his ile idrâk edilmiyeni, idrâk ettiği gibi, nübüvvet gücü 

de, akıl gücünün ötesi ve üstüdür. Akıl ile anlaşılamıyan, nübüvvet gücü ile idrâk edilir.  

Akıl, ancak his edilenleri [beş duyu ile] idrâk edebilir. Görülenlerde misâli olmıyan 

işleri, akıl idrâk edemez.  

*İlm-i ezelî, eşyaya varlıklarından önce te'alluk eden ilimdir. 

*Îsâ aleyhisselâm vilâyette, Mûsâ aleyhisselâm nübüvvette çok yüksek 

mertebededirler.  

*Fıkhın kurucusu Ebû Hanîfedir. Ve fıkhın dörtte üçünü o ictihâd etmiştir.  

*”Kerâmet, yakîni kuvvetlendirmek içindir. Yakîn verilmiş [ihsân edilmiş] olan 

için kerâmete hâcet yoktur.” 

*”Âlem-i emr latîfelerinin başlangıcı kalbdendir. Ve kalbin üstü ruh, ruhun üstü 

sır, sırrın üstü hafî, hafînin üstü ahfâdır. Kalb, âlem-i halk ile âlem-i emr arasında 

geçiddir.  

*”Kalb latîfesinin aslı, fiiller makamıdır. Ruh latîfesinin aslı, sıfâtın zılleridir.  

Kalb latîfesinin izâfî sıfatlara, ruh latîfesinin hakîkî sıfatlara bağlantısı vardır.  

Kalb latîfesinin nasibi, fiiller mertebesidir. Ruh latîfesinin nasibi, sıfatlar 

mertebesidir. Sır latîfesinin nasibi, şü'ûnât mertebesi, hafî latîfesinin nasibi, tenzîh ve 

taktîs mertebesidir. Cehl ve hayret mertebesi, ahfânın nasibidir.  

*”Allahü teâlâ ile öyle vakitlerim olur ki, o anda hiçbir melek ve hiçbir 

Peygamber bana yaklaşamaz [aramıza giremez]” hadis-i şerifindeki nâdir vakit 

namazdır.  

*”Meleklerin hakîkatleri, İsrâfil aleyhisselâmın hakîkatından meydana gelmiştir. 

*”Mehdînin “aleyhirrahme” hakîkati, sıfat-ül-ilimdir [ilim sıfatıdır]. 

*”Mehdînin gelişi, yüzyıl başında olacaktır. Daha evvel doğuda, kuyruklu yıldız 

görülecektir.  

*”Nefsin makamı dimâgdadır.  



*”Nefs, bir merkez, santraldır. Duygular, organlar onun tafsîlatıdır [âletleridir].  

Nefsin kalb ile bağlılığı vardır. Gönül vâsıtası ile ruha bağlanır. Ruhdan gelen feyzler, 

tafsîlatlı olarak kalbe ve nefse ve nefsten his organlarına yayılır.  

*“Nûr-ı kalb, asfer [sarı], nûr-ı ruh, ahmer [kırmızı], nûr-ı sır, beyaz, nûr-ı hafî, 

esved [gizli siyah], nûr-ı ahfâ, ahdar [yemyeşil]dir.  

*“(Vebtegû ileyhil-vesîlete...) [Mâide sûresinde, Ona kavuşmak için vesîle 

arayınız!] buyurulmuştur. Bu râh-i gaybül-gaybda, mürşid-i kâmilin yardımı 

olmadıkça, yol almak ve sülûk eylemek çok zordur. Mecâzî sultânın [dünya 

sultânlarının] huzuruna vesîlesiz kavuşmak mümkin değil iken, hakîkî sultânın 

dergâhına [kavuşmak için], vesîle zarûrî lâzımdır.  

*”Lâ yese'unî erdî ve lâ semaî ve lâkin yese'unî kalbü abdil mümini [Yere ve göke 

sığmam. Fakat, mümin kulumun kalbine sığarım] hadis-i şerifinde, yer ve gök, imkân 

dâiresine dahildir. Lâ mekânî [mekânsız] olan, mekâna sığmaz. Bi-çûn olan, çünde ârâm 

eylemez. [Allahü teâlâ, yaratılanda yerleşmez]. Müminin kalbi mekânsızdır. Niçin ve 

nasıldan berîdir. Onda sığışma mütehakkıktır [tahakkuk edendir].  

*-Lâ yese'unî erdî ve lâ semaî ve lâkin yese'unî kalbü abdil mümini [Yere ve göğe 

sığmam. Fakat, mümin kulumun kalbine sığarım]. Bu sığmadan murâd, vücûd 

mertebesinin kendisi değil, sûreti, örneği sığmaktadır. Kendisinin sığması 

düşünülemez.” 

-Kur’an-da Maldan;hayr,fazl,zinet diye 

bahsedilmektedir.Bakara.198,Cuma.10,nisa.32,Araf.32,Kehf.7. 

-Kur’an-da Nimetlerden faydalanma konusunda ise;A’raf.32,Maide.87. 

-“Kötü tuzak,sadece hazırlayanın ayağına dolanır,sadece onu perişan 

eder.”Fâtır.43. 

-” Alim bir şair olan Fuzuli şiir hakkındaki görüşlerini Türkçe divanının 

önsözünde şu şekilde açıklamıştır: “İlimsiz şiir esası yok dîvar olur ve esassız dîvar 

gayette bî i’tibâr olur.” 

-“Kargalar her yerde serbest de bülbül kafeste tutsak.” 

-Feyizlerden Damlalar.M.Feyzi Efendi-den-Musa Özdağ. 

“Âdemin sulbünden ihrac edilen cüz-ü lâ yetecezza hâlindeki zerreler bütün 

küre-i arzı istila etmişti.Herbir ruh,kendi zerresiyle birleşti.Rabbimiz bu halde onlara 

“Elestü bi Rabbiküm” diye hitapta bulundu.Bütün ruhlar,-Kâlû belâ:Evet,Rabbimiz 

sensin- cevabını verdiler.-Münâfık ve kâfirler dahi-Belâ-demekten başka kendilerinde 

mecal bulamadılar. 

-Elest-bezmindeki o zerrecikler,sonradan vakti gelince dünyaya gelenher 

çocuğun kalbine tevdi ediliyor.”sh.25. 



-“Kâbenin hakikatı bütün hakaikin fevkindedir.Hakikati kâbe dünyadan 

değildir.”29. 

-“Medine Harem-i Rasul,Kâbe-de haremullahtır.”29. 

-“Güneş Nur isiminin,ay Mübin isminin,hayvanat Müzill isminin,su Muhyi 

ismininhava Hayy isminin,madenler Aziz isminin,toprak Mümit isminin,ateş Kâbız 

isminin,Enbiya ve bütün müminler Hâdi isminin,şeyâtin Mudil isminin 

mahzarıdırlar.”36. 

-“Âlem-i misal bütün avâmilden geniştir.Çünki onda hepsinden temessülât 

vardır.”36. 

-“Sekeratta Rasulullah Efendimiz ümmetine temessül ediyor.Kabrinde temessül 

ediyor,lehinde şahitlik ediyor.”42. 

-“Efendimiz (SAM),Vahyi tevakkuf anında ve bir de mu’cize izharı zamanında 

nerede ise beşer denmeyecek kadar kuvve-i kudsiyye kesbederlerdi.Bunun dışında 

kendisinde beşeri vasıflar bulunurdu.Cihadda mübarek yüzlerine yetmiş kılıç darbesi 

isabet ettiği halde,hiçbir yara almamamıştı.Yalnız bir defa lihikmetin tesir etti.O da 

mücahidin-i islamı teskin için idi.”43. 

-“Erkek küldür.Kadın ise erkekten bir cüzdür.Kadının erkeğe meyli,cüz’ün külle 

olan meyli gibidir.Bunun için kadının erkeğe meyli,erkeğin kadına meylinden daha 

fazladır.Fakat kadında haya olduğu için bu meyli perdeler.Kadının meylinin çok 

olmasının bir hikmeti de,âile saadeti ve neslin devamıdır.“45. 

-“Bütün yer altı madenleri Mehdi Rasul (ASM) zamanında çıkacak.Mehdi rasul 

zamanında altın o kadar çok olacakki,kendine istemeye gelenlerin eteğini altınla 

dolduruverecek.Kıyamet yakın olduğu için,altın artık kıymetsiz olacak.”46. 

-“İnsan,dünyada iken kendisinde hangi hayvanın sıfatı galibse,o hayvanın 

suretinde haşrolacak.Bu durum hesab kitab görülünceye kadar devam edecek.”48 

-“İnsanın bütün mafsallarında,bütün organlarında ve duyularında vazifeli 

melekler bulunur.Tayin edilen zaman gelince melekler çekiliverir.O zaman organ 

hastalanır veya ölüm vaki’ olur.Doktorlar da ilaçlar da tesir edemez.O vakit 

doktorlar:Bizim yapacağımız bu kadar,tıbbi imkânlar bitti deyiverirler!” 

-“Ulemamız ahkâma dair olan meselelerde aslâ zayıf hadisle amel 

etmediler.Fazâile ait zayıf hadisler varsa,ona da ilişmediler.”51 

-“Her ruhun ahsen-i takvim üzere sureti de vardır.Ervah fevk’al arş 

halkolundu.Alem-i ervahta seciyeleri birbirine uygun olan ruhlar birbirleriyle 

tanıştılar.Âlem-i ervahta birbirleriyle tanışan,bir araya gelen ruhlar,bu dünyada da 

çeşitli vesilelerle bir araya gelirler,buluşurlar,tanışırlar,kaynaşırlar.”52. 

-“Mü’minlerin kabirde çürümesi hatta cehenneme girmesi tathir içindir;azab 

için değildir.”62. 



-“İbrahim (AS) Mekke-i Mükerreme için dua ettiler.Rasulullah Efendimiz de 

Medine-i Münevvere için dua ettiler.Medine-i Münevvere Harem-i rasuldür.Mekke-i 

Mükerreme ehli,İbrahim (AS) duası berekâtıyla,Medine-i Münevvere ehli de Rasul-ü 

Ekrem Efendimizin duası berekâtıyla rızıklanırlar.”61 

-“Hz.Hasan’ın altı aylık hilafetiyle otuz senelik hilafet-i kâmile tamam 

olup,kutbiyet bâtına intikal etti.Âhirde;Mehd-i Âl-i Rasul-de,hem hilafet hem kutbiyet 

cem’ olacak(Birleşecek)”66. 

-“Kur’an-da bin emir,bin nehiy,beş yüz helal ve beş yüz haram beyan 

edilmiştir.“-66 

-“Zikrullahtan cünudullah halkolunuyor.”69 

-“Ta’lim-i esmâ,Âdem(AS)’a icmâlen oldu.Rasulullah Efendimize ise tafsilen 

oldu.”70 

-“Şuûnat-ı ilâhiye nâmütenahidir.”87 

-“Cevher-i ferd olan atom,inkisam edip parçalanmıyor,enerji neşrediyor.Eğer 

cüz parçalansaydı,Arşın sahibine yol bulurlardı.”93 –Belki “Tekessür ve Tevessü” yani 

çoğalıp,genişliyor.(Bak.sh.147) 

-Ezan huzura davettir,Kamet huzura girmeye izindir.”97 

-“Geceleri tecelli Cemallidir.Gündüzleri ise Celallidir.”100 

-“Farz,Vacib,Sünnet,haram,mekruh gibi,şer’i istilahlar Cibril’in(AS) vahyi aldığı 

makamlardan dolayı değişiyor.”114 

-“Üç yüz altmış bin alem,iki aleme inkilab edecek.”117 

-“İbrahim Hakkı Hazretleri,İmam-ı Şa’rani sıddıkindendir.Sıddık her mertebeyi 

gözetir ve hakkını verir.”120 

-“Bir veli sıddıkiyyet mertebesinden sonra irşadla vazifelendirilir.Meczûbîn 

irşada kâdir değildir.”120 

-“Her asırda sıdıkta vardır,zındık da.Ama her asrın sıddıkı da zındıkı da o asra 

göredir.”121 

-“Sıddıklar da,sıdklarını yerinde kullanıp kullanmadıklarından sual 

olunacaklar.”121 

-“Tevhid-i mezhebi ancak,İsa(AS) gerçekleştirebilecektir.Zira O’na,hangi 

mezheb isabet etmiş,hangisi hata etmiş,vahiyle bildirilecek.”123,51 

-“Tasdik nuruna mahzar her mü’min,veliyyullahtır.”124,149 



-“Aldatmayan,hileden,yalandan,dolandan,sakınan sadık tacir 

habibullahtır.Sadık tacirin,ahirette yüzü ayın on dördü gibi parlayacak.”126 

-“Muamelatında doğru sözlü olana sadık denir.Sıddık ise,her işinde sıdkı 

benimseyendir.Şu halde her sıdık aynı zamanda sadık,ama her sadık,sıdık 

değildir.Aralarında umum husus farkı vardır.”127 

-“Mekke-i Mükerremenin havası latif ve çok güzeldir;bir seviye gidiyor.”129 

-“Mekke-i Mükerreme küre-i arzın kalbidir.Medine-i Münevvere de,Mekke-i 

Mükerremenin kalbidir.”129 

-“Kâbe,Mekke-i Mükerremenin kalbi hükmündedir.Ayların kalbi ramazan-ı 

şeriftir.Gecelerin kalbi,Kadir gecesidir.Kur’an-ın kalbi de,Yasin-i şeriftir.”129 

-“Harem-i şerif Kâbenin,Mekke,harem-i şerifin,mîkat mahalleri 

Mekkenin;yeryüzü de mîkat mahallerinin haremidir.”130 

-“Kâbeye her an yüz yirmi rahmet nazil olur.Rahmetin altmışı tavaf 

edenlere,kırkı etrafında namaz kılanlara,yirmisi O’na nazar edenleredir.”131 

-“Üstad,”Fıkıhda Şafii fıkhı,usulde ise Hanefi usulü mazbuttur (sağlamdır) 

derdi.”143. 

-“Tecelli olmasaydı,marifetullah mümkün olmazdı.”147 

-“Sıddıkiyyet mertebesi,merâtib-i nübüvvetin ibtidası,derecât-ı velayetin 

müntehası olan bir mertebe-i berzahiyyettir.Nübüvvetle ittisali yoktur.”151 

-“Aşkta insan her şeyini kaybeder (Hallac-ı Mansur gibi).En iyisi şevktir.”153 

-“Her makamın,her zamanın sözü başkadır.Her makamın hakkını vermek,her 

şeyin zamanını gözetmek,ancak sıdıklara mahsustur.”155 

-“Allah’ı bilmeyen ise,ondan ne korkacak.”155 

-“Nüzul-ü İsa(AS),daire-i nübüvveti,Mehdi Âl-i Rasulün (AS) zuhuru da daire-i 

velayeti temhir içindir.”160 

**Feyizli Sözler.(M.Feyzi Efendi’den-R.Küllüoğlu) 

*”Kıyamete yakın sırlar meydana çıkacak ve kıyamet kopunca zahir-batın;iç-

dış;alt-üst;kalb-galb olacak.”31. 

*”Arş cennetin tavanıdır.Arşın fevki ise âlem-i emirdir.”32. 

*”İmam-ı Azam ticaret için mal göndermiş.Malın içinde bir tane defolu top 

kumaş varmış.Satıcıya,”Bu topu satarken defolu yeri göster”diye tenbih etmiş.Satıcı 

geri dönünce;”O top kumaşı satarken kusurlu yerini gösterdin mi?”diye sormuş.Satıcı 



da unuttuğunu,malın arasında diğerlerinin fiatına satıldığını söyleyince,İmam-ı Azam,o 

seneki bütün kazancını tasadduk etmiş.”36. 

*”Peygamberimizin Ümmi olması ise,bazı muhakkikine göre şöyledir:Ümm 

kelimesi Arapça,”ana,asıl” mânasınadır.Peygamberimiz,yaratılanların evveli olması 

hasebiyle onların aslı,ümmüdür.O,aslî vaziyetini değiştirmediği için,ümmi 

denmektedir.”53. 

*”Sıddıkiyet mertebesi,meratibi nübüvvetin ibtidası,derecât-ı velayetin 

müntehâsı olan bir mertebe-i berzahiyettir.Nübüvvetle ittisali yoktur.”56. 

*”Sizden biriniz,bir münker görürse onu eliyle;gücü yetmezse,diliyle önlesin.Eğer 

ona da gücü yetmez ise,kalbiyle buğz etsin.Bu ise,imanın en zayıf mertebesidir.” 

İmam-ı Âzam efendimiz,”El ile mani olmak ümerânın;dil ile mani olmak 

ülemânın;kalben buğz etmek de avâmın vazifesidir.”şeklinde tevil etmişlerdir.Eğer 

ümerâdan olan kişi eli ile mani olmayıp,kalben buğz ile yetinse,işte bu,en zayıf imanın 

tezahürüdür.”58. 

*”Üstad hazretleri,kesbî ilimlerden başka;ilmi,Üveysî olarak İmam-ı 

Gazali’den;o da,Üveysî olarak Hz.Ali (RA) hazretlerinden aldılar.”87. 

Veysel Karanî(RA) ümmi idi.Dersini,batında A.S.M Efendimizden aldı.Ümmi 

olup da dersini mânen A.S.M. Efendimizden alan evliyalara Üveysî denir. 

Rasulullah Efendimiz Veysel Karani’den haber verdi ve hırkasını Veysel karani’ye 

bıraktı.Bu hırkayı Hz.Ömer ve Hz.Ali Veysel Karani’ye getirip verdiler.Ondan dua 

istediler.”143. 

*”Şeytan,bir sabah Abdulkadir Geylani hazretlerini sabah namazı için 

uyandırmış.Abdulkadir-i geylani hazretleri bunun sebebini sorunca şeytan:”Bir sabah 

namaza kalkamayınca,Allah’a nice yalvarıp af dilediydin de,o gün sabah namazına 

kalkamayanların hepsinin affedilmesine vesile olmuştun.Yine uyandırmazsam tekrar af 

dilersin,öteki kılmayanlar da affedilir ve benim de bütün emeklerim boşuna 

gider”demiş.”108. 

*”Enbiya masumdur,evliya mahfuzdur.”131. 

*”Ahz-ı Misak ânında,Âdem(AS) zahrından çıkan zerreler,küre-i arzı tamamen 

doldurdular.En ön safta Enbiya(AS),ikinci safta evliya-i kiram(RA),onun arkasında 

müminler,onun arkasında münafıklar ve kâfirlerin safı vardı. 

Birinci saftaki enbiya(AS) Cenâb-ı Hakkı perdesiz,müşahede ettiler.Hitabı bizzat 

işittiler.Saçılan nur,onlara bizzat isabet etti.İkinci saftaki evliya ya Peygamberler perde 

oldular.Hitabı işittiler,saçılan nur isabet etti.Üçüncü safta müminler vardı.Müminlere 

evliya-ı izam ve peygamberân-ı kiram hazeratı perde oldular.Müminler de hitabı 

işittiler.Saçılan nur isabet etti. 



Müminlerin arkasında münafıklar ve kâfirler vardı.Münafıklar saçılan nuru 

hayal meyal parıltı şeklinde gördüler.Kâfirler ise,karanlıkta kaldılar.Hitabı 

işitemediler.Nuru da göremediler. 

Cenâb-ı Hak enbiyaya,evliya ya,müminlere cemal tecellisi ile tecellide 

bulundu.”Elestü birabbiküm”hitabına karşı,”-Kalu- belâ Şehidna” dediler. 

Cenâb-ı Hak münafıklara ve kâfirlere Celâl ile tecelli buyurduğundan,münafık 

ve kâfirler “Elestü bi rabbiküm”hitabına,”Belâ”ile cevab verdiler.” 

Hz.Ali (KV):”Elestü bi rabbiküm hitabında verilen Belâ cevabını,dünkü 

gibi,bugünkü gibi hatırlıyorum”diyor. 

Sehl b.Abdullah(KS):”Belâ ‘yı çok iyi 

hatırlıyorum;önümdekini,arkamdakini,sağımdakini ve solumdakini ismen 

sayarım”diyor.141. 

*”Âhirzamanda en son inkiraza maruz kalacak olan;Mezheb-i 

Hanefiyyedir.”142. 

*”Namazda Rasulullah Efendimiz,bütün külliyeti ile teveccüh ederdi.Namaza 

başlanacağı zaman,Cenâb-ı Hak kul ile arasında olan 70.000 hicabı 

kaldırır.İnsan,Cenâb-ı Hakkın vechi şerifiyle karşı karşıya gelir.Namazın 

kıyamında,rükusunda, secdesinde, tahiyyatında Cenâb-ı Hakkın vechi şerifiyle karşı 

karşıyadır. 

Namazda Cenâb-ı Hakla insan arasında perde kalmaz.Fakat insanın 

nefsi,enaniyeti,masiyetleri kendisine perde olur.”144. 

*”İmam Buhari Hazretleri,sahihine dercetmek istediği her bir hadis için,güzelce 

gusleder,iki rekat namaz kılıp istihare yapardı.Bilahare sıhhati tahakkuk ettiğinde 

dercederdi.İmam Buhari hadis mevzuunda çok titizdi.Çok ince eleyip sık 

dokurdu;senedine ve ravilerine çok dikkat ederdi,çok tahkik ederdi. 

İmam-ı Buhari Hazretlerinin hıfzında senedi ve ravileriyle beraber 600 bin hadis 

vardı.Ravileri ile,senedleriyle,metinleriyle altı tane hadis-i şerifi bilemeyen 

adamlar,İmam-ı Buhari aleyhinde konuşamazlar.(Hoca efendi bu sözü birkaç defa 

tekrarladı) 

İmam-ı Buhari Hazretleri vefat edip kabre konulunca,topraktan güzel bir koku 

neşrolmaya başladı.Herkes kabrin toprağından avuç avuç aldı.İmamın cesedi meydana 

çıktı.Ne kadar toprak örttülerse de toprağı yağma ettiler.En sonunda İmam-ı 

Buhari’nin kabrinin üstünü tahta ile örttüler. 

Ehadis-i sahihanın asılları da vahiydir.Lafzı,peygamber 

aleyhisselamdandır.”153-154. 

*”Alışverişin 28 kadar mesâili vardır.Hz.Ömer,halifeliğinde esnaflık,ticaret 

yapacak kimseden bunları sual ederdi.Esnaflık,ticaret yapabilmek için,sıhhatını,fesadını 

bilecekti.Yoksa o kişiyi ticaretten men ederdi.”165. 



*”Türbe-i saadette yeşil atlasta Efendimizin ikiyüzbir ismi de yazılıdır.Delâil-i 

hayratta da Efendimizin ikiyüzbir ismi yazılıdır. 

Tecelli-i icadiyede ilk halkolunan Efendimizin ruh-u hakikatı,nur-u 

Muhammedidir.”176. 

*”Kişi mertebe-i daire-i nefiste olduğu halde,nefs-i nâtıkayı künhüyle keşf 

edemez.Kalb mertebesibe terakkiden sonra,nefsin künhüne kalbin nuruyla nazar eder 

ve kendine nefsin hakikatı münkeşif olur. 

Mertebe-i kalbde olduğunda,kalbin hakikatı künhüyle bilinemez,tâ ki mertebe-i 

daire-i ruha terakkisinde ruhun nuruyla kalbin hakikatı inkişaf eder.Diğer meratib de 

bu minval üzeredir,fakat ifşaya mezun olunamaz.”177. 

*”İmam-ı Rabbani hazretleri”Kâbenin hakikatı her hakikatın 

fevkindedir”diyor.Kâbe’nin hakikatı,bu dünyadan değildir.”180. 

-Hadiste:”Benden sonra hilafet 30 senedir.Sonra ısırıcı (işini adaletle 

değil,kuvvetle halden) melikler gelir.” 

Bu 30 yıl ise; 

Hz.Ebubekir:2 yıl,3 ay,10 gün. 

Hz.Ömer:10 yıl,6 ay,8 gün. 

Hz.Osman:11 yıl,11 ay,9 gün. 

Hz.Ali:4 yıl,9 ay,7 gün 

Yekun=29 yıl,6 ay, 4 gün halifelik yapmıştır. 

Hz.Hasan-ın;6 aylık süresi ile 30 yıla tamamlanmaktadır.(Bak.age.200-1. 

-Köle azad etmede;“Resul-i Ekrem-in 63,Hz.Âişe-nin 67,Hz.Abbas-ın 

70,Hz.Hakim b.Hüzam-ın 100,Hz.Abdullah b. Ömer-in 1000,Hz.Nedel-Kelâh el-

Humeyri-nin 8000,Hz.Abdullah b.Avf’ın 30 bin köleyi azad ettiği 

bilinmektedir.age.250,bak.İslam kültürünün garbı medenileştirmesi.A.Gürkan.215. 

-Kunut duaları birer Hadistir..age.26. Bak Edebi ve ilmi açıdan 

Hadis.Yr.Doç.İ.Bayraktar.200. 

-Teşehhüd hadisi de böyledir.27. 

-Hadis:“Kıyametin nefesi zamanında peygamber olarak gönderildim.”39. 

-Ehli sünnetin Prensipleri için el-İsferâyinî,et-Tabsir adlı eserinde 47 madde de 

özetlemiştir..155-7. 



-“Düşüncenin Gökkuşağı.Cemil Meriç.Hazırlayan.Mustafa Armağan.Cemil 

Meriç’in sözleri:”Her asırda birkaç kişi düşünür.Gerisi,düşünülenleri düşünür 

sadece.”319. 

-“Bütün İzm’ler idrakimize giydirilen deli gömlekleri”dir.14,138. 

-C.Meriç,Ahmet Hamdi Tanpınar hakkında;”Tanpınar’da 

samimi,dürüst,mütecessis bir müsteşriktir.Maddi sıkıntı çekmedi.Babası kadıydı.Halk 

partisine yalvardı,mebus seçilmek için.Ahmed Kudsiye çok yalvardı,ihsan için.Zaafları 

olan bir insandır Tanpınar.Batı’yı bilir.Doğu bilgisi ise dekoratiftir,plastiktir.Tanpınar 

arayan adamdır.Ve küçük tatminlerin adamıdır.Hamdi bey küçük hesaplar için avuç 

açan ve ayak öpen bir şahsiyettir..”26. 

-C.Meriç bununla beraber Tanpınar için:”Bu (Tanpınar) istisna-i olarak kayayı 

çatlatan incir çekirdeği..”28. 

Böylece hem –çatlatan-ifadesiyle büyütür,hem de –İncir çekirdeği-ifadesiyle 

küçültmüş olur. 

-Cemil Meriç,Said Nursi’yi”Kabuğuna çekilmiş yüz binlerce insanı uyandırdı.Bu 

hayalî insanlar o kunuştukça gerçekleşti.Yani Nurculardan önce kelâm var. 

            O konuştukça Laikliğin kartondan setleri yıkıldı birer birer. 

            Tanzimattan beri her hisarı deviren teceddüd dalgası ilk defa olarak Nur kalesi 

önünde geriler.”121. 

-Cemil Meriç,”Nâzım’ı,Kemal Sülker’in ısrarı ile okudum,anlamadım ve 

sevmedim.Ondokuzunda putperestir insan.Kozasını yırtmak ister.Kanatlarını 

tutuşturacak bir alev arar pervane. 

            ...Nâzım’ı Avrupa çapında meşhur eden ne?Şairliği mi?Hayır,kavgası.”126-7. 

-“Haçlılardan bu yana Avrupalının amacı,İslâmiyeti tanımak değil,İslâmiyeti 

yıkmaktır.”216. 

-“Anarşitti (Fikret);toplumdan kopmuştu.Ferdiyetçi 

anarşitti.(Ama)Ahlak,hamiyet sahibidir.İslâmiyetin emrettiği her şeye karşı 

çıkmıştır.”317. 

NOT:Cemil Meriç;okuyan ve dokuyan bir kişi ancak sık dokuyan değil,sık 

okuyan ve yazan,konuşan... 

            Her telden çalan bir tellal,bazen de çalınan.Kulağa hoş gelen cinsde,herkesi 

kucaklamasa da... 

Düşünceler anaforunda bocalayan,bocaladıkça yazan,yazdıkça bulunduğu alanı 

deşeleyen bir kişi. 

O bir şey olamayan her şey..istediği de bu idi. 



O bazen Marksist,bazen sosyalist oldu.Kendi ifadesiyle;hem tanrıya inanıyor,hem 

inanmıyordu!Her iki taraftan sermayesi ve delilleri vardı... 

Ancak yine de bir şey olmak ve öyle görünmek istiyordu;Namuslu Bir Çığlık...  

O;başına düşenleri deşeleyerek döşeyen bir yazar.Geniş bir perspektifle eşseydi,belli bir 

noktaya düşseydi,eşsiz olurdu. 

O bir fikir avcısıdır.Fikir dokuyucusu ancak avları ve dokudukları farklı farklı olmasını 

isteyen adam ve tasarlayıcı.A’raf,Arasat ve berzahtaki kişi. 

Manevi istikametteki bir hat ve minval üzere gitseydi,asrın Veysel Karanisi olurdu. 

O dinlerin olmasa da,düşüncelerin üstüne çıkmaya çalışan bir düşünce ve fikir adamı. 

O bertaraf olma düşüncesiyle,bîtaraf olmaya çalıştı.O yine de bir tarafı ağır basan, 

tarafsız bir yazardı. 

O doğulu değildi,batılı da kalmadı. 

O,o idi. 

-Zübdet-ül Hakaik-İmam Nesefi.Terc.M.T.Yüksel-kitabından: 

“İnsanın hicabı kendi cism,unsurudur.Ruh cisimden dışarı geldiğinde hiçbir 

nesne ona hicab olamaz.”25. 

-“Hak değirmeni,hakkın kaderiyle devreder.”35. 

-“el abdu yüdebbiru,vallahu yukaddiru.”,(Kul tedbir eder,Allah Takdir eder.) 

-“Vahdet ehli derler ki;insanın ruhu kendi cismine aşıktır.Zira görünen cisim 

ruhun sıfatıdır.Ruh sıfat ve isimlerini onda müşahede etmek için kendi cismini görmek 

ister.”50. 

-“Sahih olan kavillere göre;Mehdi Taklid edici olmayıp Tahkik edici olduğu için 

İslâm arasında mehdice malum olacağından öylece amel ve hüküm 

olunacaktır.Mehdinin keramet ve harikulade halleri sınırlı ve sayılı değildir.”66. 

-“Seyr-i ilallah için son vardır.Seyr-i fillah için son yoktur.”104. 

“Allahümme erini hakaikel eşya-i kem âhiye.”,(Allahım!Eşyanın hakikatını 

olduğu gibi göster.) 

“Şeriat hakikatın esasıdır.”108. 

-“Tabiat süfli alemin padişahıdır.”100. 

-“İnsanın bedeninde akıl Hudanın halifesidir.Yıldızı aklı evveldir.Zira aklı evvel 

alem-i kebirde Hudanın halifesidir.”104. 



-“Hadisi kudside Hz.Musa’ya;Tecevvâ terâni,tecerred tâsıl.”Aç kalki beni 

göresin,dünya ve ahiret fikrinden sıyrıl ki bana eresin.” 

-“Ferîkun fil cenneti ve ferîkun fissaîr.”,”O ne müdhiş manzara!Bir kısım 

cennette,bir kısım cehennemde!(Şûra.7) 

-“Hadis:”es-Saidu saidun fi batni ümmihi,veşşakiyyu şakiyyun fi batni ümmihi.” 

“Said ve mes’ud kişi annesinin karnında da mes’ud olan kişidir.Şaki ve eşkıya olan da 

annesinin karnında iken şaki ve eşkiyadır.” 

-Kaçıyorum,sigara içilen ortamdan 

Kaçırıyorum aklımı ve sigara içenleri kendimden... 

-Bir kimsenin ruhu dünyada hangi makamda ise,öldükten sonra da o makama 

rücu eder.Böylece mukadder olan makamına ulaşır.Herkes tayin edilen makamına 

doğru seyretmektedir.Günahlar bunu yavaşlatırken,küfür geriye 

döndürmektedir.”Tûba lehüm ve hüsne meâb”,”Eninde sonunda dönüp gidilecek güzel 

yurt onların olacak.”(Ra’d.29)olur. 

-“Küllü hizbin bima ledeyhim ferihun.”,”Her grup,kendilerine ait görüşten ötürü 

memnun ve mutludur.”(Mü’minun.53,Rum.32) 

-Hz.Hızır kendisinden istekte bulunan ;üç kişiden birine ilim,diğerine 

mal,üçüncüsüne de helal süt emmiş saliha zevce isteklerini verir,ancak üçüncüsü 

kazanır,diğerleri kaybedip,ellerinden alınır. 

-Ruh bu aleme organlar penceresiyle ve sınırlı olarak bakar,lezzet alır.Lezzeti 

organların sınırı nisbetindedir.Ağzı,ferci,gözünün inkişafı nisbetinde lezzet alır. 

-Ali Ulvi Beyin bir gencin yıllar önce İslâm'ın sanata bakışıyla ilgili soruya 

verdiği ayaküstü irticâli cevap da ilginç: "İslâm çirkini güzelleştirir, güzeli daha da 

güzel eyler!" Yine hâtıralar âlemine dalıyoruz; "Mısır'da Hattat Şevki Bey'in bir 

levhasını gördüm, bir hadis—i şerifi yazmış: 'Rave'l Hasen, ani'l Hasen, an ebi'l Hasen, 

an cedd'i—l—Hasen: Ahsenü'm hasen, el—hulk'ul— hasen.' Yani, 'Güzel olan Hasan—

ı Basrî, güzel olan Hasan'dan, güzel olan Hasan'ın babası Aliyyel Murteza'dan 

-” Resûlullahı medh eden şu iki beyt, Hz. Âişenindir:  

   

     Ve lev semi'û ehl-ü Mısre evsâfe haddihî,  

     Lemâ bezelû fî sevm-i Yûsüfe min naktin.  

     Levîmâ Zelîhâ lev reeyne cebînehû  

     Le âserne bil-kat'il kulûbi alel eydi.  



   

Mısrdakiler, Onun yanaklarının güzelliğini işitmiş olsalardı, Yûsüf 

aleyhisselâmın pazarlığında hiç para vermezlerdi. Yâni, bütün mallarını, Onun 

yanaklarını görebilmek için saklarlardı. Zelihâyı kötüliyen kadınlar, Onun parlak alnını 

görselerdi, ellerinin yerine kalblerini keserlerdi (de acısını duymazlardı). “ 

  

-“Ya men bi dünyahuş teğal 

Gad ğarrehu tulül emel. 

Evelem yezel fi ğafletin  

Hatta dena minhul ecel 

  

El-mevtu ye’ti bağteten 

Vel kabru sandukül amel 

İsbir alâ ehvaiha 

Lâ mevte illa bil ecel.” 

  

-Anlamı:”Ey dünya ile meşğul olan kişi!Muhakkak ki uzun emel seni 

aldatmıştır.Gaflet içinde devam ederken,ölüm ona yaklaştı.(Ölüm yaklaşıncaya kadar 

gaflette devam etti.) 

Ölüm ansızın gelir.Kabir amellerin sandukası,amellerin kasasıdır.Dünya ve 

hayatın zorluklarına karşı sabret.Ölüm ancak ecel iledir.”  

            -“Eğer bir gün Peygamber Efendimiz ziyaretinize gelse 

Yalnızca birkaç günlüğüne 

Aniden çalsa kapınızı 

Merak ediyorum neler yapacağınızı 

  

Biliyorum ama 

Böylesine şerefli bir konuğa 



Açacağınızı en güzel odanızı 

Ona sunacağınız tüm yemeklerin 

En iyisi olacağını 

Ve inandırmaya çalışacağınızı  

Onu evinizde görüyor olmaktan 

Mutluluk duyacağınızı 

Gerçekten de evinizde 

Ona hizmet etmekten alacağınız hazzı 

  

Fakat söyleyin bana 

Efendimizi,evinize doğru gelirken gördüğünüzde 

Onu kapıda mı karşılayacaksınız? 

   

Yoksa Onu içeriye almadan önce 

Aceleyle bazı dergileri,gazeteleri çarçabuk saklayıp 

Yerine Kur'an'ı mı koyacaksınız? 

Peki hala Amerikan filmlerini seyredecek misiniz, televizyonda? 

Yada kapatmaya mı koşacaksınız aceleyle. O size kızmadan önce? 

  

Kim bilir belki de 

Ağzınızdan hiç çıkmamış olmasını dilerdiniz 

Hatırlayabildiğiniz en son çirkin kelimenin 

Peki ya 

Dünyalık müziğinizi, kasetlerinizi de saklayacak mısınız? 

Ve bunun yerine ortalığa 



Kitaplığınızın raflarında tozlanmış hadis kitapları mı çıkaracaksınız? 

  

Hemen içeriye girmesine müsaade edecek misiniz? 

Yoksa telaşla “ne yapayım” diyerek, 

Sağa sola mı koşturacaksınız? 

Merak ediyorum 

Eğer peygamber efendimiz 

Birkaç günlüğüne sizinle birlikte yaşasa 

Yapmaya devam edecek misiniz, 

Her zaman yaptığınız şeyleri? 

Ailenizdeki sohbetler eski halini koruyacak mı? 

Her yemekten sonra sofra duası etmeyi yine zor mu bulacaksınız? 

  

Hiç yüzünüzü asmadan 

Oflayıp puflamadan her vakit namazınızı kılacak mısınız? 

Ya sabah namazı için 

Sıcacık yataktan erkenden fırlayacak mısınız? 

Peki ya yine mırıldanacak mısınız 

Her zaman söylediğiniz şarkıları 

Ve okuyacak mısınız her zaman okuduğunuz kitapları? 

  

Peki izin verecek misiniz 

Aklınızın ve ruhunuzun beslendiği şeyleri? 

Yoksa hiç bilmemesini mi isterdiniz? 

  



Şöyle diyelim ya da, 

Gideceğiniz her yere 

Götürebilecek misiniz Peygamberi de? 

Yoksa birkaç günlüğüne değişecek mi planlarınız? 

Tanıştırmaktan onur duyar mısınız  

En yakın arkadaşınızı O'nunla 

Yoksa hiç karşılaşmamasını mı umardınız  

Peygamberin ziyareti bitene dek birbirleriyle?  

Şimdi söyleyin açık yüreklilikle 

Onun kalmasını ister misiniz sizinle 

Sonsuza dek, hep birlikte? 

Yoksa rahat bir nefes mi alacaksınız, 

Ziyareti bitip gittiğinde? 

  

Gerçekten bilmek ilgi çekici olabilir değil mi? 

Bilmek ve düşünmek 

Eğer bir gün 

Peygamber Efendimiz 

Ziyaretimize gelse, 

Yapacağımız şeyleri? “ 

-  Lokman Hakîm, oğluna şöyle nasihat ederdi: Oğlum, horoz senden daha akıllı 

olmasın! Hâlbuki o, her sabah zikir ve tesbîh ediyor, sen ise uyuyorsun. Şu iki beyti 

burada söylemek çok güzel olur:   

 Gece karanlığında güvercin, dallar üzerinde,  

 Feryâd ile zikrediyor, ben ise uykudayım.  

 Bu hâl, beni utandırsın! Eğer âşık olsaydım.  



 Güvercinden evvel, gece ben ağlardım. “eyyühel veled.tercümesinden. 

            - Gayrı müslimlerin en önemli bir özellikleri de,Mantıklarına uygun gelen bir 

şeyi hemen kabul etmeleridir,isterse bu dinlerini değiştirmeye sebeb olan bir şey bile 

olsa... 

” Meşhûr edebiyatçı Bernhard Shaw, daha ileri giderek, (Dünyada en tehlikeli 

kitap Tevrât ve İncîldir. Onu sağlam bir kilit altına koymalı ve bir daha meydana 

çıkmamasını temîn etmelidir) demektedir. “herkese lazım olan iman.kitabı 

-“ Kitap-ı mukaddes bugüne kadar pek çok defalar dînî hey'etler tarafından 

tedkîk ve tebdîl edilmiştir. Bu tedkîkler hâlâ devam etmektedir. Bir rivayete göre, 

bugün elde birbirinden farklı tamam 4000 Kitap-ı mukaddes vardır. Her tedkîk hey'eti, 

bir evvelki Kitap-ı mukaddesin içinde çok ağır hatâlar bulunduğunu iddiâ etmektedir.  

-İmparatorler, krallar Kitap-ı mukaddeste tâdîlât yapılması için emirler 

vermişler ve bu emirleri yerine getirilmiştir. “herkese lazım olan iman.kitabı 

-Aynalar yalan söylemez.Ameller aynalarımızdır.Nasılsak,öyle 

görünürüz.Göründüğümüz gibi olmazsak,olduğumuz gibi görünürüz.Aynaları 

şekillendiren bizleriz.Aynaya tükürmiyelim!Yoksa aynada bize tükürür.Lekelediğimiz 

aynalar,bizde kalıcı leke bırakırlar. 

            -Hz.Hasan-ı karısı zehirledi. 

-Ebu Hanife’nin babası ölünce,dul kalan annesiyle Cafer-i Sadık evlenmiştir. 

-”Hz. Süleyman bir gün büyük çadırını kurunca kuşlar gelip hünerlerini birer 

birer sayıp dökmeye başladılar. Her biri hünerini anlatıyor, sonra diğeri geliyordu. 

Nihayet sıra Hüthüt kuşana geldi. Hüthüt:  

"Ey ulu padişah, dedi, ben size küçük bir hünerimden bahsedeceğim."  

Hz.Süleyman:  

"Buyur söyle, seni dinliyorum." deyince, Hüthüt:  

"Yükseklerde uçarken baktığımda yerin derinliklerindeki suyu görürüm, o 

suyun ne kadar derinlikte olduğunu, renginin nasıl olduğunu, topraktan mı, yoksa 

taştan mı kaynadığını görür, bilirim. Ey ulu padişah sefere gidersen beni yanına al. Sana 

konaklayacağın yer konusunda faydalı olurum." dedi.  

Hz. Süleyman da:  

"Ey güzel arkadaş, susuz ve uçsuz bucaksız çöllerde bize arkadaş ol, böylece bize 

faydalı olursun." dedi.  

Bunu duyan karga araya girdi:  



"Bu zavallı yalan söyleyip yüzünü kara etmektedir, dedi, çünkü eğer böyle bir 

hüneri olmuş olsa önce yerdeki tuzağı görüp ona yakalanmaz ve kafeslerde mahkûm 

olmazdı."  

Bunun üzerine Hz. Süleyman:  

"Ey Hüthüt yaptığını beğendin mi, bizim huzurumuzda yalan söylemek olur 

mu?" diye Hüthütü azarladı.  

Hüthüt:  

"Ey yüce padişah, benim hakkımda karganın söylediklerine inanma. Ben 

huzurunuzda yalan söylemedim. Dediklerim doğrudur. Benim tuzağı görmeyişimin 

sebebi kaza ve kaderin gözümü kapatması, aklımı bağlamasıdır. Yoksa elbette ki yerin 

üstündeki tuzağı görürüm. Fakat ne yazık ki, kaza gelince bilgi uykuya dalar, ay 

tutulur, gün kararır." dedi. (Mesnevi'de Geçen Bütün Hikâyeler, Hazen Y.)  

-İmam-ı Azam Ebu Hanife vasiyetinde: "Beni gasbedilmemiş bir toprağa 

gömün". 

-“Muhiddin-i Arabi (k.s.) hazretleri vefat ederken: 

“- Benim kıymetimi bu havali ahalisi bilemediler, mezarımı bile tarumar  

edecekler...Fakat gelecek nesiller beni anlayacaklardır. Ve "Sin" "Şin'e"  

girdiği zaman benim kabrim bulunacaktır. 

Yavuz Sultan Selim Han, Doğu'ya çıktığı seferinde Şam şehrini aldığı 

zaman, yanında bulunan ulemadan Muhiddin-i Arabi'nin kabrini bulmasını  

istedi. Buldurdu ve türbesini yaptırdı. Muhiddin'i Arabi hazretlerinin  

kerameti, "Selim" "Şam'a" girince gerçekleşmiş oldu.” 

-”‘...Küçük insan, Büyük Alemin (makro-kozmos) bir minyatürüdür... İnsan 

varlığı, alemden daha da küçük olsa da, o Büyük Alemin bütün hakikatlerini kendisinde 

toplamaktadır. Bu sebepledir ki, bilge insanlar, bu aleme Büyük İnsan (İnsan-ı kebir) 

adını veriyorlar...’’İbn’ül Arabi, Fusüs Ül-Hikem
(2)

 “ 

-Sevginin mahalli kalptir.Kalb kasasında gizli olarak bulunan bu sevgi,söz ve 

fiille ortaya çıkar.Çiçekler bile sevgiyle açar ve büyürler.Sevgi bir ihtiyaçtır. 

-Sevgiyle yapılan bir işin neticesi kötüde olsa,güzeldir.Sevginin neticesi kolay 

kolay kötü olmaz ve çıkmaz.Çünki insan sevdiği şeyin yok olmasını değil,yaşamasını 

ister. 

-Kur’an-da dünya hayatı,hayatın bir süsü olarak belirtilmiştir.(Kehf.46) 



-İnsanlar bir çok yeteneklerle donatılmış olarak dünyaya gönderilmişlerdir. 

-Hadiste:”Büyük kardeşin küçük kardeş üzerindeki hakkı,babanın çocuğu 

üzerindeki hakkı gibidir.”İhya.2/195. 

-Kardeşler arasında en kötü davranış kıskançlıktır.Yusuf Peygamberin 

kerdeşleri arasındaki durum gibi. 

-Ailedeki en önemli sıkıntı kaynağı;Fertlerin birbirlerini 

Anlamama,Anlıyamama,Anlamak istememeden kaynaklanmaktadır.Birbirlerini sonuna 

kadar dinlememekden kaynaklanır.Tesbite göre;Erkek günde 13 bin hece sarfetmesi 

gerekirken,kadın 25 bin hece sarfetmek durumundadır.Ondan kadın hissiyle hareket 

eder,konuşmaya ve dinlenilmeye yönelirken,erkek bunu çözme,dinlememe ve 

konuşmamayla halletmeye çalışır. 

-Kötü alışkanlıklar özellikle uyuşturucu kullanmanın % 83-ü arkadaş 

grubuyla,% 28-i merakla,% 25-i arkadaş etkisiyle ,% 5-i de bilmeden kullanma sonucu 

başlamaktadır. 

-Bir millet kendisini değiştirmedikçe,Allah’da onların durumunu 

değiştirmez.(Ra’d.11) 

-Almanya Münih üniversitesinde kurulan “Kur’an araştırmaları enstitüsü” 

dünyadaki toplamış olduğu 42 bin Kur’an nüshasını bir araya getirip incelediğinde 

bunlar arasında hiçbir farkın olmadığını tesbit etmiştir. 

-Muhammed İkbal:”Allah özgür iradeye sahib insanı yaratmakla,bazı konularda 

kendi iradesine sınır koymuştur.” 

-”Ünlü bir fıkra vardır: Bir Yeniçeri, kılık-kıyafetinden Yahudi olduğunu 

anladığı birini yolda yakalamış, kılıcıyla dürtüyormuş; "Sen neden bizim İsa 

Aleyhisselâm Efendimizi öldürdün" diye... Yahudi, şaşkın, "Ama, bu söylediğin 1700 yıl 

önce oldu" deyince, Yeniçeri, "Olsun, ben yeni duydum" cevabını vermiş...”  

-*”Ebu Hanife Camii ile ilgili basında yazılar peşpeşe gelmeye devam ediyor. 

Bunlardan birisini de Rey gazetesinden Celil Marka’ya ait yazı idi. ‘Ebu Hanife’nin 

ayaklarını uzatması vakti geldi’ başlıklı yazıda ilginç bir kıssa aktarılıyor :” Simasına 

celal ve vakarın aktığı bir zat birgün Ebu Hanife’nin meclisine gelir. Meclisindekiler 

ayağındaki bir ağrıdan dolayı Ebu Hanife’nin huzurlarında ayaklarına uzatmasını 

mazur görürlermiş. Ancak İmam, vakar sahibi adamı karşısında görünce hürmetinden 

dolayı ayaklarını geri çekmiş. Meclistekilere sabah namazının vaktini anlatmaktadır ve 

vaktin güneşin doğumu öncesine kadar devam ettiğini belirtir. Adam bütün vakarını 

ortadan kaldıran bir soru sorar: Fecirden önce güneş doğarsa, bu namazın hükmü 

nedir? Ebu Hanife taaccüp eder ve şöyle düşünür: Bu vakar ve celal bu cehaletle nasıl 

bir araya gelmiş! Bunun üzerine meşhur sözünü söyler: Ebu Hanife’nin ayaklarını 

uzatması vakti gelmiştir...” Adam vakarını kaybederek karşı tarafın kendisine yönelik 

hürmetini ıskat etmiştir. Bu kıssa, bu gibi durumlar için anlatılagelir. Bağdat’taki 

işgalcilerin durumu da bu vakarsız adamın durumu gibidir.”Mustafa Özcan.Yeni 

Asya.29-4-2003. 



İmam-ı Azam 30 yıl ders halkasını sürdürmüş bir kişidir.İmam-ı Ebu Yusuf,fakir 

olduğundan babasının tavsiyesi üzerine ders halkasını bırakır,geçimini sağlamak 

peşinde koşar.Durumu araştıran imam-ı Azam Ebu Yusuf-u çağırtarak ders halkasına 

devam etmesini sağlar ve kendisine bir kese akçe vererek her bittiğinde bildirmesini 

söyler.Ve her ihtiyacı anında 20 yıl süren keseyi vermeyi devam ettirir.Ebu Yusuf 

imamın büyük çömertliğini ikrar ve tasdik eder. 

            ”Kur'ân'ın yanısıra Sünnete de gereken değeri veren, Peygamberi yaşamı gıpta 

ile ölçü edinmenin yanısıra hadisleri de eserlerine delil olarak yansıtan bu velinin 

"Makâlât"ı, büyük ve eşi bulunmaz bir hazinedir. Nitekim şu ifadeler bunun bariz bir 

ifadesidir: 

“Dünyada her şeyi içine çeken, boğan yedi de deniz var. Tende de her şeyi içine 

çeken ve boğan yedi deniz var: 

Birincisi gözdür, görerek içine alır. 

İkincisi dildir, söyleyerek içine alır. 

Üçüncüsü kulaktır, işiterek içine alır. 

Dördüncüsü boğazdır, ezilerek içine alır. 

Beşincisi karındır, acıkarak içine alır. 

Altıncısı ağrı, sızıdır, ölümle neticelenerek içine alır. 

Yedincisi sevdadır, delirterek içine alır. 

Dünyada ırmaklar da var, gözyaşları ırmaklara benzer..."Milli gazete.A.F.Gün.2-3-2003 

-İbni Abbasdan;"Allah ruhları cesedlerden 4 bin sene önce yarattı ve rızıkları 

ruhlardan 4 bin sene önce yarattı.Daha mahlukat olmamış ve yer ve gök ve kara ve 

deniz yok iken öncesinde o şehid ve hazır idi.(Mec.tefs.1/471,Al-i İmran.18) 

-Ebu Hureyreden rivayet edilen hadisde:"Nefsim yedi kudretinde olan Allaha 

kasem ederimki;Eğer siz günah işlemeseniz,Allah sizi götürür,günah işleyen bir kavmi 

getirir.Onlar istiğfar eder,Allahda onları affeder."(Mec.tefs.1/591) 

-Peygamberimiz;Sılayı rahimin rızkın genişliğine ve ömrün uzamasına neden 

olduğunu söylemektedir.(Mecm.tefs.2/70)  

-"Hz. Ömer (r.a), Fil Olayından on üç sene sonra Mekke'de doğmuştur. 

Kendisinden nakledilen bir rivayete göre o, Büyük Ficar savaşından dört yıl sonra 

dünyaya gelmiştir (İbnül-Esîr, Üsdül-Ğâbe, Kahire 1970, IV,146). 

-Hz.Osman:"Fil olayından altı sene sonra Mekke'de doğmuştur. 

-"Hz. Osman on iki sene hilâfet makamında kalmıştır. 



-"Hz. Ömer devrinde devletin bütün hukuk işleriyle ilgilenip adeta İslâm 

devletinin baş kadısı olarak görev yaptı. Hz. Ömer'in şehâdeti üzerine yine devlet 

başkanını seçmekle görevlendirilen altı kişilik şûra heyetinde yer alıp, bu altı kişiden en 

sona kalan iki adaydan biri oldu. 

Hz. Osman'ın hilâfeti döneminde idarî tutumdan pek memnun olmamakla 

birlikte İslâm devletinin muhtelif vilâyetlerinden gelen şikayetleri hep Hz. Osman'a 

bildirmiş ve ona hâl çareleri teklif etmişti. Hz. Osman'ı muhasara edenleri uzlaştırmak 

için elinden gelen gayreti sarfetti. 

-Arabi aylar;Zilkade,Zilhicce,Muharrem ve Receb;bu dört aya Eşhur-u Hurum 

denip,onlarda işlenen günahlar diğer aylarda işlenen günahlardan,o aylarda işlenen 

sevablar da diğer aylarda işlenen sevablardan daha fazladır.(Bak.tevbe.36) 

-Şimdiye kadar hep Arapçadan Türkçeye ve diğer dillere tercümeler 

yapılırken,Risale-i Nur bunu değiştirerek önemli bir inkilab yapmış,artık Türkçeden 

Arapça ve diğer dillere tercümeler yapılır olmuştur. 

-Hindistanlı Vahididdin adındaki bir alim.2002 yılında –Küreselleşme ve 

Bediüzzaman-sempozyumunda yaptığı konuşmada,Hadislere 

dayabdırarak,ahirzamanda gelen şahsın tecdid hareketinin iki asır devam edeceğini 

ifade etmiştir.Bu da bediüzzamanın;-Eğer farzı muhal olarak o beklenilen zat da gelse 

risale-i nurları kendisine ölçü ve düstur alacağını-ifade ederken bu hakikatı ifade 

eder.Nitekim hadisde;-her yüz senede bir müceddidin geleceği umumi olarak ifade 

edilirken,ahirzamanın dehşetinin külli olması,yapılan tahriblerin ancak iki asırda tamir 

edilebileceğininden dolayı ahirzamanda gelecek olan şahıs hem kendi asrına hem de 

kendisinden sonraki asra hitab edecektir. 

-” Kadın hürriyeti medeniyet başlatmaz, batırır. Hak eden hürriyeti kendisi alır. 

Bizde kadınlardan gaspedilmiş bir hürriyet değil, içtimai yapımız böyledir.” 

-Ebu Hureyre’den (R.A.) Peygamber (A.S.M.) şöyle buyurdu: 

“Benimle İsa (A.S.) arasında bir peygamber yoktur. O inecektir*. İsa (A.S.) 

yeryüzünde 40 yıl yaşayacak, sonra vefat edecek, cenaze namazını da Müslümanlar 

kılacaktır”. 

Abdullah ibn Selam’dan (R.A.): 

“Tevrat’ta Muhammed (A.S.M.)’ın sıfatı yazılıdır. İsa (A.S.)’da yazılıdır ve İsa 

(A.S.) Muhammed (A.S.M.)’ın yanına defnedilecektir”.(Tirmizi 

-«İnsanlar üzerine bir zaman gelecek ki: Onların endişeleri mideleri olacak, 

şerefleri de meta-ı dünya olacak ve kıbleleri de kadınları olacak ve dinleri de dirhem ve 

dinarları (paraları) olacak. Bunlar mahlukatın en şerlileridir ve Allah katında onların 

hiç nasibleri yoktur.» (Keşf-ül Hafa hadîs: 3270) (Ramuz-ul Ehadîs sh: 504) 

-Rasulullahın Hz.Hasan ve Hüseyini sığındırdığı dua.Hz.İbrahim oğulları ismail 

ve İshakı da öyle sığındırırdı:”Eîzüküma bi kelimatillahit-tâmmeti an külli şeytanin ve 

hâmmetin ve min külli aynin lâmmetin.”Sahihayn.İbni Abbas. 



-Hadisi şerifte “Eshabı Kehf Mehdinin yardımcılarıdır” şeklinde buyuruldu.  

-Ebu Hureyre (Radıyellahu anhu) şöyle dedi. Resulullah (Sallallahu aleyhi ve 

sellem) buyurdu ki: “Davaları bir olan iki gurup savaşmadıkça kıyamet 

kopmaz.”(Buhari) 

-Ebu Hureyre (Radıyellahu anhu) şöyle dedi. Resulullah (Sallallahu aleyhi ve 

sellem) buyurdu ki: “İki gurup savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Aralarında büyük 

ölümler olur. Davaları birdir. Otuz taneye yakın yalancı Deccallar gönderilmedikçe 

kıyamet kopmaz. Bunlardan herbiri, kendini Allah’ın Resulu zanneder.”(Buhari) 

-Sizden herkim Deccala kavuşursa, Kehf suresinin başını (on ayeti) ona karşı 

okusun. Onlar sizi Deccalın fitnesinden korur.” 

            -Ebu Hureyre’den rivayet edildiki Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle 

buyurdu: “Rum (hıristiyan ordusu) A’mak veya Dâbık’a inmedikçe kıyamet kopmaz. 

Onlara karşı, Medine’den o vakitte yeryüzü müslümanlarının en hayırlılarından olan 

bir ordu çıkar. Karşılıklı saf olunca, Rumlar derki ‘Bizim ile bizden esir alanların 

arasını serbest bırakın ki onlarla savaşalım’   

Müslümanlar ‘Hayır! Vallahi sizin ile kardeş lerimizin arasını asla serbest 

bırakmayız.’ Onlarla (Rumlarla) savaşırlar. Ordunun üçte biri hezimete uğrar. (kaçar) 

Allah, onların ebediyyen tevbesini kabul etmez. Ordunun üçte biri şehid olur. Allah 

katında en faziletli şehidler bunlardır. Üçte biri savaşı kazanır. Bunlar ebediyyen 

fitnelenmezler (asi olmazlar) Kostantiniyye’yi (İstanbul’u) feth ederler.  

Onlar, kılıçlarını zeytin ağaçlarına astıkları halde ganimetleri taksim ederlerken, 

içlerinde şeytan nida ederek ‘Mesih Deccal arkanızdan ehlinize musallat oldu’ der. Yola 

çıkarlar, halbuki bu söz batıldır.  

Şam’a vardıklarında Deccal çıkmış olur. Bir de onlar savaşa hazırlanıp saf 

olduklarında namaz için kamet edilir. Meryemoğlu İsa (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

gökten iner. Onlara namaz kıldırır.  

Allahın düşmanı (Deccal) onu görünce tuzun suda eridiği gibi erir. Şayet onu 

kendi haline bıraksaydı elbette eriyip helak olurdu, fakat Allahu Teala O’nun elinde 

Deccal öldürür. Onlara kanını, süngüsünde gösterir.”  

-Feminizm;kendisine bir kocanın az geldiği,yedi kocalı Hürmüz gibi,çok kocalılık 

sanatıdır. 

-”Mezhebi farklılıklar,ilmin tabii neticesi olmanın yanında –ümmet için bir 

genişlik olması sebebiyle-Allah’ın bir lütfu ve nimetidir.”Soruşturma.-3-Fıkıh – 

İçtihad.H.A.Kansızoğlu.sh.80) 

-Allah Yahya (AS) daha çocukken nebi nebi yapmıştır.”Ey Yahya!Kitaba 

kuvvetle sarıl,deyip daha çocukken ona hüküm verdik.”Meryem.12. 

-Barnabas-ın ilkesi-nin 17.bölümünde;Allah’ın eşi olmayıp,tek olan olduğu ki 

ihlas suresini hatırlatır. 



” Barnabas İncîlinin 70. bâbından; (Îsâ, kendisine, ‘Sen Allahın Oğlusun' diyen 

Petrusa çok kızdı. Onu azarladı. Ona, “Def ol” benden uzaklaş! Sen şeytansın ve bana 

fenalık yapmak istiyorsun, dedi. Ondan sonra havârîlerine dönerek,bana böyle 

söyliyenlere yazıklar olsun! Çünkü, Allah bana bunlara lânet etmek emrini verdi, dedi. )  

-Devletlerin hukuken yasakladıkları şeyleri bilmek için,hukuk fakültesini 

bitirmek gerekmediği gibi;Allah-ın yasaklarını bilmek için de özel bir tedris 

gerekmemektedir.Zira fıtrat fıtri olmayan şeyleri reddedip atar.Mide kendisine uygun 

olmayan bir şeyi istifrağ ile dışarıya attığı gibi,günahlara karşı da fıtrat 

soğuktur,reddeder,kabul etmez,yasak olduğunu bilmiyordum-mazereti mazeret ve 

bahane olmaz,kabul edilmez. 

            -” Rus ihtilâli elliiki milyon insan boğazlamıştır ki, bunun kırk milyonu tarım ve 

fabrika emekçileridir. (Toprak dağıtacağım, işletmelere ortak edeceğim) diye gelmiş, 

fakir köylünün birkaç dönüm tarlasını, yoksul işçinin kulübesini de ellerinden almış, 

dîni, îmanı olanları, Allah diyenleri öldürmüştür. “Koministlik ve Koministlerde din 

düşmanlığı...kitabından. 

            -“Bediüzzaman, yanında bulunan talebesi Ziya Arun ile Fener’deki Patrik 

Athenagoras’a gider ve onunla mülâki olur. Bu görüşme sırasında, Bediüzzaman ona:  

-Hıristiyanlığın din-i hakikisini kabul etmek, Hazret-i Muhammed’i (ASM) peygamber 

ve Kur’ân-ı Kerim’i de kitabullah kabul etmek şartıyla, ehl-i necât olacaksınız’ der. 

Athenagoras ise cevaben: ‘Ben kabul ediyorum’ deyince,  

Bediüzzaman: ‘Pekalâ, siz bunu dünyanın diğer manevî reislerine de söylüyor 

musunuz?’ diye sorar. Aldığı cevap şöyledir: “Söylüyorum, fakat onlar kabul 

etmiyorlar... “Bu mülâkat veya görüşme II. Vatikan Konsili kararlarından önceye 

rastlamıştır. II. Vatikan Konsilinden ise Athenagoras’ın söylediklerine benzer sonuçlar 

çıkmıştır. Ve Vatikan’da bu tutum, Patriğin şahsî kabulünün ötesinde kilise kararı 

haline gelmiştir. Bununla birlikte kilise içinde bu kararlara bazı muhalefet şerhleri 

düşenler vardır. Nedeni de, necât ve kurtuluş ihtimalinin İslâmiyet gibi diğer dinlere de 

şamil olmasının kilisenin manevî erkanını zayıflatacağını ve misyonerliğin anlamını 

buharlaştıracağını öngörmeleridir.”[1] 

            -”Peygamberimiz bir Sahâbîye buyuruyor ki: (Dünya için, dünyada kalacağın 

kadar çalış! Âhıret için, orada sonsuz kalacağına göre çalış! Allahü teâlâya, muhtaç 

olduğun kadar itaat et! Cehenneme dayanabileceğin kadar günah işle!).” 

-“Sadrazam Talât Paşa birgün aylak aylak dolaşan ve parası-pulu olmayan 

Neyzen'e güya iyilik yapmak niyetiyle "Gel seni devlete memur olarak alalım" der. 

Neyzen de "Niçin?" diye sorar. Talât Paşa "Niçin'i var mı, iş güç sahibi olursun, para 

kazanırsın" diye cevap verir. Konuşma şöyle devam eder:  

— Peki sonra?  

— Sonrasını ne bileyim, belki âmir olursun.  

— Sonra?  

— Belki müdür, hatta genel müdür olursun.  
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— Sonra?  

— Eğer azmedersen siyasete girer, mebus (milletvekili) bile olabilirsin.  

— Sonra?  

— Çabalayıp nâzır (bakan), hatta sadrıâzam (başbakan) olman dahi mümkün!  

— Peki daha sonra?  

O devirde sadrıâzamın üstünde sadece padişah vardır ve padişahlık da verasetle olup 

çalışıp çabalamakla kazanılamadığından Talât Paşa çaresiz der ki:  

— Hiiiiiç!  

Neyzen'in cevabı enfestir:  

— Ben zaten şimdiden hiçim paşam! O halde niçin bu kadar yorulayım ki!?! (Neyzen 

Tevfik gerçekten de göğsüne 'Hiç' yazılı bir kağıt asar, öyle dolaşırdı.)”[2]  

-” 3 Mart 1931 tarihli Son Posta gazetesi, İstiklâl Mahkemesi cellatlarından biri 

olan Cellat Kara Ali’yle bir röportaj yapar. Orada Kara Ali, “İstiklâl Mahkemesi’nin 

kararına istinaden astığı insanların toplam sayısının 5216 olduğunu, bunlardan 3.000 

küsurunu yalnızca Konya ve civarında astığını” dile getirir.” Vakit gaz.16-3-2003.Arif 

Çevikel. 

            -Hz.Hüseyinin şehid edilerek göğüslediği zulüm ve sel,milyonları 

kurtarmıştır.Her şey bir bedel istemektedir.Tıpkı Yunus peygamberin denize atılarak 

gemi ve içindekilerin kurtulmasında bir bedel teşkil etmesi gibi,büyük zatlar gelecek 

olan büyük selleri göğüsleyerek,selin önüne baraj olarak kurtarır ve başarıların 

üretimini sağlayıp canlı tutarlar.İşte o zatlatr bu sebeble büyüktürler ve büyüklüklerini 

ilel ebed muhafaza ederler.Gökten inen dlu,kar,fırtına önce dağlara iner,tüm haşmet ve 

dehşetiyle... 

            Küçük çakıl taşlarının milyonlarcası bir araya gelmeliki bir dağı oluştursun,yüz 

binlercesi bir araya gelmeliki bir tepeyi oluştursun.Onlar dağ ve tepe,bizler birer çakıl 

taşıyız.Zorlukları kim göğüsleyebilir? 

            O zatlar bedenen kendilerini feda ettiler,o ruhu koruyup devam ettirdiler. 

            Bugün onlar kabirlerinde başarılarımızı manen alkışlamakta, başarısızlık 

larımızdan da en az bizim kadar ızdırap duymaktadırlar. 

            -H.5.asırda yaşayan Serahsi ile ilgili olarak Muhammed hamidullah şu sitayişde 

bulunur.Ki tüm İslam alimleri din ile siyasetin,din alimleri ile devlet yöneticilerinin 

zaman zaman karşı karşıya geldiklerini,barışamadıklarını da göstermektedir. 

"... Hicretin beşinci asrında yaşayan ünlü Hanefi fakihi Serahsi bir diğer şarihti. 

Onun eserini yazdığı şartlar gerçek anlamda korkunçtu. 

"Son derece zeki, âlim, dürüst ve korkusuz bir fakih olan İmam Serahsi, o 

zamanki idarecilerin koydukları adaletsiz vergiler aleyhinde verdiği fetvadan olsa gerek 
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hapsedilmişti. Büyük bir fakih olarak sahip olduğu şöhreti nedeniyle yönetim onu 

ortadan kaldıramamış, kurumuş bir kuyuya atmıştı. Kuyuda tutulduğu ondört yıl 

boyunca, talebelerinin kuyunun duvarında oturmalarına ve onun derslerini kağıda 

dökmelerine her nasılsa izin verilmişti. 

"Ondört yıllık hapis hayatı müddetince verdiği abidevî eserlerin uzun listesini 

görünce insan gerçekten hayrete düşmektedir. Kitâbu'l-Mebsut otuz cilt halinde 

yayınlanmıştır. Bu eser kuyunun içinde yazdırılmıştır. Şeybânî'nin es-siyeru'l-

Kebir'inin dört ciltlik şerhi de kuyudan yazdırılmıştır. Bir düzineden fazla eser meşhur 

fakihin hapis hayatı sırasında bu şekilde yazdırılmıştır. Hürriyeti tepe tepe kullanan 

bizler, yanında tek kitap dahi bulundurmasına izin verilmeyen, buna rağmen 

çalışmalarına kurumuş kuyuda dahi devam eden ve bu şartlarda dahi ilmî derinliğinden 

taviz vermeyen bu büyük alimden ders almalıyız..."[3] 

            -“Endülüs Emevilerinin genç halifesi Hişam bekâr idi.Evlenmek istediğinde gelin 

adayında aradığı tek şart hafız olmakdı.Araştırmalar neticesinde tam720 kişi 

çıktı.Halife bunun üzerine ikinci bir şart eklemeyi düşündü.İmam-ı Malik-in hadis 

kitabı,El-Muvatta-yı ezbere bileceklerdi. 

            İkinci şarta rağmen yine yüksek bir rakamla karşılaştılar.Tek Kurtuba şehrinin 

gelinlik kızları içinde 500 kişi hem Kur’an-ı Kerim-i,hem de El-Muvatta ki hem 

hadis,hem fıkıh ve hem de bir kanun kitabı sayılır,ezbere biliyorlardı. 

            Müslümanlar Endülüs’e (Bugünkü İspanya) ya iman ve insanlık,sanat ve 

medeniyet,zarafet ve ilim götürdüler.Sadece Kurtuba’da 800 medrese,1700 cami 

vardı.O zamanın Avrupa okullarında Arabça dersi mecburen okutuluyordu.Hatta 

krallar,Endülüs’e iyi yetişmeleri için yüzlerce kız ve erkek talebe gönderip,onların iyi 

eğitimlerini Müslümanlardan rica ediyorlardı.”[4]     

            -Garip isim ve soyadlar 

Geçenlerde gazetelerde de yayınlanan bir istatistik dikkatimi çekti. Bu bir 

rekordu bana göre; şöyleki: Türkiye’de kadınların 4 milyon 199 bin 600’ü Fatma, 3 

milyon 184 bini Ayşe, 2,5 milyonu Emine, 2 milyonu Hatice isimlerini taşıyorlar... 

Erkeklerde ise 3 milyon Mehmet, 2 milyon Mustafa, 1 milyon 700 Ahmet, 1,5 

milyon Ali, 1 milyon da Hüseyin (bendenizin mübarek ismi yani)...  

-”İnsan vücudunun değeri 45 milyon dolar  

Kullanılabilir parçalarının ayrı ayrı satılması halinde insan vücudunun toplam 

değerinin yaklaşık 45 milyon doları bulacağı hesaplandı.  

İnsan vücudunun kullanılabilir parçalarının ayrı ayrı satılması halinde toplam 

değerinin 45 milyon doları bulacağı hesaplandı. "Wired Magazine" adlı dergi 

tarafından yapılan araştırmaya göre insan vücudundaki sıvılar, dokular ve mikrop 

öldürmeye yarayan antikorlar büyük para ediyor. Ancak bunları satmak mümkün 

değil, vücut parçaları olmadan insanlar yaşayamıyor. Parasal açıdan yapılan 

değerlendirme, insan vücudundaki her bir parçanın satılabilecek durumda çıkarılması 

esasına dayanıyor.  
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En pahalısı kemik iliği  

Araştırma, hayati organların pahalı organlar olmadığı gerçeğini de ortaya 

koydu. Örneğin insan vücudunun en pahalı unsuru kemik iliği. Kemik iliğinin gramı 23 

bin, kilosu ise 23 milyon dolar. Her hücrede bulunan DNA'lar ise gramı 1.3 milyon 

dolardan işlem görüyor. Vücuttan alınabildiği takdirde antikorlar da 7.3 milyon dolar 

ediyor. Buna karşılık bir akciğer 116 bin 400, böbrek 91 bin 400, kalp ise 57 bin dolara 

alınabiliyor. Araştırmaya göre üretken kadınlar, 8 yılda toplam 32 yumurtalık hücresi 

satarak 224 bin dolar kazanabiliyor. Bir erkeğin bu kadar para kazanabilmesi için 20 yıl 

boyunca her ay 12 sperm bağışı yapması gerekiyor. “[5] 

"Üstad ezanı Türkçe okutmadı" 

"Yanına kötü niyetle geleni bilirdi. Yani sıdkı bütün olanla, sıdkı bütün olmayanı 

bilirdi. Bizim hapishanede ezanı Kandil'cinin oğlu Ahmed okurdu. O zamanlar ezanlar 

"Tanrı uludur? Tanrı uludur?' diye okunurdu. Üstad bir gün pencereden Kandilci'nin 

oğlu Ahmet'e: 

"Hükümet ne derse desin, bana ne ceza verecekse versin "Tanrı uludur" diye uluyup 

durma, bana  'Allahüekber! Allahüekber! diye ezan oku' dedi. Ondan sonra 

Kandilci'nin oğlu Ahmet ezanı 'Allahüekber! Allahüekber' diye okumaya başladı. 

Kimse de 'Niye böyle' diye karışamadı.”[6] 

"Duada elleri ters çevirmenin izahı" 

"Bediüzzaman'ın sakalı yoktu. Saçları uzundu. keskin bakışlıydı. Şafii mezhebine 

bağlıydı. 

"Bir gün namazdan sonra dua ediyordu. Elleri havaya doğru açıktı. Birden ellerini yere 

doğru eğdi, aşağıya çevirdi. Ona: 'Hocam' dedim. 'Avuçları yukarıya çevirmek hadi 

Allah'tan istemek. Peki ellerini yüzgeri edip, yere dikmek ne oluyor? Bilmiyorum. 

"Bu, kazasız ver, ya Rabbi demektir' dedi.”[7] 

”Bir defasında, 'Üstadım, ben müezzin olmak istiyorum' demiştim. Üstad da, 

'Şimdi ezan-ı Muhammedi (a.s.m.) hoparlör vasıtasıyla Arş-ı Âzama işittirilecek 

derecede gidiyor' dedi. Bundan anlamıştım ki, Üstad hoparlör gibi bir icada 

taraftardı.”[8] 

Bediüzzaman:” "İmam Hatip Okullarını eski zamanın medreseleri olarak 

görüyorum"[9] 

“Namaz kortizonu düşürüyor... 

Case Western Reserve Üniversitesi Weatherhead School of Management 

Örgütsel Davranış Bölüm Başkanı, duygusal zeka uzmanı Prof. Richard Boyatzis, 

meditasyon ve benzeri uygulamalar sayesinde vücudun rahatladığını ve daha iyi verim 

alındığını ifade ederek, ''Bu Müslümanlar için çok daha kolay. Namaz kılarak 

vücutlarını rahatlatıyorlar. Namaz, vücudun kortizon seviyesini düşürdüğü için 

rahatlatıyor'' dedi. 
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''STRES BEYNİN BİR KISMINI DÜŞÜNMEYE KAPATIYOR'' 

- Boyatzis, ''Stres olduğunda hormonlar harekete geçiyor ve 48 saat boyunca 

bağışıklık sistemimiz kapanıyor ve vücudumuz kendi kendini yiyor'' dedi. 

Özellikle negatif iş ortamında strese giren insanların meditasyon ve benzeri 

uygulamalarla vücutlarını rahatlattıklarını anlatan Boyatzis, ''Bu Müslümanlar için çok 

daha kolay, çünkü 5 defa namaz kılıyorsunuz. Müslümanlar namaz kılarak vücutlarını 

rahatlatıyorlar. Namaz, vücudun kortizon seviyesini düşürdüğü için rahatlatıyor'' diye 

konuştu.”[10] 

“DİE verilerine göre boşananların sayısında ürkütücü bir artış yaşanıyor. 

Uzmanlar değer erozyonunun evlilik kurumunu da tehdit ettiği görüşünde. 

1990 ile 2000 yılları arasında yaşanan boşanma vakalarında yüzde 36’lık artış 

oldu. Boşanma nedenleri arasında “geçimsizlik” başı çekiyor. Uzmanlar ise ayrılığın en 

son verilecek karar olduğunu söylüyor” 

 “Ülkemizdeki boşanmalarda büyük artış yaşanırken uzmanlar "Ayrılık çözüm 

değil, daha büyük sorunların kaynağıdır" diyerek çiftleri uyarıyor.”[11]  

            Rasulullah ne okur,ne de yazardı.O Ümmi idi. 

“Sen daha önce bir kitabtan okumuş ve elinle de onu yazmış değildin.Öyle 

olsaydı, batıl söze uyanlar şüpheye düşerlerdi.”[12] 

İntihar;Askerlik süresi bitmeyen bir askerin önceden firarı ve izinsiz 

kaçışıdır.Bir erken doğumdur.Sezeryanla doğumu yaklaşmamış olan yavrunun zorla 

doğumudur.Koşuş değil,kaçıştır. 

-12 ayda 22 bayramla dünyada görülmemiş bir rekora imza atıyor. 

”11 Eylül'den sonra Amerikalılar'da vatandaşlık ruhu canlanmış, pekçok kapıda 

ve bahçede bayrak asılı, Müslümanlar'a karşı da bir soğukluk oluşmuş.”[13] 

İçki içene veya kumar oynayan kimseye,şeytanın bol olsun derler.Çünki bu işler 

şeytan işidir. 

-İç dünyamızda Tesettürle, 

Dış dünyamızda Filistinle, 

Tüm dünyada İsraille, 

Musibetlerden zelzele,sel,sars,ekonomi ve sefahetle.. 

İmtihan olunmaktayız. 

-Büyük işler çıkaran küçük işler.Bazen küçük işler büyük iş çıkarır veya başa 

büyük işler açabilir.Küçük işler küçük görülmemeli 
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-Çocuk ailesine,Bağlı olmalı,bağımlı olmamalı.Bağlılık ilgi ve sevgiyi 

gösterirken,bağımlılık onlardan kopmamayı,kopamamayı,onlarsız hiçbir iş 

yapamamayı gerektirir.Bağımlı olan bağlanır. 

            -“Duaya icabet,nefsin için seçtiğin vakitte değil,Allah’ın senin için tercih ettiği 

zamanda tecelli ve tahakkuk edecektir.”H.Ataiyye. 

            -Hiçbir şey yokluğa gitmiyor.Hayvanlar bile yok olmuyor.Bu konuda 

Bediüzzaman: 

            “Eğer zîruh ise, zevil-ukûlden değilse, onların zeval ve firakı, bir adem ve fena 

değil; belki vücud-u cismanîden ve vazife-i hayatın dağdağasından kurtulup, 

kazandıkları vazifenin semerelerini bâki olan ervahlarına devrederek; onların o ervah-ı 

bâkiyeleri dahi birer esma-i İlahiyeye istinad ederek devam eder, belki kendine lâyık bir 

saadete gider.”[14] 

            Akıl sahibi olmayan hayvanlar,ahirette cesed itibariyle yok olsalar bile,ruhen 

baki kalıp,dünyada gördükleri hizmetlerinin mükafatlarını kendilerince bir saadet 

olarak elde ederler. 

            Hesaptan sonra ahirette hayvanların cesedlerinin toprak olmasını gören âsi insan 

şöyle der:” Sizi, yakın gelecekteki bir azabla uyardık; o gün kişi elleriyle sunduğuna 

bakar ve inkarcı da: "Keşke toprak olaydım" der.”[15] 

            “Hayvanların ruhları bâki kalacağını.. ve Hüdhüd-ü Süleymanî (A.S.) ve Neml'i, 

ve Naka-i Sâlih (A.S.) ve Kelb-i Ashab-ı Kehf gibi bazı efrad-ı mahsusa hem ruhu, hem 

cesediyle bâki âleme gideceği ve herbir nev'in arasıra istimal için birtek cesedi 

bulunacağı rivayet-i sahihadan anlaşılmakla beraber; hikmet ve hakikat, hem rahmet ve 

rububiyet öyle iktiza ederler.”[16] 

            -İttifak olmadan ittihad olmaz.İttifak-ı İslam değil,ittihad-ı İslam.Önce ittifak-ı 

mü’min olmalı,daha sonra ittihad-ı İslam olmalıdır.İttihadın yolu ittifaktan 

geçer.Gönüllerin birleşmesiyle,vücutlar birleşebilir. 

            -Acaba bizler ve tüm varlıklar bir holigramda mı yaşıyoruz?Yani hakikatı 

doğuran hayali proğramlarla mı uğraşıyoruz?Tıpkı hadisde belirtildiği gibi ki:”İnsanlar 

uykudadırlar,ölünce uyanırlar.” 

            Yoksa uyur gezer,uykuda,belli bir kabuk,yumurta ve zarın içindemiyiz?Ölüm o 

tohumun,zarın ve yumurtanın yırtılıp parçalanması ve dağılmasıyla vücut bulması 

gibi,vücut mu bulacağız? 

            Maddeyi aşmak gerek. 

            İmtihanımız;Madde de boğulmadan,mâna da yükselmektir. 

  

-Nâci’nin mısralarından birinde şöyle bir duada bulunur: 
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* “Bir hakikat kalmasın âlemde Allah’ım nihân”... 

  

*”Mal ve mülke olma mağrur, deme var mı ben gibi.  

 Bir muhâlif yel eser, savurur harman gibi! 

  

*“Hâşâ, zulmetmez kuluna Hudâsı,  

 Herkesin çektiği, kendi cezâsı! 

  

*”Geçti gençlik tatlı bir rüyâ gibi ey çeşmim zâr! [ağla!]  

Beni mecnûn etti girye, meskenim olsun mezar!” 

  

*“Âyinesi iştir kişinin, lâfa bakılmaz.  

Şahsın görünür rütbe-i aklı, eserinde!” 

  

*”Güzel yanağını bilen, güle hiç bakmaz.  

Senin sevginde eriyen, derman aramaz!”(Faideli bilgiler.A.C.Paşa) 

  

*“Edib olur kişi sermaye-i hayası kadar.” 

  

*“Yâr için ağyara minnet ettiğim ayb eyleme, 

Bağban bir gül için bin hâre hizmetkâr olur.” 

  

*-Dil bedest âver ki hacc-ı ekberest 

Sad hazâran Ka’be yekdil bi-derest 

Ka’be bünyad Halil-i âzerest 



Dil nazargâh Celil-i ekberest. 

(En büyük hac olan gönül yapmak,yüz bin hac yapmaya mukabildir.Zira Ka’be Âzer’in 

oğlu İbrahim Peygamberin yaptığı bir bina olup,Ka’be ise Allah’ın nazar ettiği ve 

yaptığı bir binadır.) 

  

*İdrak-i maâli bu küçük akla gerekmez. 

Zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez. 

  

*“Onlar ki verir lâf ile dünyaya nizamat,  

Bin türlü teseyyüp bulunur hanelerinde." 

  

*Mâl-ü mülke olma mağrur, deme var mı ben gibi? 

Bir muhâlif yel eser, savurur harman gibi!” 

  

*Hak tecellî eyleyince, her işi âsân eder.  

Halk eder esbâbını, bir lahzada ihsân eder 

  

*Herkesin var bir kesi,  

  Ben bî-kesin yok kimsesi.  

  Ben bî-kesin, sen ol kesi,  

  Ey kimsesizler kimsesi! 

  

*Yüzbin ok ve kılınc yapamaz aslâ,  

 Göz yaşının seher vakti yaptığını.  

 Düşmanı kaçıran, süngüleri, çok defa,  

 Toz hâline getirir, bir müminin duâsı.  



  

*Kamış boşum dedi, şekerlendi,  

Ağaç yükseldi, baltayı yedi.  

  

*Geçti gençlik, tatlı bir rü'yâ gibi, ey çeşmim zâr!  

Beni mecnûn etti girye, meskenim olsun mezar! 

  

*“Onlar ki verir lâf ile dünyaya nizamat,  

Bin türlü teseyyüp bulunur hanelerinde."  

  

*Soysuz olana, kıymet mi verir hiç diploma?  

Altın palan vursan, eşek yine eşektir!  

   

*Allaha tevekkül edenin yâveri Haktır.  

Na-şâd olan bu kalbim, birgün şâd olacaktır.  

  

* Hudâ Rabbim, Nebim hakkâ Muhammeddir Resûlullah.  

   Hem islâm dînidir, dînim; kitabımdır kelâmullah.  

   Akâidde, Ehl-i sünnet oldu mezhebim hamdolsun.  

   Amelde, Ebû Hanîfe mezhebi, mezhebim vallah. 

  

* Hak teâlâ, intikâmını yine kul ile alır.  

  Bilmiyen (ilm-i ledünnî) anı kul yaptı sanır.  

  Cümle eşya Hâlıkındır, kul elîle işlenir.  

  Emr-i Bârî olmayınca, sanma bir çöp deprenir!  



  

*İnsana sadâkat yaraşır, görsede ikrâh,  

  Yardımcısıdır doğruların hazreti Allah.  

  

*“ Köpek, aya bakınca havlar,  

Ayın bunda ne kusuru var,  

Köpekler, her zaman havlar.  

                     Beyt:  

Ağız tadının kaçması, hastalığı bildirir.  

En lezzetli şerbetler hastaya acı gelir.  

  

* Kimseye bâkî değildir, mülk-i dünya, sîm-ü zer,  

Bir harap olmuş gönül, tâmîr etmektir hüner.  

Buna fânî dünya derler, durmayıp dâim döner,  

Âdem oğlu, bir fenerdir, âkıbet bir gün söner. 

  

*”Yunus Emre: "Bir sinek bir kartalı salladı vurdu yere  

 Yalan değil gerçektir, ben de gördüm tozunu..."  

  

*"Muin-i zalimin, dünyada, erbab-ı denaettir.  

Köpektir zevk alan, seyyad-ı bî-insafa, hizmetten!." 

  

N.FAZIL-DAN : 

"Üstün çile dev gibi, gelip çattı birden: Tos! 

Sen cüce sanatkârlık, sana büsbütün paydos... 

İşte bütün meselem, her meselenin başı. 



Ben bir genç arıyorum, gençlikle köprübaşı..." 

*** 

"Kaçır beni ahenk, al beni birlik, 

Artık barınamam gölge varlıkta. 

Ver cüceye onun olsun şairlik, 

Şimdi gözüm büyük sanatkârlıkta." 

*** 

"Her fikir, her düşünce bir mevsimlik vesselâm 

Zaman ve mekân üstü biricik nizam: İslâm!.." 

*** 

"Mezarda kan terliyor babamın iskeleti 

Ne yaptık, ne yaptılar mukaddes emaneti..." 

*** 

"Ölüm güzel şey, odur perde arkasından haber, 

Hiç güzel olmasaydı, ölür müydü Peygamber?.." 

**** 

Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader 

Aldırma bu dünya böyle gelmiş,böyle gider. 

  

  

ÖZLÜ     SÖZLER 

  

-Hiçbir zaman gökten gül yağmaz;daha çok gül istersek,daha çok fidan dikmemiz 

gerekir. 

  



-Âilemiz,bize tutulan boy aynalarıdır;kim olduğumuzu ve kim olabileceğimizi onlara 

bakıp anlarız. 

  

-Dört şey geri gelmez;Söylenen söz,atılan ok,geçen zaman,kaçırılan fırsat. 

  

- Acı çekmeyenler,başkalarının acı çekebileceğini akıllarına getirmezler. 

  

Eğer bir yerde,küçük insanların gölgeleri,büyük görünüyorsa,orada güneş batıyor 

demektir. 

  

-Kötülüğün hakim olmaması için tek şart,iyilerin gayret göstermesidir. 

  

-Milyonların girip çıktığı tuvaletleri kimse kutsal saymaz. 

  

-Gençliğinde bilgi ağacı dikmeyen,yaşlılığında rahatlayacağı bir gölge bulamaz. 

  

-Bize değer kazandıran şey,yaptığımız işlerdir. 

  

-Aslan mağarada can verse dahi,köpeğin artığını yemez. 

  

-İnsan hayatının dörtte üçü yapamayacağı şeyleri istemekle geçer. 

  

-Cahiller içinde bir alim,ölüler içinde diri gibidir. 

  

-Hane tamiriyle kendimi viran ettim. 

  



-Kadın bir hanenin kanı gibidir. 

  

-Milletler parasızlıktan değil,ahlaksızlıktan çekerler. 

  

-İki şeyi asla unutma;Allah’ı ve ölümü.İki şeyi de asla hatırlama;yaptığın iyiliği ve 

gördüğün kötülüğü.-L.Hekim. 

  

-Ölüm,ajandanızda kayıtlı olmayan tek randevu. 

  

-Fikir ve idealler,yaş keçe gibidir.Dövüldükçe kuvvetlenirler. 

  

-Kadın evlenmeden önce,erkek evlendikten sonra ağlar. 

  

-Büyük kafalar fikirleri,orta kafalar olayları,küçük kafalar ise kişileri konuşur. 

  

-Doğruyu söyleyip zincire vurulmak,yalan söyleyerek zincirden kurtulmaktan iyidir. 

  

-Hiçbir kalbe kapısı kırılarak girilmez.Sevgi bütün gönül gümrüklerinde geçerli tek 

pasaporttur. 

  

-Fil olduğundan küçük,bit ise olduğundan büyük çizilir hep. 

  

-Hayata yeniden başlasaydım,saniyelerin nabzını tutardım. 

  

-Ne kadar yaşadığınız değil,nasıl yaşadığınız önemlidir. 

(Bunlar-Tebessüm Saati- (Mahir Duman) kitabından alınmıştır. 



  

  

                                                                                  MEHMET  ÖZÇELİK 
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YERİNDE KULLANILMAYAN MÜFETTİŞLİK 

 

            Müfettişlik;teftiş edip,araştırma,inceleme,bilgilenip,bilgilendirme,tecrübe ve bilgi 

birikiminin olduğu makamdır. 

            Bugün milli eğitim camiasında müfettişlik,bir sorgulama,öğretmenin kursunu 

bulmaya çalışma makamı olarak işlemektedir.Normal çalışan bir öğretmenin sitresini 

arttırma,yapmacık hareketlere girmesine sebeb olma,ciddiyetin ötesinde resmiyetin 

devreye girmesidir. 

            Bugün bir anket yapılacak olsa,öğretmenlerin % 95’inin müfettişlerden şikayetçi 

olacağı,müfettişlik makamının yerinde kullanılmayacağını söyleyeceği kesindir. 

            Öğretmenin talebeye vermiş olduğu birikimin,müfettiş tarafından öğretmene 

verilmesi gerektir.Teftişte bulunan müfettişin veya bulunduğu makamda tecrübeli 

olması gereken bu şahsın,kendi birikimlerini öğretmene taşıyarak,daha verimli olmasını 

sağlaması gerekir. 

            Müfettişlere her türlü maddi imkan,profluğa kadar çıkacak olan unvan verilerek 

onların araştırmalarının sağlanarak,elde ettikleri bilgilerini öğretmenlere taşımaları 
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gerekmektedir.Bu araştırmalarını ay be ay broşürler halinde bu bilgi birikimleriyle 

öğretmene karşı sorumlu olmalıdırlar.Yoksa öğretmenle kavgalı,göstermelik bir 

yakınlık,çabuk teftişini yapsa da gitse düşüncesinin ötesinde,devamlı 

beklenmeli,gözlenmeli,acaba şimdi neler getirecek,denilmelidir. 

            Eğer bugün öğrencilerde bir yetersizlik varsa,bunun temelinde müfettişlik 

makamının yerinde kullanılmamasında yatmaktadır.Teknik bilgilerle donatılmayan 

öğretmenin ferdi çabalarıyla oluşacak bir eğitim de ancak bu kadar olur.Oysa eğitimin 

bir kadro işi olması gerekir.Tıpkı şimdilerde –Kalite yöntemi- sisteminin uygulanmaya 

çalışılması gibi.Tıpkı bir fabrikadan çıkacak olan bir ürünün çıkmasında 100 kişinin o 

hedefe yönelerek,o eşyanın alıcıya sağlıklı bir şekilde ulaştırılmasına kadar gösterilen 

hassasiyet gibi. 

            İnsan ise bir mamulden geri olmadığına göre,onun yetiştirilmesinde de aynı 

hassasiyet bir ekip halinde ve bilinçli olarak sürdürülmesi gerekmektedir. Burada 

müfettişin sorumluluğu,tıpkı fabrikadaki denetleyicinin ötesinde,projeyi 

üreten,standartlarını belirleyen mühendisin pozisyonunda bulunması gerekir. 

            Mesela;sınıf öğretmenlerinin birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar sürdürdükleri 

eğitimde her bir müfettiş bir birden beşe kadarki bir sınıf üzerinde her yönüyle 

araştırma yaparak öğretmenleri takviye etmelidir.O dönemdeki bir insanın ruh 

haletinden maddi gelişimine kadar geçirdiği devrelerdeki pozisyonunu bir ihtisas alanı 

seçmelidir. 

            Bu arada her öğretmeninde her bir yıl bir üst sınıfı okutmasının şu aksaklıkları 

ortaya çıkmaktadır;Birinci sınıftan alıp beşe kadar götürmesi güzel olmakla 

beraber,tekrar bire dönen bu öğretmen yirmi beş yıllık öğretmenliğinde her bir sınıfı 

beşer kere okutmuş olmaktadır.Beş yıl okutan bir öğretmen o alanda,o sınıf konusunda 

ne derece etkili ve yetkili olabilir? 

Oysa her bir öğretmen bir sınıf üzerine eğilecek olsa yirmi beş yılda tek bir sınıfı 

okutan bir öğretmen o konuda daha mütehassıs ve yetkili bir kişi olacaktır.Ve bu 

imkanda ona sağlanmalıdır.Oysa zaten birleri bu sene okutacağım,beş seneye kadar da 

unutacağım diyen bir öğretmen;ilk okul birinci sınıftaki incelikleri,yapılması 

gerekenleri yeteri kadar elde etmeyecektir.Her bir sınıf içinde durum aynı olacaktır. 

Müfettiş bunları göz önünde bulundurarak;öğretmene şunları getir,neden bunlar 

yok,demektense,lazım olan bu evrakları araştıran,resmiyeti bilen veya bilmesi gereken 

bir kimse olarak kendisinin temin etmesi gerekir. 

Müfettiş öğretmenle kavgalı olmamalı,öğretmen böyle bir kaygıya girmemelidir. 

Bakanlık müfettişlerinin dört yılda bir yaptıkları teftişte pek o kadar problem ve 

sıkıntı olmamakta hatta kendilerini dinlediğim bir çok arkadaş ve kendiminde 

gözlemlediğim şudur ki;onların bir cümlede olsa söyledikleri ömür boyu 

unutulmamakta,o tecrübelerden ve gösterdikleri rehberlikten istifade edilmektedir. 

Nitekim ilk göreve başladığım yıl okulda teftiş vardı.Dersime giren müfettişin ilk 

söylediği söz aradan geçen 16 yıl içerisinde hala tazeliğini korumaktadır;Hocam,sen 

kendini çok yoruyorsun,daha önünde yıllar var,bu kadar yorulma,demişti. 



Neden bu hal il müfettişlerinde yok,diye arkadaşlarla konuşurken,bir aşağılık 

kompleksinin olduğunu sezdiğimi söylediğimde,bir çok kimse bunu tasdik etti.Elbette 

bu tesbit umum olmamakla beraber,hüküm çoğunluğa göre verilir. 

O kişide şunu söylemişti;Çünki buradakiler genelde siyasi kanalla gelmiş 

kimselerdir.Burada aranması gereken,tecrübe,bilgi,imtihanda başarı,yeteneklerin ön 

plana çıkması gerekirken,bunun olmamasının neden olduğunu söylemişti. 

Öğretmenin beş yıl boyunca okuttuğu halde kesin karar ve kanaatını 

verememesine rağmen  - ve de her gün o öğrenciyle beraber olduğu halde,bir müfettiş 

yılda bir veya iki defa 15 dakika kaldığı bir sınıfta hem öğretmenin gururuyla 

oynayabilmekte hem de bir talebe havası içerisinde ona not verebilmektedir.Ne derece 

sağlıklı bir davranış olacağını her akıl sahibi anlayacaktır. 

Bugün milli eğitimde müfettişliğin sağlıklı olarak yerine oturtulmaması,eğitimi 

baltalamaktadır.Adeta yolluk ve harcırah alma yeri haline gelmektedir. 

Dediğim gibi gerekirse her türlü imkan sağlanmalı,yurt dışına 

gönderilmeli,akademik kariyer verilmeli ve onun birikimleri öğretmene yansıtılmalıdır. 

Müfettişlik makamı morel vermeli,moral yıkmamalıdır.Her yönüyle rehberlik 

yapmalıdır. 

Müfettişlik tekrar gözden geçirilmeli,gerçek yerine oturtulmalıdır. 

Milli eğitimde işlerin karar ve icrasında,kendisine pek danışılmayan 

öğretmenlerdir.Karar onun hakkında alınır,ona uygulatılır,ancak kararda ve 

danışmada o yoktur.Tıpkı bir Milli eğitim bakanının;Şu öğretmenler,öğrenciler olmasa 

bu bakanlık ne kadar güzel idare edilir,deyişine benziyor. 

Oysa birikimi ve tecrübesi olan öğretmendir.En sağlıklı görüş onlardan alınacak 

görüştür.Öğretmenin yanlış olan görüş ve kararı başkalarının doğru olan görüşlerinden 

daha doğru bir görüştür. 

Milli eğitimin her meselesinde gerekirse tüm öğretmenlerin görüşü alınmalı,milli 

eğitim sağlıklı bir zemine oturtulmalıdır. 

Resmiyetten ziyade ciddiyete bina edilmeli,o yönde yönlendirmede 

bulunulmalıdır.Aksi takdirde bir şeyi meşru zemine otutturmak için,her türlü gayrı 

meşru yol denenecektir. 

Öğrencinin öğrenmesi,geçer not alması ile orantılı olarak yürümekte veya 

yürütülmektedir.Talebe açısından durum böyle olduğu gibi,öğretmen ve idare açısından 

da bu hedeflenmektedir.Seviye tesbit imtihanlarında da bundan öteye gidilmeyip,önemli 

olanın seviyeyi tutturmak olduğu görülmektedir. 

  

                                                                                                    06-10-2002 



                                                                                              Mehmet   ÖZÇELİK 

 

TÜRKLER VE OSMANLILAR 

 

            Aynı anne ve babanın evladı olarak,Hz.Âdemle başlayan insanlık,ikinci Âdem 

olan Hz.Nuh peygamberle devam etmiş,çoğalarak çeşitli bölgelere ayrılmıştır.Nitekim 

Nuh peygamberin oğlu olan Ham-Sam-Yafes’den,Afrika,Arap ve Türk ırklarının 

oluşmuş olduğu ifade edilir. 

            Kendilerinin Yafes’den olduğunu ifade eden Türkler tarih boyu içerisinde göçebe 

olarak yaşamış,sonuçta tek inançta olsa Şamanizm inancına sahib olmuşlardır.Savaşçı 

bir millettir. 

            Tarihin tüm bu seyri içerisinde en önemli dönüm noktası Hz.Ömer döneminde 

başlamış,751 Yılında Talas savaşıyla Ebu Müslim komutasındaki ordunun Arapların 

yanında Çinlilere karşı beraber mücadelesiyle gerçekleşmiştir.Türkler toplu olarak 

Müslüman olmuşlardır.Bu gelişim ikinci Ömer olan Hz.Ömer’in torunu Ömer bin 

Abdulaziz döneminde daha da bir gelişim içerisine girmiştir. 

            Selçuklu dönemi Türk milletinin kendini isbat ettiği dönemdir.Sanat yönüyle 

kültürün mezci,Nizamiye medreseleriyle ilk eğitim sisteminin temelinin atılarak Fatih 

Döneminde Sahn-ı saman medreseleriyle geliştirmesi,köklü yerleşiminde etkili 

olmuştur.Bir Konya,Kayseri,Kırşehir,Edirne,İstanbul,Bursa gibi yerler bunun canlı 

şahitleridir.Bir yandan taşa kazınan değerler,bir yandan zihne kazılmış,diğer yandan da 

bayraklaştırılarak tüm âfakta dalgalandırılmıştır. 

            Selçuklu sultanı Alparslanın Malazgirtte Romen Diyojene karşı giriştiği 

savaştaki başarısı Türklere anadolunun kapılarını açmış oldu. 

            Osman beyin Kur’an-a göstermiş olduğu saygı,küçük bir Söğüt kasabasından 

çıkan Osmanlıyı şahlandırmış,madde ile manayı,ruh ile cesedi,din ilimleriyle fen 

ilimlerini beraber götürmeleri muvaffakiyete sebeb olmuştur. 

            Siyasi alanda ise tüm ırk,din ve kültürde olan insanları tak bir çatı altında 

toplaması kücüne daha da bir güç katmış oldu. 

            Osmanlı padişahları genellikle veli kimselerdir.Maddi ve mânevi yönden pişmiş 

kimselerdir.Yunus’un dediği gibi: 

Taptuğun tapusunda, 

Kul olduk kapusunda, 

Miskin Yunus hiç idik 

Piştik Elhamdülillah... 



            -”Eyyüb Sabri pâşa, (Mir'ât-ül Haremeyn) kitabında diyor ki, sultan 

Abdülmecîd hân, Mustafâ Reşîd Pâşanın mason olduğunu, islâmiyete uymıyan bir yol 

tuttuğunu anlayınca, kahrından, üzüntüsünden hastalandı. Yatakta oturamıyor, hep 

yatıyordu. Yalnız, mühim şeyler okunuyor, (irâde-i şâhâne) alınıyordu. Sırada bulunan 

bir kâğıd için (Medîne ehâlîsinin bir dilekçesi okunacak) bilgisi verildi. (Durun, 

okumayın! Beni oturtun!) buyurdu. Arkasına yastık koyup, oturtuldu. (Onlar, 

Resûlullah efendimizin komşularıdır. O mübârek insanların dilekçesini yatarak 

dinlemekten hayâ ederim. Ne istiyorlarsa, hemen yapınız! Fakat, okuyunuz da, 

kulaklarım bereketlensin!) buyurdu. Bir gün sonra vefât eyledi.” 

Kur’an tarafından Türk milleti övünmüştür.Âyette:”Ey iman edenler!Sizden kim 

dininden dönerse (Bilsin ki):Allah,sevdiği ve kendisini seven,mü’minlere karşı alçak 

gönüllü,kâfirlere karşı onurlu ve zorlu bir toplum getirecektir.(Bunlar) Allah yolunda 

cihad ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar.Bu,Allah’ın,dilediğine 

verdiği lütfudur.Allah’ın lutfu ve ilmi geniştir.”(Mâide.54)  

            Peygamberin övügüsüne mahzar olan Fatih’de:”Kostantiniyye elbette 

fethedilecektir.Onu fetheden asker ne güzel askerdir ve onu fetheden komutan ne güzel 

komutandır.”buna liyakatını göstermiştir.Maddi ve manevi eğitimi beraber 

götürmüşür. 

            İttihad-ı İslâmın tesisine vesile olan Yavuz Sultan Selim’de;Geçilmesi imkansız 

sina çölünü geçerken atından inmiş,sebebi sorulduğunda da,Hz.Peygamber önde yaya 

yürürken,ben nasıl olurda ata binerim,demiştir. 

            Şeyhul İslâm İbni kemâl-in atının ayağından sıçrayan çamuru,herkes ters bir 

tepki göstermesini beklerken,öldüğünde bu elbisesinin tabutunun üzerine konulmasını 

emretmeiş ve-Alimlerin atının ayağından sıçrayan çamurun,kendileri için bir şeref 

olacağını ifade etmiştir. 

            Ölümü anında baş ucunda bulunan Hasan Can-ın,-Padişahım Allah’la olma 

zamanı yakındır,sözüne karşı,Hasan Can,Hasan Can!şimdiye kadar bizi kiminle 

sanırsın,diyerek manevi dünyasını dışa yansıtmıştır. 

            Kanuni dönemi hem zirveyi hem de inişi birleştiren dönemdir.Şu olay bunu net 

olarak yansıtmaktadır; 

            Osmanlı sürekli olarak kendisini kontrol edip yön verecek olan Halifelik 

müessesesini tesis ederek,mânevi canibini sürekli canlı ve ayakta tutmuştur.Maddi ve 

mânevi sorumluluğunu ve yüklerini tüm milletle paylaşmıştır. 

            ” Sa’d-ı Teftezani şöyle demiştir: 

“Hilafet (İmamet-i Uzma), Peygamber (A.S.M.)’a niyabeten din ve dünya 

işlerinin tanzim ve ikamesi için umumi riyasettir”. 

Batıdan 40 çeşmeleri getirten Kanuni,iltifat ve takdir görmek amacıyla ins ve 

cinin müftüsü olan Şeyhulislâm Zenbilli Ali Efendiye,-Ne dersiniz?dediğinde bu zat 

veciz olarak geleceğe ışık tutan şu sözü söylemiştir; 



            Kanuni!Kanuni!Öyle bir bok sıçtın ki,bu 40 çeşmeler üzerinden 40 sene aksalar 

yine de onu temizleyemezler. 

            Körü körüne batıya açılış dönemi başlamış ve bu durum inişi hızlandırmıştır. 

            Nitekim bunu takib eden dönemlerde Osmanlının hatlarının kırılma 

noktaları;1839’da 1.Tanzimatla başlamış,1856’da gayr-ı Müslimlerden alınan ve önemli 

bir gelir kaynağı olan cizyeyi kaldırmış,1908’de de 2.Meşrutiyet uygulanmıştır. 

            Elbette her yıkılışın altında bazı olumsuzluklar vardır.Mesela: ”Üçüncü 

Murad’ın cenaze namazının kılındığı 27 Ocak’ın hemen ertesi günü, “Kanunnâme-i Âl-i 

Osman”ın “Nizâm-ı Âlem” maddesine uyularak Üçüncü Murad’ın on dokuz şehzâdesi 

idâm edilmiş ve bu haber İstanbulluyu yasa boğmuştur!.. Üç-beşi hariç hemen hepsi ana 

kucağında olan bu yavruların en büyükleri Mustafa’nın babasının ölümünü 

duyduğunda söylediği: “Nâsiyemde Kâtib-i Kudret ne yazdı bilmedim/Ah kim bu 

gülşen-i âlemde hergiz gülmedim” mısraları meşhurdur.”(Mustafa Müftüoğlu.milli 

gazete.17-1-2003.) 

Koca Veli Sultan II.Abdulhamid Han o zor şartlar altında devleti 33 sene ayakta 

tutmuş,iç ve dış entrikalara karşı sürekli uyanık davranmıştır.Ustalığı ve siyaseti ile 

saldırıları boşa çıkarmıştır. 

            Sürekli savaş hali içerisinde olmasına karşı,Medine demiryolu projesini hayata 

geçirmiş,asırlardır Yahudilerin hayalleri olan Filistin korunmuştur. 

            1.Dünya savaşına girmemize sebeb olan Mithat paşanın bu uygulamasına 

karşı,tüm dünya devletlerine karşı politika geliştirmiş olmasına rağmen,kendisinin 

bulunmaması ve basiretsizliklerden dolayı kayıplar başlamıştır. 

            1908’de hal’ini sunanlar içinde Müslüman bir kimse 

bulunmamış,Yahudi,Ermeni ve Rum temsilciler bulunmuştur. 

            Bu çöküş dünyadaki bir çok değişimi de beraberinde getirmiştir. 

            Ortadoğu ve Balkanlarda kaynayan ve kaynatılan kazanlar dinmek 

bilmemiş,Filistin elimizden çıkmış,Musul-Kerkük el değiştirmiş,tek tek sahib 

olduğumuz yerler kaybedilmiştir.Bugün bile oradan arta kalan mirasla geçinmekteyiz. 

            Lozan’da Lord Gürzon ve Haim  Naum’un aldığı kararlar Osmanlının 

yıkılmakla kalmayıp,benliğini yitirmesinde önemli rol oynamıştır. 

            Bu değişim değil bizlere dünyaya dahi bir fayda sağlamamış,sürekli 

huzursuzluklar devam edegelmiştir. 

            Osmanlı aranmaktadır.Nitekim Osmanlının çöküşünden sonra orta doğu ve 

balkanlarda pek çok sorunun cevaplanamadığını belirten Guardian yazarı 

Ash,”Osmanlı imparatorluğunu yeniden canlandırmak gerekir.”(Yeni Şafak.28-3-2003) 

itirafında bulunmuştur. 



            Osmanlının boş bıraktığı yeri Amerika 1945’de süper devlet olarak almış ancak 

yerini dolduramamıştır.Çünki hareket tarzı menfaat ve keyfi hareket üzerine 

oturmaktadır. 

            80 senelik kendi idaremizde bile,59 tane hükumet gelmekle,her bir hükumete 1,5 

yıl bile düşmemektedir.Dünya sürekli ihtilallerle,karışıklıklarda,el değiştirmelerle 

çalkalanmaktadır. 

            Nerede bir Türk varsa müslümandır.Müslüman olmayan Türkler dahi 

Türklükten çıkmışlardır.Moğollar ve Macarlar gibi.Türklerde din,etle cilt gibi 

birbiriyle kaynaşmıştır. 

            Ancak şu anda biz gerçek dinimizi yaşamamakla beraber 

yansıtamamız,tarihimizi bile bir asır ötesine gidemeyerek bilemeyişimiz,içte birlik ve 

beraberlikteki kopukluklar bizleri yıkan en önemli faktörler arasındadır. 

            624 yıl gerek bizlere gerekse de dünyaya sahiblik eden Osmanlıya bizler ise sahib 

çıkamadığımız gibi,sürgüne göndermişiz. 

            Amerikalı John Dawson ile evli olan II.Abdulhaim’in torunu Nadine Sultana 

Amerika'da yaşamaktadır.Ve “Osmanlı, Birinci Dünya Savaşı'nda Batı'ya yardım ettiği 

için yıkıldı"itirafında bulunmaktadır. 

            Kendisine sorulan bir soruya verdiği cevapta:”Osmanlı'nın politikaları ile ABD 

ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerin bugünkü politikaları arasında ne tür farklar var?  

Bildiğiniz gibi Osmanlı İmparatorluğu'nda halkların kendi kültürlerini yaşama ve 

koruma hakkı vardı. Çok farklı sosyal, etnik ve dini gruplar mevcuttu imparatorluk 

içinde. Ama öyle bir sistem vardı ki neredeyse her grubun kendine ait bir idaresi 

bulunuyordu. Tarih ne söylerse söylesin ben inanıyorum ki bu çok büyük bir toleranstı. 

Tabii bunda İslam'ın, Osmanlı İmparatorluğu'nun politikaları üzerindeki etkisinin rolü 

büyük. Farklı dinlere mensup kişiler de bu yüzden tolore edildi. Tabii ki bütünüyle eşit 

olamazsanız. Ama Osmanlı İmparatorluğu'nun yaptığı şey farklılıklara saygı 

göstermekti. İngiltere, Osmanlı İmparatorluğu zayıflarken koloniler edindi farklı 

yöntemlerle. Sömürü amaçlıydı bu.  

Amerika'nın durumu ise farklı. Amerika'nın kültürü yok açıkçası, tarihi yok.” Yeni 

Şafak.5-5-2003. 

            1300-1600 yılları arasındaki Osmanlı padişahları şunlardır: 

I.Osman Gazi.1281-1324. 

Orhan Gazi.1324-1360. 

I.Murad Hüdavendigâr.1360-1389. 

I.Yıldırım Beyazıd.1389-1402. 

Fetret Devri.1402-1413. 



I.Mehmet Çelebi.1413-1421. 

II.Murat.1421-1444. 

II.Mehmet.(Fatih)1444-1446. 

II.Murat.1446-1451. 

II.Mehmet.(Fatih)1451-1481. 

II.Beyazıd.1481-1512. 

I.Selim.(Yavuz)1512-1520. 

I.Süleyman.(Kanuni)1520-1566. 

II.Selim.(Sarı)1566-1574. 

III.Murad.1574-1595. 

III.Mehmet.1959-1603. 

  

1600-1908 Yıllarında Osmanlı Sultanları: 

III.Mehmet.1595-1603. 

I.Ahmet.1603-1617. 

I.Mustafa.1617-1618.. 

II.Osman.(Genç)1618-1622. 

I.Mustafa.1622-1623. 

IV.Murat.1623-1640. 

İbrahim.1640-1648. 

IV.Mehmet(Avcı)1648-1687. 

II.Süleyman.1689-1691. 

II.Ahmet.1691-1695. 

II.Mustafa.1695-1703. 

III.Ahmet.1703-1730. 



I.Mahmut.1730-1754. 

III.Osman.1754-1757. 

III.Mustafa.1757-1774. 

I.Abdulhamit.1774-1789. 

III.Selim.1789-1807. 

IV.Mustafa.1807-1808. 

II.Mahmut.1808-1839. 

Abdulmecid.1839-1861. 

Abdulaziz.1861-1876. 

V.Murat.1876. 

II.Abdulhamid.1876-1909.(Bak.Osmanlı Devleti-Heyet-3/447) 

            Bugün ise kendimizi,batıyı ve İslâm dünyasını özetleyecek olursak; 

”- Demokrasi ; aristokrasi ayrımı olan batının eşitlik anlayışıdır. Bizde 

aristokrasi yok ki böyle bir hürriyet arayışı olsun. 

Anayasa ; Osmanlı ırk, lisan, millet olarak o kadar farklıdır ki böyle bir yapıya 

Avrupalının aklı ermez. Bu birlik İslam birliğidir. 

- Avrupa’da ise mütecanis unsurlar asırlar sonra birlik sağlamışlardır. Onların 

yapısına uygun bir meşrutiyet bizim yapımızı dağıtmak demektir. 

- Taklitçilik milli ve batılı diye ayrım getirdi. Özellikle adliye ve maarifte bütün 

problem meşrutiyet dahil ne istersek hep aşırıya kaçmamızdır.”Said Halim 

Paşa.Buhranlarımız.) 

”- Partiler ve kavgalar bize siyasi hürriyet getirecek zannedip kurduk. Husumet 

ve rekabeti körükledik. Mebuslar birbirlerine şiddetle düşmanlık yapınca meşrutiyet 

(demokrasi) yükseliyor sanıp safdilane memnun olduk. Oysa hakikat tam aksidir. 

İnsanlar siyasi çekişme yerine sevgi ve dostlukla daha verimli olurlar. 

- Fenciler rekabet olmadığı için müthiş bir hızla ilerliyorlar. Bizdeki çekişmeler, 

partiler ve millet vekilleri suni oluşturulmuştur. Milli ve ırki yönler körükleniyor. 

- Kötü niyetli azınlıklar ve partiler meclise meşrutiyet (demokrasi) diye girdiler.  

- Osmanlı düşmanı olup her değişikliği iyi zannedip, örf ve adetleri bir anda 

değiştirmeye kalkıştık. Taklitçiliğin sonu bugünkü gibi anarşidir. 



- Batılı demokrasiye, adaletsizliğe, baskıya karşı savaşarak eğitim ve 

vatanseverlikle ulaşmıştır. Bizde baskı yoktur ki demokrasi arayışı olsun. Komşudan 

ısmarlama olmaz. “S.H.Paşa.Buhranlarımız) 

”- Kadın hürriyeti medeniyet başlatmaz, batırır. Hak eden hürriyeti kendisi alır. 

Bizde kadınlardan gaspedilmiş bir hürriyet değil, içtimai yapımız böyledir. 

- Ciddi cemiyetler kadınlardan ulvi, bozuk cemaatler de kadınlardan süfli şeyler 

ister. Sosyal ve siyasi meseleler karıştırıldığı için Avrupa’daki feministlerin siyasi hak 

talepleri bizdekilere sosyal hak ve hürriyet talebi olarak aksetmiştir.” 

S.H.Paşa.Buhranlarımız) 

- İslam dünyasının gerileme sebeplerini ilk batılılar ele aldılar ve bunun İslam 

şeriatından kaynaklandığını yaydılar.  

- Müslümanlar bu iddiayı batılıların İslam’a olan kinine bağlayarak şiddetle 

tepki gösterdiler, batı ve batıcılar da bu tepkiye bağnazlık -taassup-yobazlık dediler. 

- Düşüncemizdeki karışıklık gerçek sebebi yani neden tembel ve cahil kaldığımızı 

tesbiti geciktirdi. 

- Milletlerin inandıkları dine kendi özelliklerinden verdikleri bir vakıadır. Eğer 

din mani olsaydı Japonlar ilerleyemezdi. 

- Yeni Müslüman olan toplumlar eski cahiliyet dönemi adetlerinin tesirinden tam 

kurtulamadılar, neleri terkedeceklerinin bilemediler, din yeni ihtiyaçlara uygun tefsir 

edilemedi, çare İslam’ın bunlara tesirini arttırmakken tersi oldu.  

- Türkler ise İslam’dan önceki medeniyetleri İslam’dan sonraki ilerlemesine 

mani olacak kadar köklü olmadığından yeni şeriatı tam temsil edip (Malik Bin Nebinin) 

ifadesi ile 6 asır tehlikelere set çektiler. Fakat onlardan Arap ve Acemlerden menfi 

etkilendiler.  

- Batıya olan nefret onların medeniyetteki ilerlemelerini takibe engel oldu. İslam 

alemi felsefi ve metafizik kısır çekişmelerle uğraşırken batı yeni icatları ile istila etti. 

- Müslüman liderler saadetimizin yolunun batıya benzemek olduğunu 

zannettiler. Oysa batı kendi anlayış ve ananelerine göre bir sistem kurmuştur. Bu bize 

uymaz.( Bilginin İslamileştirilmesi .Bak.12. söz, 3. esas, Hikmet-i felsefe ve Hikmet-i 

Kur’aniye)”(S.H.Paşa.Buhranlarımız) 

”- İslam toplumlarında asırlardan beri tarafsızlık, insaf ve adalet hisleri yaygın 

oldukça ihtilaller olmamıştır. İhtilaller batıcılığın meyvesidir. Sağ-sol vb.” 

S.H.Paşa.Buhranlarımız) 

- Hakimiyet milletindir ilkesi eskiden Kilise ve Krallığın yaptığını taklit eden hayali bir 

haktır. Temelinde kuvvet vardır. 

- İnsanda doğuştan hak yoktur. Zamanla ‘söz geçirme hakkı, saygı hakkı, 

hürriyet hakkı, mutluluk hakkı’nı elde eder. 



-Milli irade denen şey milletin çoğunu temsil etmeyen çoğu zaman suni 

milletvekilleriyle göstermelik bir hakimiyettir. Eskiden azınlık baskısı vardı şimdi 

çoğunluk.” (S.H.Paşa.Buhranlarımız) 

-” Batı bugün aşırı bireyleşmenin sıkıntısını da yaşıyor. Büyük kriz dönemlerinde 

aşırı bireyleşme zararlı. Totaliter hareketler faşizm ve komünizm Batı kaynaklıdır. 

Bunlar hep gelişmenin aşamalarıdır. Batı toplumları da feodaliteden bu noktaya geldi. 

Bunlar dini düşünceyi de etkileyecek. Kalabalığın hareketi yerine daha bireysel, daha 

yaratıcı bir din anlayışı gelişiyor. Gençlerin okuduğu kitaplarda artık eski klasik 

kaynakları bulmak çok zor. Fethullah Gülen ve Prof. Dr. Mehmet Aydın Türkiye’deki 

dini değişimin somut örnekleridir. Hayrettin Karaman bile fıkıh ağırlıklı olmasına 

rağmen eskisine göre farklıdır. En geleneksel İslam’ı temsil eden Şevket Eygi’dir. Ama 

Eygi’nin Türk toplumu tarafından talep edilirliği ile bir Fethullah Gülen’in Türk 

toplumu tarafından talep edilebilirliği aynı şey değildir. Abant toplantıları, toplumsal 

değişmenin din anlayışını nasıl değiştirdiğini gösterir.“(Zaman.T.Akyol.26-1-2003-01-

26) 

Çörçil İnönüye yaptığı teklifle bizi de II.Dünya savaşına sokmaya çalışmıştır. 

”2.Dünya Savaşı’ndan müttefiklerin galibiyeti, demokrasinin totaliter rejimlere 

galibiyeti olarak algılandı. İnönü’nün Demokrat Partiye müsaade etmesi, totaliter bir 

sistemi devam ettirmesinin mümkün olamayacağına inanması ve Rusya’nın karşısında 

Avrupa’nın Türkiye’yi yalnız bırakma endişesi idi.”(A.F.Başgil.27 Mayıs) 

  

                                                                                  06-05-2003 / Mehmet  ÖZÇELİK 

 

ŞEKİLLENEN DÜNYADA ŞEKİLLENDİRENLER VE PLANLAR 

 

Bize bir çok kayıblar verdiren 1.Dünya savaşından sonraki II.Dünya savaşı da 

dünya ya bir çok kayıblar verdirdi.Kayıblarla beraber bir çok menfiliklere de gebe 

oldu.Yeni dünya düzeni içerisinde İsrail,İMF,Amerika,Birleşmiş Milletler yerlerini 

aldılar.Maddi ve güç alanında hakimiyet kurmaya çalıştılar.Haklı hakimiyetler 

için,haksız ve suçlu unsurlar icad ve inşa edildi.Rusya iyi bir bahane oldu yani 

Kominizm... 

            Çünki Şah olmanın yolu,başrollerde başarılı oyun oynamanın yolu;piyonlar veya 

paralı dayak yiyicilerle sağlanır.Bir asır önce ele geçirilen piyonlar,bu yüzyılın başında 

da atlama taşı olarak kullanılmaktadır. 

            En büyük tehdit olarak Kominizm ve Rusya,Çin merkezli senaryolar 

üretildi,türetildi. 

Ancak 1989’da Rusya ve Kominizm’de tarihe karıştı.Bu durumda yeni 

bahanelerin üretilmesi gerekti.Bunlardan biri de İslâmî terör ve müslüman terörist. 

Başta bunun temsilcisi İran,Afganistan,Filistin,Cezayir, Türkiye,Libya, Çeçenistan gibi 

İslam devletleri gösterildi. 



            1990’lı yılların başında zamanın İngiltere Başbakanı Margaret Theatcher’ın bir 

NATO toplantısında yaptığı; “Düşmanı olmayan ideoloji yaşayamaz. Sovyetler Birliği 

dağıldı ve düşman olmaktan çıktı. Onun yerine yeni bir düşman konulması gerekir. Bu 

yeni düşman İslam olacaktır” mealindeki sözleridir.[1] 

”1997 yılında Almanya Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel'in "Türkiye'nin önünde 

Atatürkçülük'ten başka bir seçenek bırakmamalıyız" dediğini anımsatırım. Yakın 

zamanlarda da Almanya Şansölyesi Schröder'in oldukça diplomatik bir dil kullanarak 

"Türkiye'deki laik elitleri desteklemeli ve radikal İslâm'ın güçlenmesini önlemeliyiz"[2]  

            Buna istinadendir ki; Rahip Jerry Falwell Peygamber Efendimize “terörist” 

suçlamasında bulunmuştur.Bunu da Peygamberimizin savaş yapması ile 

irtibatlandırmaya çalışmıştır.Oysa tüm savaşlarda müslümanlar savaşan taraf 

değil,müdafaa eden taraf olmuştur.Zulme dur deyip,geçit vermemiştir. 

            Selman Rüştü’nün  aşırı derecedeki saldırgan –Şeytan ayetleri-ne ses 

çıkarılmazken,müslümanlar fundemantalist veya Radikal ve ılımlı diye tefrik 

edilmektedir. 

            Bunun en büyük ayağını Ekonomik hakimiyetin ele alınması ve kontrolü oldu.Bir 

dönem tüm islâm ülkeleri,fakirliğin islamın bir ürünü ve gereği olarak gösterildi. 

            Bu çerçevede bir düzenlemeye gidilmeye başlandı.Dünyanın uyuşturucudan her 

türlü paraya kadar kontrol altına alındı. 

            İMF dünyadaki tüm paraları kontrol ve dilediğini istediği yönde yönlendirip 

kanunlar çıkarttırmaya kadar Dünya Bankalığı görevini üstlendi. 

            Zenginler kulübü olarak isimlendirilen 200 kişilik İMF,dünyanın yarısını 

hakimiyeti altına almıştır.Yahudi merkezli,devletleri krize sokma merkezidir.Öne 

sürdüğü proğramlar ile bir çok devleti iflas ettirmiş,iş yerlerinin kapanmasına sebeb 

olmuştur.Kapitalizmin diğer adı. 

            ”Dünya bankası,IMF,”Yeni Dünya Düzeni”adında bir toplantıyı Amerika-

Seattle’de yapmak istiyor.Bir çok insan sokaklara dökülerek engellemeye 

çalışıyor,protesto ediyor ve polislerle çatışıyor. 

            -Prag’da da aynı şey…”[3] 

            Bulaştığı her ülkeyi de batırmıştır.bizdeki 18.si.Yaptığının karşılığında ülkeyi 

ipotek etmektedir.[4] 

            Bu yeni dünya düzeni de şimdiki bir şey değil.Sürekli kullandıkları 1 dolarlarının 

altında şu yazılıdır:”Novo ordro sectorum”(Yeni dünya düzeni)Böylece 1776-dan beri 

bu söz konusudur.[5] 

Nitekim Bush’da Ladine karşı açtığı savaşta ağzından bunun bir haçlı seferi 

olduğunu bilerek söylemiş,sonra da siyaseten çark etmişti. 
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            Hatta 11-Eylül 2001 ikiz kulelerininde bununla ilgili olduğunu söyleyen 

Sinanoğlu; İkiz kulelerin yıkılmasında,özellikle 80. kata vurması tesadüfi değil.Orada 

bulunan 20 kat “O 20 kat,J.P.Morgan Bankasına ait olan 20 kat.”[6] 

Dünyanın önde gelen bankalarından.havada uçan kuşu tesbit eden,otomatikman 

roketler devreye girerken,nedense birden devreler kapanıyor.Demek ki içten planlı en 

az ihtimalle destekli. 

            İsrail gizli servisi MOSSAD’ın ve Amerika’nın elinde olduğu söylenen İMF;[7] 

“Bir ulusun parasının denetimi elimde olsun, onun kanunlarını kimin yazdığını 

umursamam artık!..”sözünü hedef edinmiştir. 

            Bu bazen siyasi çalkantılar yoluyla yapılırken,bazen de ekonomik yöntemlerle 

yapılmıştır.Nitekim; Nitekim İngiltere dış işleri bakanı 30 yıl önce Hindistanı 

kendilerinin karıştırdıklarını itiraf ederek,ancak pek bir fayda göremediklerini 

üzüntüyle dile getirmiştir.Ancak üzüntüsü Hindistanı karıştırması değil,bir menfaat 

elde edememenin ezikliği idi. 

            Buda en çok faiz vermek suretiyle çökertilme yoluna gidilmektedir.Masumane 

verilen borçlar!İşte bilanço; 

            “Cumhuriyet dönemi boyunca ulaşılan servet, 4 yılda tüketildi 

79 yıl boşa gitti 

İŞTE FAİZCİ ZİHNİYETİN ACI FATURASI 

Türkiye’nin Millî Geliri 148 milyar dolar 

4 yıllık borç faizi 134 milyar dolar 

 Türkiye sadece son 3 yılda borç faizine tam 100 milyar dolar ödedi. 

Bu yıl da 34 milyar dolar ödeyecek. Bin kamyon altına bedel bu para, 

ülkemizin kalkınması için harcansaydı Türkiye şaha kalkardı. 

 Faiz batırdı 

Ankara Ticaret Odası’nın hazırladığı rapor, Türkiye’nin borç ve faiz ile 

nasıl batağa sürüklendiğini çarpıcı rakamlarla gözler önüne serdi. Rapora göre Türkiye 

2000-2002 yılları arasında faize 100 milyar dolar ödedi. Türkiye 2003 yılında da 34 

milyar dolar borç faizi ödeyecek. 

 Emekler boşa gitti 

Türkiye, Cumhuriyet tarihi boyunca ulaştığı 148 milyar dolarlık milli gelire yakın bir 

parayı sadece 4 yılda faize harcıyor. Raporu hazırlayan ATO’nun Başkanı Sinan Aygün 

de şu değerlendirmeyi yaptı: “79 yıl boşa çalışmış olduk. Faizle yattık, faizle kalktık. 

Türkiye’yi rant merkezi yaptık! Faize ödediğimiz paralarla, yeni ülkeler kurardık!..” 
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Faize giden paralarla neler yapılırdı? 

• 10 tonluk bin kamyona sığacak 10 milyon kilo altın alınabilirdi. 

• 111 tane baraj yapılabilirdi. 

• Türkiye’nin 18 yıllık petrol ihtiyacı karşılanabilirdi. 

• 7 tane GAP yapılabilirdi. 

• 3 milyon 300 bin tane ev yapılabilirdi. 

• 4 bin 545 tane F-16 savaş uçağı alınabilirdi. 

• 11 bin 166 kilometre demiryolu yapılabilirdi. 

Bin kamyon altın karşılığı parayı borç faizine ödeyen Türkiye, neredeyse her gün faiz 

için 1 kamyon altın verdi 

4 yılda faize 100 milyar dolar 

- Türkiye bu parayla 111 baraj, 4 bin 545 savaş uçağı, 7 adet GAP yapabilir, 18 yıllık 

petrol ihtiyacını karşılayabilirdi. 

- Bu yıl ki yapılacak faiz ödemeleri de dikkate alındığında, milenyumun ilk 4 yılında 134 

milyar dolar borç faizi ödeyecek olan Türkiye, 79 yıllık Cumhuriyet tarihi sonucunda 

ulaştığı 148 milyar dolarlık milli gelire yakın bir parayı sadece 4 yılda harcamış olacak 

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından hazırlanan “Milenyum’un 4 yılı” raporu, 

Türkiye’nin son 3 yılda 100 milyar doları borç faizine harcayarak milenyuma kötü bir 

başlangıç yaptığını ortaya koydu.  

Rapora göre, bu 100 milyar dolarla 1000 kamyon altın alabilme şahsına sahip Türkiye, 

neredeyse her gün bir kamyon altını borç faizine vermek zorunda kaldı. 

ATO’nun raporunda, 2000-2002 yılları arasındaki son üç yılda faize100 milyar dolar 

ödenmeseydi neler yapılabilineceğine ilişkin alternatiflere yer verilirken, söz konusu 

para ile 10 tonluk 1000 kamyona sığacak 10 milyon kilo altın alınabilineceğine dikkat 

çekildi. 

Yine bu para ile 900 milyon dolardan 111 paraj yapılabilir, yıllık27 milyon tondan 18 

yıllık ham petrol tüketimi karşılanabilir, 14 milyar dolardan 7 adet GAP yapılabilirdi. 

Aynı para ile 20 bin dolardan 5 milyon adet otomobil alınabilir, 30 bin dolardan 3 

milyon 300 bin ev inşa edilebilir, 22 milyon dolardan 4 bin 545 adet F-16 savaş uçağı 

yapılabilir, 3 milyar dolardan 33 adet Telekom kurulabilir, kilometresi 3 milyon 

dolardan 11 bin 166 kilometre demiryolu yapılabilinirdi. 



2003 YILINDA 34 MİLYAR DOLAR 

Rapora ilişkin ATO tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2003 yılında ödenecek borç 

faizine de yer verildi. 2003 yılında 34 milyar dolar borç faizi ödeyecek olan Türkiye’nin 

milenyumun ilk dört yılında toplam 134 milyar dolar faiz ödemesinde bulunacağı 

belirtildi. Raporda, Türkiye’nin, 79 yıllık Cumhuriyet tarihi sonucunda ulaştığı 148 

milyar dolarlık milli gelire yakın bir parayı sadece 4 yılda faize harcadığına dikkat 

çekildi. 

ATO’nun raporunda 2003 yılında ödenecek 34 milyar dolarlık faizin fiziki büyüklüğü 

de hesaplandı. Buna göre, 34 milyar dolar, 1 dolarlık banknotlar halinde uç uca 

eklendiğinde dünyanın etrafını 13 kez dolaşabiliyor. Söz konusu para 1 dolarlık 

banknotlar halinde 34 kamyona ancak yüklenebiliyor ve bu para ile satın alınabilecek 3 

milyon 400 bin kilo altın ancak 340 kamyon ile taşınabiliyor. 34 milyar dolar, 1 dolarlık 

banknotlar halinde üst üste konulduğunda 34 kilometre uzunluğunda para kulesi 

oluşturuyor. 

ATO BAŞKANI SİNAN AYGÜN 

79 yıl boşa çalışmış olduk 

Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan ATO Başkanı Sinan Aygün, son yılların kötü 

idare edilen Türkiyesi’nin büyük fırsatlar kaçırdığına dikkat çekerek, “79 yıl boşa 

çalışmış olduk” dedi.  

Aygün, şunları kaydetti: 

“Büyük umutlar bağladığımız milenyumun ilk yıllarında hüsrana uğradık. Türk 

gencinin yarınlarını ipotek ettik. Son 4 yılda 134 milyar dolarlık faiz ödemesiyle ülkeler 

kurardık. Maalesef bir ülke batırdık. IMF politikaları ile üretilen Türkiye’yi unuttuk, 

ülkeyi rant cennetine çevirdik. Hazine’nin kasasına uzanan elleri görmezlikten geldik. 

Rüşvet-yolsuzluk ekonomisine geçit verdik. Faizle yattık, faizle kalktık. Dünyada 1 

milyon dolarla yılda 864 bin dolar kazanan bir başka ülke yokken, bu kadar yüksek 

faizleri spekülatörlere verdik.” 

 Dış borç sitoğu 127.5 milyar dolara çıktı 

Türkiye’nin dış borç stoku 2002’nin Eylül ayı sonunda, 2002 yılı ikinci çeyreğine göre 

yaklaşık 2 milyar ABD doları artarak, 127.5 milyar dolara yükseldi.  

Hazine Müsteşarlığı, 1996-2002 üçüncü üç aylık dönemine ait resmi dış borç 

istatistikleri (geçici) verilerini açıkladı.  

Buna göre üçüncü çeyrekte, kısa vadeli dış borçlar 1.2 milyar dolar azalırken, orta-uzun 

vadeli dış borçlar ise 3 milyar dolar tutarında arttı.  



Açıklamaya göre, 2002 yılı üçüncü çeyreği itibariyle toplam dış borç stokunun içerisinde 

kısa vadeli dış borçların payı yüzde 11, orta-uzun vadeli dış borçların payı ise yüzde 89 

oldu.  

2002 yılı üçüncü çeyreğine ait dış borç stoku, 2002 yılı ikinci üç aylık döneme göre, döviz 

kuru değişikliklerinden dolayı 1 milyar dolar tutarında artış gösterdi. Bu gelişmede en 

büyük etken, söz konusu dönem içinde euronun dolar karşısında değer kazanması oldu.  

Orta ve uzun vadeli dış borç olarak değerlendirilen ve büyük ölçüde eurodan oluşan 

kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları 2002 yılı üçüncü çeyreğinde, 2002 yılı ikinci 

çeyreğine göre, 651 milyon ABD Doları tutarında bir artış göstererek, 12.5 milyar ABD 

Dolarını buldu.  

Bu artışın yüzde 50’si stok artışından, yüzde 50’si ise euronun dolar karşısında değer 

kazanmasından dolayı oluşan kur etkisinden kaynaklandı.”[8] 

            “Faiz çetesi doymuyor  

10 yılda 572 katrilyon liralık kaynağı tüketen iç borç faizi, Türkiye ekonomisinde savaş 

kadar büyük yıkıma yol açıyor. 

3 AYDA 16,7 KATRİLYON  

Türkiye, ekonomisinin imkanlarını spekülatif oyunlarla faizi yükselterek rant sağlayan 

kesimi finanse etmek için harcıyor. Son 10 yılda 572 katrilyon liralık kaynağı tüketen iç 

borç faizi, sadece 2003 yılının ilk üç ayında milletin 16,7 katrilyon lirasını yutacak. 6 

milyon emekliye verilen zammın 5 katı, faize gidecek.”[9] 

Ve öyle de oldu.” Türkiye son 10 yılda toplam 211.4 milyar dolar iç ve dış borç 

faizi ödedi. Türkiye’nin bu yıl ödemesi gereken borç faizleri de gözönünde 

bulundurulduğunda bu rakam 245.4 milyar dolara yükseliyor. Ankara Ticaret Odası, 

Türkiye’nin iç ve dış borç faizini hesaplayarak ‘’Saniye Saniye Borç Faizi’’ raporu 

hazırladı.”[10] 

Bugün Amerika dünyaya yerleştirdiği dinleme cihazlarıyla her devleti kendi 

evinin içinde gibi dinlemektedir. 

            Amerikanın süper gizli servis eski ajanı Wayne Madsen şu itiraflarda 

bulunur:Dudayev’in yerini biz ifşa ettik.Carlos’un yerini Fransızlara biz 

bildirdik.Diana kara mayınlarına,Rahibe Teresa Kürtaja karşı olduğundan 

dinleniyordu. 

Türkiye’de dinlenme istasyonlarının bulunduğu ve özellikle bugün 

boğazda,İstinyede 93 bin 200 metre karelik yere taşınıldı.Buralardan da 

İran,Irak,Kafkas ve Rusyanın izlendiğini ifade etmiştir. 

NSA tarafından (National Security Agency),Aponun cep telefonuyla konuşması 

sonucu,gevezeliğinden dolayı Suriye’den çıkışından Korfu adasına kadar dinlendiğini 

söylemiştir. 

66 ayrı dilde dinleme faaliyeti gösterdiklerini itiraf etmiştir. 
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Bugün Irak’a karşı takınılan sert tavır;bir yandan ortadoğuda yeni bir harita 

çizerek petrolü kontrol etmek,İsraile gelebilecek tehdidi ortadan kaldırıp önünü 

açmak,İsrail gibi yeni bir üssün oluşumuna zemin hazırlamak,bu vesile ile de İsrailin üç 

bin yıllık hayalini gerçekleştirmek,Kürtler,Şiiler,Türkmenler içerisinde yeni devletçikler 

oluşturarak sürekli kavgayı körükleyip,müdahaleyi meşru kılmak hep bu istihbarat 

faaliyetlerinin bir sonucudur.İngiliz ajan Hempher’in itiraflarında dile getirildiği gibi 

ki;Biz 300 sene sonrayı düşünerek plan yaparız.Bugün bizim elde ettiklerimiz 300 sene 

öncekilerdir. 

Irak’ın 1980 yılında sekiz yıl süren savaşı esnasında en büyük desteği Başta 

ABD,Kuveyt,İngiltere,Fransa,SSCB ve Almanya’dan alırken,bu gün onların besle-diği 

şey yani desteklediği Saddam yine onlar tarafından yok edilmeye çalışılmaktadır.Bugün 

bahane ettiği kimyasal silahları Halepçe’de kullanan Saddam’a ses çıkarmayan 

ABD,bugün tek sebeb olarak bu kimyasal silahları bahane etmektedir.Beslediği zalimin 

zulmünü kaldırmak için zulüm uygulama yoluna gitmek katmerli bir zulümdür. 

Tüm batı devletleri gibi Amerika menfaatını esas almaktadır.1992 yılında Genel 

Kurmay başkanı olan Doğan Güreş’inde ifade ettiği üzere;Ne PKK ile ilgili olarak 

Amerikalılardan PKK’nın istihbarat raporları istenmesine rağmen 

verilmemesinden,birde 1992 yılında Şırnak’ta,Amerikanın uçakla PKK’ya malzeme  

attığını ifade etmiştir.[11] 

Ancak yine menfaatları icabı destek oldukları Abdullah Öcalan’ı verdikleri 

destekle yakalatmışlardır. 

Tarih boyunca senaryolar hep aynı,piyonlar değişik. 

“Yeniden tarihî boyuta dönecek olursak: Hulagu’nun Bağdat kuşatması tam 40-

50 gün sürmüş. Şehrin hile ile ele geçirilmesinden sonra ise yağmalama aylarca devam 

etmiş. Buna mukabil, İkinci Körfez Savaşı sırasında baba Bush’un hava bombardımanı 

tam 38 gün sürmüştü. Bu zaman zarfında 100 bin sorti yapılmış ve 18 bin ton bomba 

kullanılmıştı. Hiroşima’ya atılan bombanın tam dört katı. Irak’ın 46 tümeni yok 

edilmiş. Savaşta doğrudan 150 bin kişinin öldüğü sanılıyor. Daha sonra hastalıklardan 

ölenler bu sayıya dahil değil. Hulagu’nun işgali sırasında ise 400 bin ehl-i İslam şehit 

düşmüştü. Alkami istidraçla sultanı iğfal etmiş, kandırmıştır. Bunun için de Moğolları 

Selçuklulara; Hulagu’yu da Tuğrul Bey’e benzetmiştir. Eman verileceğine kanan halife 

Bağdat’ın kapılarını kendi rızasıyla açtırmıştır.  

İslâm tarihinde buna benzer bir felâket daha yaşanmamıştı. Dillere destan şirin Bağdat 

harap ile türap oldu. Tefeül nedeni olarak halifenin yanına aldığı Bürde-i Şerif ve 

Kadib-i Şerif de Hulagu tarafından ele geçirilmiş ve yakıldıktan sonra külleri Dicle 

nehrine savrulmuştu. Bağdat’ın dramatik ve hazin sonunu tarihçi Cevdet Paşa şöyle 

hulasa eder: “Millet-i İslamiye hangi mezhepte olursa olsun müşriklere karşı yek-dil ve 

yek-cihet olup pay-ı taht-ı İslam olan Darus-selamı muhafaza edeceklerine mezhep 

kavgalarıyla uğraştılar, birbirlerine düştüler. Sonunda şehr-i Bağdat hak ile yeksan 

olunca meydanda ne Şii kaldı, ne de sünni..” [12] 

Hasta ve hastalık biterse doktorlar ne yapacak?Kimi ve neyi tedavi edecek?Nasıl 

geçinecek ve nasıl geçindirecek? 
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Tarih her zamanki gibi tekerrür etmektedir,sadece aktörler değişmiştir. 

Cengizler, Yavuzlar,Kanuniler,Hasan Sabbahlar gitmiş,yerine farklı senaristler,oyun ve 

oyuncular,aradaki piyonlarla farklı görünüm vermeye çalışılan aynı senaryolar 

oynanmaktadır. 

            Her zaman olduğu gibi bugün de batı İranı,Saddamı,Bin Ladini vs. ne kadar 

sevmese de onlara muhtaçtır. 

            Gerek mevcut çıbanlarla gerekse de kendisinin oluşturmuş olduğu çıban 

başlarıyla şamar oğlanları türetmiş,o vesileyle de vurmak istediği kimse ve yöne 

rahatlıkla ve haklı görünen bahanelerle vurmaya çalışmıştır.Suriyeyi yüzde sekizlik 

halkın temsilcisi olan Hafız Esad tarafından yani azınlıklar olan Süryanilerce idaresini 

arzulamış,sürekli kavgalı halde kalmasını arzulamıştır ta ki kavgalı halde her an 

müdahale etme meşruiyeti kendisine doğmuş olsun.Irak,Afganistan,Cezayir ve 

Türkiyede de azınlıkların idaresini sağlamak uğruna her senaryoyu uygulamıştır. 

Bugün Amerika’nın kendi halkı gibi tüm dünya savaşa hayır 

demektedir.Nitekim; 

”1991’deki Körfez savaşına katıldıktan on iki yıl sonra Irak halkına “canlı 

kalkan” olarak destek vermek için Bağdat’a gitmeye hazırlanan Amerikalı 

O’Keefe: “Savaş suçu işleyenlere katıldığım için pişmanım. Savaşta deney faresi gibi 

kullanıldık. 1989’da 19 yaşındaydım ve hayatımın en cahilce eylemini gerçekleştirdim; 

ABD donanmasına katıldım. 1991de cahillikten daha da ileriye giderek suç işleyenlere, 

yani Iraklı insanlara karşı savaş açanlara katıldım. Bu savaşta seyreltilmiş uranyum 

sivil halka karşı kullanıldı. Benim ödülüm, ‘Amerikalı kahraman’ olarak diğer yüz 

binlerce ‘kahramanla’ beraber, baba Bush tarafından deney faresi gibi kullanılmak 

oldu. ”[13] 

Kuzey ırakta 36.paralel için;” Körfez Savaşı sırasında önemli gazetecilik 

başarılarına imza atmıştı Güneri Civaoğlu. O sırada Sabah'ta yazıyordu ve bölgeye 

giderek ittifak cephesinde yer alan sivil ve askerlerle görüşmekteydi. Oradan yazdığı bir 

izlenimi hatırlamakta yarar var:  

"Körfez Savaşı sırasında Dahran'daydım. Orada beni Amerikan kuvvetlerinin 

bulunduğu binanın üst katlarından birinde çok iyi Türkçe bilen bir albay ve yarbayın 

odasına aldılar. Daha evvel Sabah'ta bu köşemde yazmıştım... O albay ve yarbay 

haritanın Kuzey Irak yörelerinde avuçlarını gezdirmişler ve 'Burada savaş bitecek, geri 

çekileceğiz. Saddam'a o yöreleri yasaklayacağız... Saddam'ın bıraktığı silâhlara, 

havaalanlarına, cephaneliklere yöredeki Kürtler el koyacaklar. Orada bir Kürt devleti 

kurulacak. Sizden toprak isteyecekler... Ya vereceksiniz barış olacak... Ya da 

vermeyeceksiniz savaşacaksınız' demişlerdi." [14] 

Körfez savaşının arkasındaki sırrı bir Amerikalı mühendis şöyle açıklıyor:”Biz 

bir sürü üs yaptık,Arapların haberi yok.”[15] yani petrollerine ipotek koyduk,tavşana 

kaç,tazıya tut,dedik.Saddamı hayali tehlike olarak oraya koydu ki,saddamın bile 
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Amerika ajanı olduğu çok söylendi.Yoksa uzaydan iğnenin deliğini gören Amerika,onu 

nasıl öldürememekte belki düşündürmektedir. 

“1988 yılının 16-17 Mart tarihlerinde, Irak uçakları, zehir yüklü bombaları 

Halepçe'ye yağdırdı. Baas Rejimi'ne karşı savaşan Kürt peşmergeler; Halepçe, Duceyde 

ve İnap kasabalarında İran'ın desteğiyle denetimi ele geçirince, Saddam da korkunç 

planını yürürlüğe koydu ve 6 bin masum insan Saddam'ın zehirli gazlarıyla can 

verdi.”[16]  

Ve Türkmenistanda ve kendi yakınları da dahil binlerce insana her türlü 

işkenceler yapıldı.Saddam her yönüyle diktatörlüğünü gösterdi. 

Bugün ise ABD,daha doğrusu Bush zulme zulümle karşılık vermektedir.Tüm 

ABD,BM ve Dünya savaşa hayır demek üzere ayağa kalkmışken Bush ve İngiltere 

Başbakanı Tony Blair Savaşa Evet demektedir.Bahane ise,Kimyasal Silahlardır. 

-Amerikan bilmecesi 

Birleşmiş Milletler Bush’a sorar: 

- Irak’ın kitle imha silahları olduğuna dair deliliniz nedir?  

Bush cevaplar:  

- Sattığımız silahların faturalarını sakladık......”  

!991-deki tecrübesiz duruma düşmemek için bugün Türkiyeyi de sıkıştırıp Kuzey 

bölgesinin açılmasını istemektedir. 

Dışişleri Müsteşarı Uğur Ziyal, ANAP lideri Özdemir’e verdiği brifingde, 

müzakerelerin çetin geçmesinin sırrını açıkladı “Kuzeyde cepheye izin vermezsek 

ABD’nin savaş planı altüst olur.” 

ABD askerleri, 1991’deki Körfez Savaşı’nda Irak’ta hakim rüzgarların ters 

yönden esmesi nedeniyle hastalandı, tanklar bataklığa saplandı. Uzmanlara göre ABD 

sırf bu nedenle dahi kuzey cephesine mecbur.”[17]  

            Asker yönüyle dört katı bir zarar olurken,mali yönden on katı bir zarar söz 

konusudur.Ölecek 11 bin askere karşı 38 bin asker,99 milyar dolara karşı bir trilyondan 

fazla kayıb olacaktır. 

Böylece ABD Türkiye’ye mahkumdur. 

ABD’nin 3 bin akıllı bombayı ve ağırlıkla havadan hücumunda Türkiye’ye 

mahkum olurken,Kuzey bölgesinde bir Kürt devleti korkutmacası ve gerçeğiyle 

Türkiye’yi de kendine mahkum etmeye çalışmaktadır. 
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İşte bu tedirginliğin haklılığının belgesi: 

“Türkiye, Kuzey Irak’ta bağımsız bir Kürt devletine karşı. ABD ile yaptığı 

görüşmelerde de bu konudaki rahatsızlığını açık açık dile getiriyor. Kuzey Irak’ta 

mevcut Kürdistan Bölgesel Hükümeti’nin (KRG) resmi sitesindeki haritalar ise 

Türkiye’nin duyduğu endişelerin açık kanıtı. Daha birkaç gün önce iki İngiliz 

parlamenterin de konuk olduğu hükümetin resmi sitesinde Türkiye’nin bir bölümünü 

de içine alan bağımsız Kürdistan haritaları yer alıyor. Hatta sitenin ABD’deki 

temsilciliğindeki haritada Türkiye’nin sınırı değiştirilerek, doğu ve güneydoğu bölgeleri 

Kürdistan’a dahil ediliyor.  

      

     DEVLETSİZ HÜKÜMET 

     Türkiye’nin dikkatle izlediği Kuzey Irak’taki Kürdistan Bölgesel Hükümeti 

(Kurdistan Regional Government), Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Celal 

Talabani ile KDP lideri Mesud Barzani tarafından 1992’de ortaklaşa kuruldu. Sonra iki 

lider arasında anlaşmazlık çıktı ve 1996’da bağlarını kopardılar. Geçtiğimiz aylarda 6 

yıl aradan sonra ilk kez toplanan devletsiz hükümetin parlamentosu, anayasasını ilan 

etti. Parlamentoda 105 sandalye var. Bunun 51’i Barzani’ye, 49’u Talabani’ye ve 5’i 

Asurilere ait. 

     İngiltere’de iktidardaki İşçi Partisi’nin milletvekili Michael Conaughyt ile 

muhalefetteki Muhafazakâr Parti milletvekili Bob Spink, birkaç gün önce Kuzey Irak’ın 

Erbil kentindeki ‘Kürdistan Parlamentosu’nun toplantısına katılmış, Türk askerlerinin 

bölgeye girmesine karşı olduklarını söylemişlerdi. 

     Kürdistan Bölgesel Hükümeti’nin resmi internet sitesi www.krg.org. adresinde 

öncelikle üyelerin temasları anlatılıyor. Haritalar bölümünde ise Kürdistan hevesi açık 

açık ortaya konuluyor. 

16 haritanın yer aldığı bölümün en üst köşesinde "1992 yılında hazırlanan 

haritaya göre Kürt halkı ve ülkesinin yeri" başlığı altında Türkiye’nin bir bölümünü de 

içine alan Kürdistan haritası yer alıyor. 

     14 numaralı kutuyu tıkladığınızda da açık açık Kürdistan adı altında Türkiye’nin 

bazı illerini de kapsayan harita karşınıza çıkıyor. Malatya, Elazığ, Van, Hakkâri, 

Kahramanmaraş, Siirt, Batman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kars, Hatay, Gaziantep illerini 

(Kürtçe isimlerle) de içine alan haritada Kürdistan sınırı Ankara’ya kadar dayanıyor. 

      

     ABD’DEKİ HARİTA 

     Sitenin yurtdışı temsilcilikler bölümüne girip ABD tıklandığında karşınıza 

www.kurdistan.org adlı site çıkıyor. Haritalar bölümünde Türk topraklarını da içine 

alan yeşil renkli Kürdistan haritasıyla karşılaşıyorsunuz. Burada da sınır Ankara’ya 

kadar dayanıyor. Bir kez daha tıkladığınızda Kürdistan tarihi ve coğrafyası başlığı 

altında şöyle deniliyor: 

     "Kürtler bölgede yüzyıllardır baskı altında yaşamaktadır. Türkiye’de de milyonlarca 

ana dili kürtçe olan kişi vardır. Ancak Kürdistan hükümeti son yıllarda önemli 



demokratik girişimlerde bulunmaktadır. Özgürlük mücadelesini bütün Amerikalılar da 

görmeli ve yardım etmelidir."[18] 

  

            Ehli kitap hakkında Kur’an-da: 

“Kitap ehlinden öylesi var ki, yanına yüklü bir emanet bıraksan onu sana geri 

verir, buna karşılık öylesi var ki, eğer ona bir dinarcık emanet versen, sürekli tepesinde 

dikilmedikçe onu sana geri vermez. `Ümmilere (kendi dinimizden olmayanlara) karşı 

hiçbir sorumluluğumuz yoktur' dedikleri için böyle davrananlar, böyle bile bile Allah 

adına yalan söylerler.”[19] 

“Ey müminler, kendilerine kitap verilenlerin bir grubuna uyarsanız bunlar sizi 

iman ettikten sonra döndürüp kafir yaparlar.”[20] 

"...Hıristiyanlar da, Mesih (İsa) Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla 

geveledikleri sözlerdir. Sözlerini daha önce kâfir olmuş kimselerin sözlerine 

benzetiyorlar. Allah onları kahretsin! Nasıl da haktan batıla döndürülüyorlar!"[21] 

“Ama onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinin içinde geceleri ayakta durup 

Allah'ın ayetlerini okuyan ve secdeye kapanan bir kesim vardır.”[22] 

“Bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emrederek kötülükten 

sakındırırlar, hayırlı işlere koşarlar. Onlar iyi kullardandırlar. 

Onların yaptıkları hiçbir iyilik karşılıksız kalmayacaktır. Hiç kuşkusuz Allah 

takvalıların kimler olduğunu bilir. 

Kafirlere gelince, ne malları ve ne de evlatları kendilerine Allah'a karşı hiçbir 

fayda sağlamayacaktır. Onlar Cehennemliktirler, orada sürekli olarak 

kalacaklardır.”[23]  

"Eğer ehl-i kitap ta iman etseydi kendileri için daha hayırlı olurdu. Onlardan 

iman edenler vardır ama çoğunluğu fasıktır."[24] 

"Eğer size bir iyilik dokunacak olursa bu onları üzer. Eğer başınıza bir kötülük 

gelse bu yüzden sevinirler."[25] 

Kur'an-ı Kerim, Ehli Kitap'tan bir grup hakkında da: "Hahamlarını ve 

Rahiplerini Allah'tan ayrı rehber edindiler"[26] şeklinde bahsetmektedir. 

“Ey müminler yahudileri ve hristiyanları dost edinmeyiniz. Onlar birbirlerinin 

dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse o onlardan olur. Hiç kuşkusuz Allah, 

zalimleri doğru yola iletmez.”[27] 
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Bu ayetin Medine de inmesinden sonra Müslümanlar bütün bütün gayrı 

müslümler ile olan ilişkilerini kesmediler.Ancak onların her hangi bir hususta kendi 

dindaşlarını Müslümanlara tercih edecekleri,haksızda olsa birbirlerinden desteklerini 

çekmeyeceklerini ifade etmektedir. 

"Kendi dinlerine uymadıkça ne yahudiler ne de hristiyanlar senden asla 

hoşlanmayacaklardır." [28] 

Düşmanlıklarının sebebini ise Kur’an şöyle açıklar:”De ki; "Ey Kitap Ehli, 

bizden hoşlanmamanızın sebebi Allah'a, bize indirilen kitaba ve daha önce indirilmiş 

olan kitaplara inanmamız ve de çoğunuzun fasık, yoldan çıkmış kimseler olmanız değil 

midir?”[29] 

“Biz İsrailoğullarından kesin söz aldık ve onlara çok sayıda peygamber 

gönderdik. Fakat peygamberler kendilerine nefislerinin hoşuna gitmeyen bir mesaj 

getirdikçe kimisini yalanlıyor, kimisini de öldürüyorlardı.”[30] 

“Bu cinayetleri hiçbir fitneye, hiçbir kargaşaya yol açmayacak sandılar. Gözleri 

kör ve kulakları sağır oldu. Sonra Allah tevbelerini kabul etti, fakat arkasından çoğu 

yine kör ve sağır oldu. Hiç şüphesiz Allah onların ne yaptıklarını görüyor.”[31] 

“İnsanlar arasında müminlere en amansız düşman olanların yahudiler ve Allah'a 

ortak koşanlar olduğunu göreceksin. Buna karşılık müminlere en çok sempati 

duyanların "Biz hırıstiyanız" diyenler olduğunu göreceksin. Çünkü hristiyanlar 

arasında Allah'a bağlı bilginler ve din adamları varılır ve onlar büyüklük 

taslamazlar.”[32] 

“Yahudilere bütün tek tırnaklı hayvanları yasakladı. Onlara sığırların ve 

koyunların sırt, bağırsak ve kemik yağları dışında kalan içyağlarını da haram kıldık. 

Allah'ın ölçülerini çiğnedikleri için onları bu şekilde cezalandırdık. Söylediklerimiz 

kesinlikle doğrudur.”[33] 

"Ehli Kitap'tan ve müşriklerden kâfir olanlar kendilerine beyyine gelinceye 

kadar birbirinden ayrılmış değillerdi." [34] 

"Ehli Kitap'tan ve müşriklerden kâfir olanlar cehennem ateşindedirler. Orada 

ebedi kalacaklar. Onlar yaratıkların en kötüleridir." [35] 

"Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kâfir olmuşlardır." [36] 

"Allah Meryem oğlu İsa'dır, diyenler kesinlikle kâfir olmuşlardır." [37] 

"İsrailoğullarının kâfirleri Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın dilinden 

lanetlenmiştir."[38]  

file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge38.htm%23_ftn28
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge38.htm%23_ftn29
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge38.htm%23_ftn30
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge38.htm%23_ftn31
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge38.htm%23_ftn32
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge38.htm%23_ftn33
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge38.htm%23_ftn34
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge38.htm%23_ftn35
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge38.htm%23_ftn36
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge38.htm%23_ftn37
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge38.htm%23_ftn38


“Allah Meryemoğlu Mesih'dir diyen/er kesinlikle kafir olmuş/ardır. Onlara de 

ki; Eğer Meryemoğlu İsa'yı annesini ve yeryüzünde bulunan varlıkların tümünü yok 

etmek istese O'na kim engel olabilir? Göklerde, yeryüzünde ve ikisi arasında bulunan 

tüm varlıklar Allah'ın egemenlik tekelindedir. O di/ediğini yaratır. Allah'ın gücü her 

şeye yeter. 

Yahudiler ve hristiyanlar "Biz Allah'ın evladları ve sevdikleriyiz" dediler. 

Onlara de ki; o halde O, niçin günahlarınızın yüzünden azaba çarptırıyor. Aslında 

O'nun yarattığı birer insansınız. O dilediğini affeder, dilediğini azaba çarptırır. Gökler, 

yeryüzünün ve ikisi arasında bulunan tüm varlıkların Allah'ın egemenlik tekelindedir. 

Dönüş O'nadır.”[39] 

”O dönem yazılmış bir çok İncil arasında, öldürme ve çarmıha germe olayında 

itibar edilen dört İncille çelişen bir İncil daha yer almaktadır; Barnabas İncili. 

Barnabas bu konuda şöyle der: 

"Yahuda ile birlikte askerler İsa'nın bulunduğu yere yaklaşınca, İsa büyük bir 

kalabalığın yaklaştığını duydu. Bu yüzden korkarak eve çekildi. o arada onbir havarisi 

de evde uyuyordu. Allah kulunun başındaki tehlikeyi görünce, Cibril, Mihail, Refail ve 

Evril adlı elçilerine İsa'yı dünyadan almalarını emretti. Bu temiz Melekler gelerek, 

İsa'yı güney tarafta açık pencereden çıkarıp üçüncü göğe taşıdılar. Sürekli Allah'ı tesbih 

eden Meleklerin arasına bıraktılar. Yahuda öfkeyle İsa'nın göğe çıkarıldığı odaya girdi. 

Talebelerinin tümü uyuyordu. O esnada yüce Allah, harikulâde bir olay meydana 

getirdi. Yahuda'nın, konuşmasını ve yüzünü değiştirerek tamamen İsa'ya benzetti. Öyle 

ki bizler bile O'nun İsa olduğuna inanmaya başladık. Ancak O bizi uyandırdıktan 

sonra, Hocanın (İsa) nerede olduğunu araştırmaya başladı. Bunun üzerine şaşırdık ve 

`Hocamız sensin ey efendimiz, şimdi bizi unuttun mu?' diye cevap verdik."[40] 

Tefhim.saf.6-da Barnabas incili hakkında geniş tafsilat var. 

” Barnabas Incili'nin italyanca asil kopyasi Viyana'da Hofbibliotek'tedir.” 

Yine de ilk olarak Hz.İsanın Allah olduğu iddiasında bulunan Barnabas la 

beraber çağdaş olan Pavlos dur.Ancak Barnabas-ı kandıramayınca ona muhalefet 

etmiştir.Barnabas da yahudi iken hristiyan olmuştur. 

“Barnabas'ın yazdığı İncil, miladın 325. senesine kadar İskenderiye kiliselerinde 

okunuyordu. 383 senesinde Papa Damasus, bu İncil'den bir nüsha elde ederek hususi 

kütüphanesine koydu. 1585 senesine kadar burada kalan Barnabas İncilini Papa Beşinci 

Sextus (1595-1590), arkadaşı  F. O. Marino'ya İbraniceden İtalyancaya tercüme ettirdi. 

Prusya kralının müşaviri J. F. Cramer, bunu bulup 1713'te Osmanlılarla yaptığı 

muharebeleri ile meşhur olan kitap meraklısı Prens Eugén'e hediye etti. Prens 1736'da 

öldükten sonra, kütüphanesi, Viyana (Hofbibliyothek) Kütüphanesine katıldı. Bu el 

yazma İncil hala, Viyana İmparatorluk Kütüphanesindedir. Aynı senelerde, Madrid'de, 

İtalyanca bir nüsha daha bulundu ise de, kilisenin baskısı ile yok edildi. Viyana'daki 
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İncil, 1907'de Oxford'da, Ragg ve hanımı tarafından İngilizceye tercüme edildi. Bu 

tercümenin birçok nüshaları da, İngilizler tarafından yok edildi. Bu nüsha foto-ofset 

yolu ile 1973'te Pakistan'da basılmıştır. Barnabas İncili ile ilgili olrak Mısır’da da 

birkaç kitap neşredilmiştir.” 

” Barnabas’ın bu İncil’i, târih boyunca çeşitli defâlar ortadan kaldırılmak ve 

bütün nüshaları kaybedilmek istenmiş olmasına rağmen, Papa Damasus, tesâdüfen eline 

geçen bir nüshasını Papalık Kütüphânesinde saklamıştır. Kitap 1590’da el yazısı ile 

İbrâniceden İtalyancaya çevrilmiştir. Bu nüsha elden ele dolaşarak 1713 yılında Prens 

Eugén'e ve ölümünden sonra Viyana Kraliyet kütüphânesine nakledilmiştir. 1907’de 

Bay ve Bayan Ragg tarafından İngilizceye tercüme edilerek Oxford’da basılmış, fakat 

esrârengiz bir tarzda ortadan kaybolmuştur. Ancak bir nüsha British Museum, bir 

nüsha da Amerikan Kongresi Kütüphânesinde bulunmaktadır. Bu Barnabas İncili, 

Pakistan Kur’ân Konseyi eliyle 1973’te tekrar basılmıştır. Viyana Kütüphanesindeki 

nüshayı, 70’li yıllarda, bir kaymakamla bir mülkiye müfettişi Türkçeye tercüme 

ettirerek basılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına takdim etmişlerdi. O zaman ben, 

Din İşleri Yüksek Kurulunda raportör idim ve rahmetli Prof.Dr.Orhan Karmış’la 

beraber inceleyip hakkında rapor yazmıştık. İnşaallah başka bir makalemizde de onu 

ele alırız.“[41] 

            Şu andaki temel kabul edilen inciller ise asliyetini yitirmiş durumdadır. 

“Aslından uzak bulunan bu dört İncil şunlardır: 

1. Matta İncili: Filistinli olan Mattâ, Îsâ aleyhisselâm  göğe çıktıktan sekiz sene 

sonra, birinci İncil’i yazmıştır. Burada, Îsâ aleyhisselâmın, Filistin’de doğumunda 

görülen şaşılacak şeyleri ve Yahûdî kralı Herod’un, onu çocukken öldürmek isteyince, 

annesi Hazret-i Meryem’in oğlunu alıp, Mısır’a götürdüğünü anlatmaktadır. Hazret-i 

Meryem, oğlu göğe çıktıktan altı sene sonra vefât etti. Kabri Kudüs’tedir. Bugün 

mevcûd olan Mattâ İncili, İbrânice nüshanın tercümesidir. Bu tercümeyi yapanın kim 

olduğu da belli değildir. 

2. Luka İncili: Antakyalı olan Luka, Îsâ aleyhisselâmı görmemiş, Îsâ aleyhisselâm 

göğe çıkarıldıktan sonra, münâfık olan Pavlos tarafından güyâ Hıristiyanlık dînine 

alınmış ve onun (bozuk) fikirleriyle aşılanarak, Allahü teâlânın kitâbını büsbütün 

değiştiren bir İncil yazmıştır. Luka, havârî değildi. 

3. Markos İncili: Îsâ aleyhisselâm göğe çıkarıldıktan sonra Îsevî (Hıristiyan) 

olmuş, tercümanı olduğu Petros adındaki havâriden işittiklerini İncil adı altında 

yazmıştır. Markos’un havârîlerden olmadığında bütün târihçiler ittifak hâlindedir. 

Sâdece havârîlerden Petros’un tercümanıdır. 

4. Yuhanna İncili: Îsâ aleyhisselâmın teyzesinin oğlu olup, Hazret-i Îsâ’yı birkaç 

kere görmüştür. Yuhanna’ya nisbet edilen dördüncü İncil’in ortaya çıkmasına kadar 

Îsâ aleyhisselâmın dîni, esâsen Mûsâ aleyhisselâmın dîninden ayrılmayıp, tevhid esâsına 
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dayanıyordu. Bu kitap, Yuhanna’ya âit değildir, zaten ona ait olduğunu isbat edebilecek 

sağlam bir delil de yoktur. İkinci asırdan sonra aslı meçhul bir şahıs tarafından kaleme 

alınmıştır. 

Bu dört İncil, aynı hususları başka başka anlatan ve insan eliyle yazılmış 

hikâyelerden ibâret olup, Allah kelâmı değildir ve devamlı olarak 

değiştirilmektedirler.”[42] 

Hristiyanların inançlarının temeli ise;” Dördüncü asırda konsillerde şekillenmiş 

olan Katolik kilisesinin amentüsü şudur: 

“1. Ben Tanrı’ya kudretli Baba’ya; 

2. Ve O’nun biricik oğlu Rab İsa’ya; 

3. Ve O’nun bâkire Meryem ve Kutsal Ruh’tan doğmuş olduğuna; 

4. Pontus Pilatus zamanında çarmıha gerildiğine, öldüğüne, gömüldüğüne; 

5. Üçüncü gün ölüler arasından dirildiğine; 

6. Göklere yükseltildiğinde; 

7. Baba Tanrı’nın sağına oturduğuna; 

8. Oradan gelip ölüleri dirileri hesaba çekeceğine; 

9. Ve Kutsal Ruh’a; 

10. Mukaddes Kiliseye; 

11. Günahların affedileceğine; 

12. Ölülerin canlanacağına, sonsuz hayata... inanırım.”[43] 

Kitabların özelliğini yitirmesi,yaşayışlarına da aksetmektedir.Mesela; 

Yılbaşı,Hz.İsanın doğum günü değildir.Hatta kesin olmamasındandır 

ki;hristiyanlar dahi bu günü farklı farklı kutlamaktadırlar.Bu da 25 Aralık’tan 5 ve 6 

Ocak tarihleri arasında cereyan edip,farklı kutlanmaktadır.Zaten 31 Aralık yılın genel 

değerlendirmesi olduğundan müslim gayrı müslüm farketmeksizin herkesin kendisine 

farklı maletmesidir.Özellikle bazı sektörlerin önemli gelir kaynağını 

oluşturmaktadır.Çerez sektörüve tüm eğlence satışlarındaki önemli artışlar bazılarının 

önemli gelir kaynağını oluşturmaktadır.Kimilerinin önemli rant kaynağını 

oluşturmaktadır.Büyük çaptaki bir fabrikadan daha fazla gelir getiren bir fabrika 

oluşturmaktadır.Hristiyanlık dünyası dahi çılgınca bu kutlamaları tasvib 
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etmemektedirler.2002 yılının bitiminde hristiyanlık dünyasının papası II.Jaun Paul dahi 

bu çılgınlıklardan kaçınılmasını,fakirlere yardım edilmesini tavsiye etmiştir.Her dinde 

olduğu gibi hristiyanlıkta da zaman içerisinde adetler birer ibadet ve inanç halini 

almıştır.Yılbaşı eğlenceleri,çam süslemeleri,Noel baba aldatmacaları,milli piyango,hindi 

kesme,çerez yeme adeta birbirinden ayrılmaz faktörler haline gelmiştir. 

"Ey İsa ben senin canını alacak ve katıma yükselteceğim."[44] 

“Ve `Biz Allah'ın resulü Meryemoğlu İsa-Mesihi öldürdük' demelerinden ötürü. 

Oysa O'nu ne öldürdüler ne de çarmıha gerdiler. Fakat kendilerine öyle göründü. Onun 

hakkında anlaşmazlığa düşenler bu konuda tam bir kuşku içindedirler, bu konudaki 

bilgileri sadece sanıya uymaktan ibarettir. Yoksa onu kesinlikle öldürmediler. 

Tersine Allah, O'nu kendi katına çıkardı. Hiç şüphesiz Allah üstün iradeli ve 

hikmet sahibidir. 

Kitap Ehli'nden hiç kimse yoktur ki, ölümünün eşiğinde İsa'ya iman etmemiş 

olsun. Fakat kıyamet günü İsa, onların aleyhinde şahitlik edecektir.”[45] 

”Ne Mesih Allah'a kul olmaktan kaçınır ve nede Allah'a yakın melekler. Kim ona 

kul olmaktan kaçınır, büyüklük taslarsa, bilsîn ki, Allah hepsini huzurunda bir araya 

getirecektir.”[46] 

”Tevhid inancı, Mesih İsa'dan sonra da öğrencileri ve tabileri arasında bir 

müddet yaşadı. Yazılan pek çok İncil'den biri olan Barnaba İncili, Hz. İsa'dan Allah'ın 

gönderdiği bir peygamber olarak söz ediyor. Sonra Hz. İsa'nın izleyicileri arasında fikir 

ayrılıkları meydana geldi. Kimi; "Mesih, diğer peygamberler gibi Allah'ın gönderdiği 

bir peygamberdir" dedi. Kimi "O evet peygamberdir. Fakat Allah ile özel bir bağı 

vardır" dedi. Kimi "O, Allah'ın oğludur. Çünkü babasız yaratılmıştır. Fakat buna 

rağmen Allah'ın yaratığıdır." dedi. Kimi de: "O, Allah'ın oğludur. Yaratılmış değildir. 

Aksine babası gibi "kadim" sıfatını taşır." dedi. 

Bu ayrılıkları ortadan kaldırmak için M.S. 325 yılında İznik'de 48.000 patrik ve 

piskoposun katılımıyla "İznik Konsülü" toplandı. içlerinden hristiyan tarihçi İbn-i 

Patrik şöyle demiştir: 

"Katılanların görüşleri ve mezhepleri farklı idi. Kimi, "İsa ve annesi Allah'ın dışında iki 

ilahtır." diyordu. Bunlar "Raymatiler" diye isimlendirilen berberiler idi. 

Kimi: "İsa, babasından ateşten ayrılan alev gibi ayrılmıştır, ikinci parçanın 

ayrılması ile birinci bölümde bir azalma olmaz" diyordu. Bunlar "Sabliyus" ve 

taraftarları idi. Kimi: "Hz. Meryem, Hz. İsa'yı dokuz ay taşımadı. O, karnından suyun 

borudan geçtiği gibi geçti. Çünkü o söz (kelime) kulağından girdi. Aynı anda çocuğun 

çıktığı yerden de çıktı" diyordu. Bu da, "İlyan" ve taraftarlarının görüşüdür. Kimi: 

"Hz. İsa özde bizden biri olmasına rağmen, ilahî bir özellikle yaratılmış bir insandır. 
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Öncelikle Meryem'in oğludur. O'nu insanı özünün katıksız olması sebebiyle göndermiş, 

ilahî nimeti beraberinde kılmış ve O'nda sevgi ve iradeyi birleştirmiştir. 

Bu yüzden "Allah'ın oğlu" denilmiştir. Kimi de: "Allah kadîm biricik cevher ve 

biricik unsurdur. Üç isimle isimlendirilir" derler ve ne "kelime"ye ne de "Ruhu'l 

Kudüs"e inanırlar. Bu, Antakya patriği "Paulus" ve taraftarlarının görüşüdür. 

Kimi de: "Onlar üç ilahtır. Birisi iyilik, diğeri kötülük tanrısıdır. üçüncüsü ise, 

aralarında adaleti sağlar" demiştir. Bu, lânetli "markyun"un havarilerinin başı 

olduğunu öne sürdüler ve "Petrus"u inkar ettiler. 

Kimi ise, Hz. İsa'nın ilah olduğunu söyledi. Bu da "Aziz Paulus" ve 318 delegenin 

görüşü idi. 

Putperestlikten hristiyanlığa geçmiş ve hristiyanlık hakkında birşey bilmeyen 

Roma İmparatoru "Kostantin" bu son görüşü tercih etti ve bu görüş taraftarlarını 

muhaliflerine musallat etti. 

Diğer mezheplerin taraftarlarını -özellikle de sadece Baba'nın ilah ve Mesih'in 

insan olduğu görüşünde olanları- ise kovdu.”[47] 

"Müminler, müminleri bırakarak kâfirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa 

artık Allah ile arasında hiçbir ilişki kalmaz. Yalnız kâfirlerin size yönelik 

tehlikelerinden korunabilirsiniz."[48]  

İşte böyle... Ne ilişkilerde ne de bağlılıkta, ne dinde ne de inançta, ne görevde ne 

de dostlukta onun Allah ile hiçbir ilgisi kalmamıştır. O, Allah'tan uzaktır artık. Her 

alanda Allah ile ilişkisini tamamen kesmiş olur. 

Kişinin korku içinde bulunduğu yer ve zamanlarda Takiyye ile buna izin 

verilmiştir. Yalnız bu, dil ile gerçekleşen bir takiyyedir. Kalp ile beslenen bir dostluk, ya 

da fiilî olarak gerçekleşen bir dostluk değildir. İbn-i Abbas (Allah ondan razı olsun) 

diyor ki: "Takiyye, eylem ile olmaz. Takiyye, ancak dil ile olur." Mümin ile kâfir 

arasında bir sevginin meydana gelmesi izin verilen takiyye kapsamına girmediği gibi, 

mü'minin takiyye adı altında pratik olarak herhangi bir şekilde kafire yardım etmesi de 

izin verilen takiyye kapsamına girmez. Allah'a karşı bu tür düzenbazlıklara başvurmak 

doğru değildir! Sözü edilen kâfir, Kur'an ifadesinin burada kapalı olarak geçtiği fakat 

başka bir surede açık olarak gösterdiği gibi, hayatın her alanında Allah'ın kitabının 

egemen olmasına taraftar olmayan kişidir.” 

”Miladi 451 yılında Halkadonya'da (İznik) toplanan Konsül'de şu karar 

alınmıştı: "Mesih'in, birbirine karışmayan, değişmeyen, bölünmeyen ve ayrılmayan iki 

tabiata sahip olduğu kabul edilmelidir. Bu iki tabiatın birleşmesi nedeniyle onların ayrı 

ayrı olduğunu iddia etmek mümkün değildir. İşin doğrusu, her iki tabiat kendi 

özelliklerini muhafaza ederek bir tek bedende birleşmiştir. İki parçanın tek bir cesette 
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birleşmesi sonucunda Oğul Allah ve Ruh'ul Kuds meydana gelir." Yakubiler (Bunlar, 

Yakub el-Baraziiye tabi olanlardır ki hıristiyanlıkta tek Allah nazariyesini savunurlar. 

(el-Raid S. 1634)) bu toplantıda alınan kararları reddettiler. Onlar Mesih'te yalnız bir 

tabiatın varlığını kabul ediyorlar ve: "Mesih, tüm unsurları kendisinde toplamıştır; hem 

İlahî hem de beşerî tüm niteliklere sahiptir. Fakat bu nitelikleri taşıyan madde ikilik 

kabul etmez, aksine unsurların toplandığı bir bütünlük arz eder" diyorlardı. 

Herakliyüs'ün Mesih'i "Üçten biri" olarak kabul ettiği mezhebi halka benimsetmeye 

çalıştığı bu dönemde, Ortodokslarla, özellikle Mısır, Şam ve Bizans İmparatorluğu 

sınırları dışında yaşayan Yakubiler arasında yaklaşık iki asır sürecek bir mücadele 

başladı. Jüstinyen'in benimsediği mezheb ise, bir yandan iki tabiatın varlığını kabul 

ederken diğer yandan da bu iki tabiatın Mesih'in bedeninde, tek bir varlığa 

dönüştüğünü ileri sürüyordu. Onlara göre Allah'ın oğlu olan Mesih ilahî ve beşerî 

kuvvetleri kendinde toplamış bulunan tek bir varlıktı. Bu ise, beden halinde somutlaşan 

bu şahsın içinde tek bir irade olduğu anlamına geliyordu. Fakat Herakliyüs de, barışın 

temellerini atmaya çalışan pek çok ıslahatçının akıbetine uğramaktan kurtulamadı. 

Çünkü iki mezhep arasındaki mücadeleyi bir an olsun durduramadığı gibi, bu savaşı 

daha da şiddetlendirmiş ve bizzat kendisi de üçüncü bir taraf olup diğer iki grubun 

öfkesini üzerine çekmiş ve Allahsız olarak damgalanmıştı."[49] 

Ehli kitab her türlü ayeti de görse,Muhammedi evladları gibi bildikleri halde 

yine kabul etmez,senin kıblene yönelmezler.[50] 

Ve ‘Allah elçisi Meryem oğlu İsa'yı öldür dük’ demeleri yüzünden (onları 

lânetledik). Halbuki onu ne öldürdüler, ne de astılar; fakat (öldürdükleri) onlara İsa 

gibi gösterildi. Onun hakkında ihtilâfa düşenler bundan dolayı tam bir kararsızlık 

içindedirler; bu hususta zanna uymak dışında hiçbir (sağlam) bilgileri yoktur ve kesin 

olarak onu öldürmediler. 

Bilâkis Allah onu (İsa'yı) kendi nezdine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet 

sahibidir.  

Ehl-i kitaptan her biri, ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. Kıyamet 

günün de de O, onlara şahit olacaktır. “[51] 

“Muhakkak O,(İsa) kıyamet için bir bilgidir, asla ondan şüphe etmeyin ve bana 

tabi olunuz. Bu dosdoğru yoldur..”[52] 

”Hafız İbn-i Asakir sahabilerden birinin rivayetinden (Allah onlardan razı olsun) 

Abdullah İbn-i Huzeyfe es Sehmi'nin biyografisinde diyor ki: Bizanslılar Abdullah'ı esir 

almışlardı, onu krallarına getirdiler. Kral ona dedi ki: "Hristiyan ol, seni mülküme 

ortak eder ve kızımla evlendiririm" Abdullah şu karşılığı verdi: "Eğer sen kendinin 

sahip olduğun her şeyi versen buna bir de tüm Araplar'ın sahip olduklarını ilave etsen 

ve Hz. Muhammed'in -salât ve selâm üzerine olsun- dininden bir saniyeliğine ayrılmamı 

istesen ben yine ayrılmam." Kral: "O zaman seni öldüreceğim" deyince Abdullah: "Ne 
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yaparsan yap, dedi." Kral emretti. Abdullah'ı ellerinden ve kollarından bağladılar, 

okçularını çağırdı, yakından ellerine ve ayaklarına oklar sapladılar. O bu arada hala 

hristiyanlık dinini Abdullah'a aşılıyor, O'da hep reddediyordu. Sonra emretti O'nu 

indirdiler. Bir kazan getirilmesini istedi. Bir rivayete göre ise, bakırdan bir saç getirip 

kızdırdılar. Müslümanlardan bir esiri getirip içine attılar. Abdullah bu müslümana 

bakıyordu. Kısa bir süre sonra bu müslüman orada, kızgın kapta parlayan kemiklere 

dönüştü. Yine Abdullah'a hristiyan olması teklif edildi. O yine reddetti. Kral onun da 

kazana atılmasını emretti. Kaldırılıp atılacağı zaman, ağladı. Kral biraz umutlandı ve 

kendisini çağırdı, Abdullah niçin ağladığını şu şekilde izah etti: 

"Ben Allah yolunda verecek tek bir canım olduğu için ve bu canım da Allah 

yolunda kısa zamanda bu kazana atılmakla elimden alınacağı için ağladım. İsterdim ki, 

vücudumdaki kılların sayısınca canım olsaydı ve her biri Allah yolunda işkence çekerek 

verilse idi." 

Bir rivayete göre ise, Kral Abdullah'ı hapse atmış, günlerce ona yiyecek ve içecek 

vermemiş, daha sonra da ona içki ve domuz eti göndermiş, fakat o bunlara yine de 

yaklaşmamıştı. Kral kendisini çağırtmış ve "Bunları yiyip içmene ne engel olmuştur" 

diye sormuştu. Abdullah: "Aslında şu anda bunları yemem bana helal kılınmıştır. Fakat 

ben seni kendime güldürmem" dedi. Bunun üzerine kral kalktı. Alnından öptü ve onu 

serbest bıraktı. Abdullah bu serbest bırakmayı "Eğer tüm müslümanları benimle 

birlikte serbest bırakırsan kabul ederim" dedi. Kral bu teklifini de alnından öperek 

kabul etti ve onunla beraber olan tüm müslümanları serbest bıraktı. Geri döndüğünde 

Hz. Ömer (Allah ondan razı olsun) "Her müslümanın Abdullah İbn-i Huzeyfe'nin 

alnından öpmesi gerekir" dedi ve kalktı Abdullah'ı alnından öptü.”[53] 

Tevrat'ta yahudiler hakkında "Yeryüzünde iki kez kargaşa çıkaracaksınız ve bu 

arada parlak bir yükseliş dönemi yaşayacaksınız" diye hüküm verdik. 

Birinci kargaşaya ilişkin ilahi cezanın vadesi gelince üzerinize son derece atılgan 

ve acımasız kullarımızı saldık. Bunlar evlerinizin köşe bucaklarını arayarak sizi 

yakalamaya giriştiler. Bu, Allah'ın yerine gelmesi kaçınılmaz bir sözü idi. 

Sonra eski iktidarınızı size geri vererek bu düşmanlarınıza karşı üstün konuma 

gelmenizi sağladık. Sizi mal ve evlâd artışı ile destekledik ve sizi güçlü orduya sahip 

kıldık. 

Eğer, iyilik ederseniz, kendiniz için iyilik edersiniz, eğer kötülük ederseniz, o da 

kendiniz içindir. Çıkaracağınız ikinci kargaşaya ilişkin cezanın vadesi gelince üzerinize 

salacağımız başka saldırganlar acınızın yüzlerinize yansımasına yol açarlar. İlk 

seferinde gelenlerin yaptıkları gibi Mescid-ı Aksa'ya girerler ve yükselttiğiniz her şeyi 

yerle bir ederler. 
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Bundan sonra rabbiniz size merhametli davranır. Fakat eğer kargaşaya dönerseniz, biz 

de sizi tekrar cezalandırırız. Biz cehennemi kâfirler için içinden çıkılmaz bir kale 

yaptık.”[54] Birincisi Hitler,ikincisini de beklesinler. 

Yahudiler –Beyinsizler-diye isimlendirilirler.[55] 

“Yahudilerin ve Hıristiyanların zalim olanları dışında kalanları ile tartışırken 

olabildiğince gönül alıcı ve etkili bir dil kullanınız. Onlara deyiniz ki, "Bizler hem bize 

ve hem de size indirilen kitaplara inanıyoruz. Bizim de sizin de ilahınız birdir, biz O tek 

ilaha teslim olmuşuz. "[56] 

”Moffat, Kitab-ı Mukaddes tercümesine yazdığı önsözde şöyle diyor: "İsa (a.s.) 

hiçbir şey yazmadı ve bir müddet için havarileri de O'nunla ilgili hiçbir kayıt tutma 

ihtiyacı duymadılar. O halde tarihte İsa ile ilgili bize ulaşan bilgiler Filistinli ilk 

havarilerin sözlerine ve derlemelerine dayanıyor. Bunların ne zaman yazıya geçirildiğini 

söyleyemeyiz. Fakat en azından onlardan bir tanesi her halde yaklaşık M.S. 50 

yıllarında yazılı halde mevcut idi."[57] 

”Başka bir yerde de tefecilikle (faiz) ilgili kanun şu şekilde ifade edilmiştir: "Bir 

yabancıya faizle borç verebilirsiniz, fakat kardeşinize faizle borç vermemelisiniz." [58]" 

Eğer bir adam İsrailoğulları'ndan birinin bir şeyini çalsa, onunla ticaret yapsa 

veya onu satsa, bu kişi öldürülür."[59] 

 Talmud'da denilmektedir ki: "Şayet bir İsrailli'nin boğasını İsrailli olmayan bir 

kimsenin boğası yaralarsa, İsrailli'ye tazminat vermek zorundadır. Eğer İsrailli'nin 

boğası İsrailli olmayanın boğasını yaralarsa, İsrailli tazminat vermek zorunda değildir. 

Bir kimse kaybolmuş bir şey bulursa ve bulduğu şey İsraillilerin yerleşim bölgesindeyse, 

bulduğu şeyi sahibine vermek için ilân etsin. Şayet, İsrailli olmayanların bölgesinde 

bulunmuşsa, ilân etmeye gerek yoktur. İsmail'in Rabbi diyor ki: Eğer bir ümmi ile bir 

İsrailli arasında anlaşmazlık çıkmışsa, mahkemedeki hâkim, kardeşinin lehine bitmesi 

için uğraşsın. Mümkün değilse ümmilerin kanunlarına göre, kardeşinin lehine bir sonuç 

almaya çalışsın. Ve "Bu sizin kanununuza göredir" desin. Her iki kanundan da 

yararlanamıyorsa, hangi yolla olursa olsun, İsrailli kardeşini kazandırsın. İsmail'in 

Rabbi, "İsrailli olmayanların zaaflarından yararlanın" diyor." [60] 

” İşte Kitab-ı Mukaddes'te faizi yasaklayan apaçık bir madde; "Kullarımdan 

fakir olanlardan birine borç para verdiğinizde ona tefeci gibi davranmayın ve onun 

üstüne faiz yüklemeyin." 

"Eğer komşunuzun elbisesini ödünç almışsanız, onu güneş battığında geri teslim 

etmelisiniz;Çünkü o onun tek elbisedir, onun derisini kapatan giysidir. Vermezseniz ne 

ile uyuyacak? O bana dua edip ağladığında Ben onu duyarım, çünkü Ben 

affediciyim"[61]  
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Bunun yanısıra faiz, Tevrat'ın birçok yerinde de yasaklanmıştır. Fakat bu 

yasaklamalara rağmen, Tevrat'a inandıklarını söyleyen Yahudiler, dünyanın en büyük 

faizcileridir, cimrilikleri ve vicdansızlıkları ile ün salmışlardır.”[62] 

"Dinle, ey İsrail! Tanrımız olan Rab, bir olan Rabdir. Tanrın olan Rabbi bütün 

yüreğinle ve bütün canınla ve bütün kuvvetinle seveceksin." [63] 

"Dinle, ey İsrail, Allah'ımız Rab, bir olan Rab'dır ve Allah'ın olan Rabbi bütün 

yüreğinle, bütün canınla ve bütün kuvvetinle seveceksin. Ve bugün sana emretmekte 

olduğum bu sözler senin yüreğinde olacaklar. Ve onları oğullarının zihnine iyice 

koyacaksın ve evinde oturduğun ve yolda yürüdüğün ve yerde yattığın ve kalktığın 

zaman bunlar hakkında konuşacaksın."[64] 

"Ve şimdi, ey İsrail, Allah'ın olan Rabden korkmaktan, onun bütün yollarında 

yürümekten ve onu sevmekten ve bütün yüreğinle ve bütün canınla Allah'ın Rabbe 

hizmet etmekten, bugün iyiliğin için sana emretmekte olduğum Rabbin emirlerini ve 

kanunlarını tutmaktan başka Allah'ın Rab senden ne istiyor? İşte, gökler, göklerin 

gökleri, yer ve onda olan her şey Allah'ın olan Rabbındır". [65] 

“Cumartesi, ancak onda ihtilafa düşenlere (farz) kılındı. Şüphesiz senin 

Rabbin,onların ihtilaf ettikleri şeyler hakkında kıyamet günü aralarında 

hükmedecektir.”[66] 

“Sebt (cumartesi günü) ile ilgili kısıtlamaların sadece Yahudilerle ilgili olduğu 

Hz. İbrahim'in (a.s) dini ile hiç bir ilgisi olmadığını söylemeye gerek yoktu, çünkü onlar 

da bunu biliyorlardı. Bu kısıtlamalar, Yahudiler sürekli kanunlara ve emirlere karşı 

geldiği için konmuştur. Bunun tam anlamıyla kavranabilmesi için Kitab-ı 

Mukaddes'teki Sebt günü ile ilgili emirlere bakılmasında fayda vardır.[67] 

Tevratta suret yasağı:” "Kendin için oyma put, yukarda göklerde olanın, yahut 

aşağıda yerde olanın, yahut yerin altında sularda olanın hiç suretini yapmayacaksın" 

[68] 

"Kendinize putlar yapmayacaksınız ve kendiniz için oyma put ve dikili taş 

dikmeyeceksiniz ve önünde secde etmek için memleketinizde resimli taş 

kurmayacaksınız."[69]  

"Fesada sapmayasınız, kendiniz için erkek yahut kadın suretinde, yerde olan bir 

hayvan suretinde, göklerde uçan kanatlı bir kuş suretinde, toprakta sürünen bir şey 

suretinde, yer altındaki suda olan bir balık suretinde, herhangi bir şeklin suretinde 

oyma put yapmayacaksınız."[70] 

"Bir sanatkarın el işi, Rabbe mekruh oyma yahut dökme put yapan ve onu gizlice 

diken adam lanetli olsun." [71] 
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”Kur'an-ı Kerim'de Ehl-i Kitab'ın şirki pek çok yerde zikredilmiştir. Mesela 

hristiyanlar hakkında şöyle buyurulmuştur: "Allah üçün üçüncüsüdür diyenler elbette 

kafir olmuşlardır."[72] 

"Allah Meryem oğlu Mesih"tir diyenler küfre gitmişlerdir." ([73] 

"Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğlu dediler."[74] 

Yahudiler hakkında da şöyle buyurulmuştur: "Yahudiler, Uzeyr Allah'ın oğlu 

dediler."[75]  

Ancak buna rağmen bunlar hakkında Kur'an'ın hiçbir yerinde "Müşrik" 

kelimesi kullanılmamıştır. Onlar "Ehl-i Kitap" olarak zikredilmiş ya da "Kitap 

verilenler" denmiştir. Bazen de "Yahudi" ve "Nasara" şeklinde ifade edilmişlerdir. 

Çünkü onların asıl dini Tevhid diniydi. Ama aynı zamanda şirke düşmüşlerdir.”[76] 

            Hadisde ise; 

İbn-i Mes'ud, Resulullah'ın şöyle buyurduğunu rivayet eder: "İsrailoğulları 

günaha dalınca alimleri onları nehyettiler; fakat, onlar dinlemediler. Alimler de onlarla 

düşüp kalktılar ve yiyip içtiler. Allah da bazısının kalbini bazısına çarptı. Davut'un, 

Süleyman'ın ve Meryem oğlu İsa'nın dilinden onlara lanet etti. -Sonra Resulullah 

oturup şöyle dedi-: `Hayır. Nefsim elinde olana yemin ederim ki; siz onları hakka 

döndürünceye kadar uğraşırsınız' Yani şefkat gösteri çevirirsiniz." (Ebu Davud ve 

Tirmizi) 

            Dünyanın tüm bu değişimi içerisinde bizim kendimizle ve değerlerimizle 

uğraşmamız ise tam çıkmaz ve kör döğüşüdür. 

            Müslümanların inançlarının bir gereği olan örtüleriyle uğraşmak ise tam bir orta 

çağ zihniyeti,kanunsuz devletlerin vahşetidir. 

Mahkemelerin,devletlerin kadınlara başını öreteceksin,demeleri ne kadar 

suçsa,açacaksın-demeleri de o kadar suçtur.Kapattırma veya o yönde yorum ve 

uygulamada bulunma demokrasi ve hukuka ne kadar aykırı ise,açtırması da en az o 

kadar demokrasi ve hukuka aykırıdır.Devlet taraf olmamalıdır.Laiklik ve 

uygulamalarını her iki taraf için sürdürmelidir.Örtünmeye taraf değilse, en az o kadar 

da açılmaya taraf olmamalıdır.Bilmelidirki;açılan ne kadar hakka sahibse,kapanan da 

en az o kadar hakka sahibtir.Devlet vatandaşını suçlu,potansiyel suçlu,suç 

işleyebilir,gözüyle görmemelidir.Suç fiili olarak gerçekleşmedikçe,her insan 

masumdur,suçsuzdur. Devlet kimden yanadır.Bunu bilmeli,pozisyonunu 

belirlemelidir.Rusya kendi halkını suçlu görüp,her bir vatandaşın arkasına bir KGB 

ajanını gözcü bırakmakla despot bir uygulamaya girmiş ve yıkılmaya mahkum 

olmuşdu.Zira fıtrat fıtri olmayan şeyi reddeder,atar.Mide kendisine uygun olmayan bir 

şeyi kusarak,dışarı fırlatır.Devletler vatandaşlarının rahat yaşamaları için 

vardır.Onların hak ve hürriyetlerini kısıtlamak,ancak devlet olmayan ilkel toplumlar 

için söz konusudur.Devletler ve kanunlar başkalarına zarar vermedikçe talebleri yerine 
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getirmekle yükümlüdür.Eğer demokrasi halkın idaresi ise,halka göre hakka göre 

yönetim esastır.Herkes tornadan çıkmış gibi bir düşünce ile,kendisine benzemesini 

istemek kısırlıktır,genişlik ve zenginlik değildir.Devlet herkesin kendisi gibi düşünmesini 

isteyemez.Öyle olmasına çalışamaz.  

Şüphelenmek,suçlu olmayı gerektirmez.Şüphe hakikatları eşelemek için insana 

verilmiştir,altına işemek için değildir.Kanunları deşmek,yanlışların peşine 

düşmek,doğruları söküp,yanlışları dikmek için değildir. 

Eğer ben bir hristiyan olsaydım,iki yüz yıllık HAÇLI ayıbını örtmenin yollarını 

arar,bu büyük ayıbı kapatmayı düşünürdüm.Ancak Türkiyedeki baş örtüsü ayıbı Haçlı 

zihniyetini şimdilerde olduğu gibi,gelecektede örtecek bir ayıb ve lekedir. Her şeyden 

önce acziyetin ve basiret ve başarıdan uzaklığın bir ifadesidir. İnsanları bununla meşgul 

edip,başarısızlığın üzerini örtmekten ibarettir. 

Tarih bu ayıbı alkışlamıyacak,lanetliyecek,utanacaktır. 

Herkes giderken aya,bizimkiler sanki taş ve kaya. 

İşte bu kara lekenin örneği; 

“TBMM`DE TÜRBAN KRİZİ...   

     MECLİS TUTANAKLARINDAN OLAYLI OTURUM...  

    2 Mayıs 1999 

   FP İstanbul Milletvekili Merve Kavakçı, türbanlı olarak, DYP Hakkari Milletvekili 

Hakkı Töre`nin andiçtiği sırada, (saat 15.20)  TBMM Genel Kurulu`na geldi.   

   Kavakçı`nın Genel Kurul`a gelişi ve protestolar, Meclis tutanaklarına şöyle yansıdı:  

   .......   

   (FP İstanbul Milletvekili Merve Safa Kavakçı`nın türbanlı olarak Genel Kurul 

Salonu`na girmesi üzerine DSP ve Bakanlar Kurulu sıralarından sıra kapaklarına 

vurmalar, DSP sıralarından gürültüler, FP sıralarından alkışlar)  

   Milli Savunma Bakanı Hikmet Sami Türk: Sayın Başkan, bu üyenin bu kıyafetle 

Meclis`te bulunması içtüzüğe aykırıdır. Derhal Meclis`ten çıkartılması gerekir, aksi 

takdirde tutumunuz hakkında söz istiyorum. (DSP sıralarından `çık dışarı` sesleri, 

gürültüler)  

   Başkan: Efendim, şimdi burada içtüzük var, İçtüzüğe bakalım. İçtüzüğün 

gereği ne ise onu yapalım. (DSP ve FP sıralarından karşılıklı laf atmalar ve gürültüler)  

   Halil Çalık (Kocaeli): Çık dışarı...   

   Başbakan Bülent Ecevit (istanbul): Sayın Başkan söz istiyorum   

   Milli Savunma Bakanı Hikmet Sami Türk (Trabzon): Söz istiyorum   

Sayın Başkan..   



   Başkan: Ne hakkında söz istiyorsunuz?   

   Milli Savunma Bakanı Hikmet Sami Türk (Trabzon): Tutumunuz hakkında söz 

istiyorum. Böyle, bu Meclis`te bulunması içtüzüğe ve Meclis teamüllerine aykırıdır, 

kendisini salondan çıkarmanız gerekir, aksi takdirde sizin uygulamanız hakkında söz 

istiyorum.  

   Başkan: Benim burada görevim, içtüzüğün esasıdır. İçtüzüğün 56. maddesi, bunun 

ancak... (DSP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)   

   Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu (Sinop): Birisi sarıkla gelirse , bırakacak 

mısınız? İçtüzükte yazılıdır...   

   Milli Savunma Bakanı Hikmet Sami Türk: İçtüzük neyin giyileceğini   

gösteriyor, neyin giyilmeyeceğini göstermiyor.  

   Başkan: İçtüzük... İçtüzük... (DSP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, 

gürültüler)   

   Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu (Sinop): Mayoyla gelebilir mi mayoyla?  

   Başkan: Bana bağırma. Bak ben bağırtıya gelemem, anladın mı?  

Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu (Sinop): Sayın Başkanım...  

   Başkan: Müsaade ederseniz... Hukuku neyse onu teklif ederim. (DSP   

sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)   

   Milli Savunma Sakanı Hikmet Sami Türk: Ya bu üyeyi dışarı çıkarınız ya da sizin 

tutumunuz hakkında söz istiyorum. Usul hakkında...  

   Başkan: Elbette ki, usul hakkında olacak. Yani usulsüz mü oluyor... (DSP sıralarından 

sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)  

   Başbakan Bülent Ecevit: Bir dakika müsaade edin... Burada bir hükümet başkanı 

olarak önemli bir konuda söz istiyorum. Lütfen bunu dikkate alınız.   

   Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu: Söz istiyor, söz... Hükümet başkanı olarak 

söz istiyor...   

   Başkan: Peki, hükümet başkanına söz vereyim.   

       Başbakan Bülent Ecevit: Sayın Başkan, değerli milletvekilleri.  Türkiye`de 

hanımların giyim kuşamına... (FP sıralarından gürültüler) Türkiye`de hanımların giyim 

kuşamına, başörtüsüne özel yaşamlarında hiç kimse karışmıyor. Ancak, burası hiç 

kimsenin özel yaşam mekanı değildir. Burası, devletin en yüce kurumudur. (DSP 

sıralarından `Bravo` sesleri, alkışlar, FP sıralarından gürültüler) Burada görev 

yapanlar, devletin kurallarına, geleneklerine uymak zorundadırlar.   

Burası, devlete meydan okunacak yer değildir. (DSP sıralarından `Bravo` sesleri, 

alkışlar, FP sıralarından gürültüler) Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz. (DSP 

sıralarından alkışlar, FP sıralarından gürültüler)  

   Kamer Genç (Tunceli): Sayın Başkan şu kadını çıkarın buradan. Lütfen başörtüsünü 

çıkarsın. Bu, laik cumhuriyete başkaldırmadır. (DSP sıralarından alkışlar) Lütfen 

başının örtüsünü çıkarsın. (DSP sıralarından `Teamülü var bu Meclis`in` sesleri) Bu, 

cumhuriyete başkaldırmadır. Bu laik cumhuriyete başkaldırmadır.   

   Başkan: Laik cumhuriyet ile ne alakası var birader yani şunun...   

   Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu: Teamüle aykırı... Teamüle aykırı...  



   Başkan: Neyi teamüle aykırı?   

   Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu: Sayın Başkan, teamüllere aykırı bu durum. 

Bugüne kadar bu kıyafetle hiçkimse girebildi mi? Derhal dışarı çıkarın.   

   Milli Savunma Bakanı Hikmet Sami Türk: Kaç yıldır parlamentersiniz, böyle birşey 

gördünüz mü?  

   Başkan: Ee, bugüne kadar gelmedi, bugünden sonra da... (DSP sıralarından ayakta 

alkışlar)   

   Kamer Genç (Tunceli): Sayın Başkan, lütfen ara ver ve bu kadını dışarıya at. Böyle 

olmaz efendim. (DSP sıralarından ayakta tempo halinde alkışlar ve (Dışarı, Dışarı 

sesleri)   

   Başkan: 15 dakika ara veriyorum.  (kapanma saati 18.40) “[77]  

“İsrail’de Musevi Şeriatı işliyor! 

Türkiye’de başörtülü milletvekilleri Meclis’ten dışarı çıkarılırken, İsrail Meclisi’nin 

açılışına hamambaşılar katılarak dua ediyor. İsrail’in 16. Meclisi’nin resmi açılış 

törenine katılan milletvekilleri, kippa giyen hahambaşıların gözetiminde Tevrat üzerine 

yemin ederek görevlerine başladı.  

            İsrail’de; öğrenciler derslere kippa ile giriyor ve kutsal sayıldığı gerekçesiyle 

cumartesi günü resmi tatil sayılıyor. İsrail Başbakanı Ariel Şaron ve bakanlar kurulu 

üyeleri ile milletvekilleri de kippa ile Meclis’te dolaşıyor ve açıklamada bulunuyor. 

Muhafazakâr Museviler ise, eşlerinin fotoğraflarının çekilmesine dahi izin vermiyor. 

Halkın büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye’de ise halkın oyları ile seçilen 

milletvekillerinin Meclis’e girişi yasak... TBMM’nin 21. döneminde Başbakan Bülent 

Ecevit, FP İstanbul eski Milletvekili Merve Kavakçı’nın Meclis açılışına başörtüsü ile 

katılmasını; “Burası devlete meydan okunacak yer değildir” sözleri ile eleştirmiş, 

DSP’liler de kürsü etrafında toplanarak alkışla “dışarı” diye tempo tutmuştu. “ [78] 

"Sistemler de yoruluyor. Sistem içi kusurlar yoğunlaşınca, sistemin çarkları 

birbirini besleyemez hale geliyor ve yorgunluk başlıyor, sistem yorulunca da, toplumu 

taşıyamaz hale geliyor. Çarklar dönmüyor, hayatın her alanında problemler ortaya 

çıkıyor.  

Böyle bir olayı Rusya yakın zamanda yaşadı. Bir devlet adamı, Gorbaçov, sistem 

yorgunluğunun farkına vardı, çıktı, "Kral çıplak, dedi. Sosyalizm tıkandı. Sovyetler'de 

çarklar dönmüyor. Yeniden yapılanma (Rusça perestroyka) lâzım." [79] 

Kişilerin kendi hizmetleri çerçevesinde yaptıkları müsbet hareket genel çarkı 

otomatikman çevirmektedir.Menfilikler o çarkın dönmesinde ortaya çıkan maniler ve 

bozukluklardır.Menfilikler müsbet manada hiçbir şey yapılmasa dahi,belli bir zaman 

diliminde miadını doldurup otomatikman vücut onu dışarı atacaktır.Menfilikler zulüm 

nevinden olduğu için devam etmezler.Nefesi ve kendisi yaptıklarıyla beraber tükenirler. 

            Bu dünya yüzünde nice menfilikler kendi aleyhlerinde,müsbet insanların lehine 

olarak defterlerini dürerek,müsbet bir çok defterleri açarak cehennem olup gittiler. 
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            Otomatik çark kötü niyetli,hain insanların içerisinde bir çok dahileri çıkardı 

tıpkı düşman tarafın kahramanların çıkmasına sebeb oluşu gibi,istidat ve kabiliyetler 

neşvü nema buldular.Gerek Türkiye de gerekse de dünyadaki menfilikler kendi tükenen 

sermayeleriyle birlikte,yeni bir çok sermayelerin doğmasına adım olacaktır.Daha 

samimi bağlılıkların doğmasına sebeb olacaktır.   

            “ADNAN Menderes'in eşi Berrin hanımın, meşhur Dr. Nazım beyin yeğeni 

olduğunu biliyoruz. Dr.Nazım, ünlü ve ileri gelen Sabataycılardandır, İttihadçıdır ve 

İzmir suikasti hadisesinde idam edilmiştir. 

            ... Adnan Menderes aile içi bir izdivaç yapmıştır; Evliyazadeler ailesindendir; 

hanımı da aynı aileye mensuptur. 

            .... Son yıllarda Kemal Derviş, İsmail Cem, Rahşan Ecevit,Mehmet Ali Bayar 

arasındaki çekişmeleri, zıtlaşmaları, entrikaları anlamak için çok şey bilmek gerekiyor. 

Mason locaları içinde bütün üyeleri Sabataycı olan localar vardır.  

            ... .... Son on yıldan beri ülkemizde çok vahim, çok garip hadiseler oluyor. GAP 

bölgesinde seksen küsur yabancı büyük şirket faaliyette bulunuyormuş.Bunların yetmiş 

küsuru Yahudi-İsrail kuruluşlarıymış ve hassaten Kürt Yahudilerini 

çalıştırıyorlarmış.”[80] 

             

  

                                                                                                                       5-3-2003 

                                                                                                          MEHMET   ÖZÇELİK 
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[66] Nahl.124. 

[67] Örneğin Çıkış 20:8-11, 23:12-13, 31: 1-17, 

35: 23 ve Sayılar 15: 32-36. Bunun yanı sıra Sebt 

gününü tecavüz ile ilgili bölümlere bakmakta da 

yarar vardır. Bkz. Yeremya: 17: 21-27 ve 

Hezkiel 20: 12-24.”tefhim.age 

[68] Çıkış, 20:4. 

[69] Levililer. 26:1. 

[70] Tesniye, 4:16-18. 

[71] Tesniye, 27:15. 

[72] Maide 73. 

[73] Maide 17. 

[74] Tevbe 30. 

[75] Tevbe 30. 

[76] Beyine.1.tefhim.age 

[77] Bu metin Anadolu Ajansı tarafından 2 

Mayıs 1999 tarihinde yayınlanmıştır.   

TBMM Tutanakları için TBMM İnternet 

sitesinin adresi:   

www.tbmm.gov.tr”(Belgenet.com.25-8-2002) 

[78] Akit Gazt..25-2-2003. 

[79] Yeni şafak.a.taşgetiren.25-10-2002. 

[80] Milli Gaz.M.Ş. Eygi.25-2-2003.     

 

 

SİGARANIN FAYDALARI 

 

            Sigaranın faydaları başlığını görür görmez içinizden biraz hayret ve telaş,biraz 

da yüzlerinizde tebessüm görür gibiyim. 

            Hiç zararı bu kadar kesin olan,çocuklar tarafından bile zararı 

anlaşılan,sigaranın üstünde bile-Sağlığa zararlıdır.-yazan bir meretin hiç de faydası  mı 

olurmuş? 

            Neden olmasın?İşte size faydaları: 

-İçenler erken ölürler.Her yıl yüz bin kişi ve 15 yılda 3 milyon insan sigaradan 

ölmektedir.Ya şimdi soframıza 3 milyon insan daha otursaydı?Halimiz nice olurdu?Şu 

anda,her yıl iki yüz milyon insan açlıktan ölmektedir.Varsın sigara içenler de tokluktan 

ölmüş olsun...  

-Ekonomiye katkı sağlar. 

-Sigara fabrikaları çalışır,orada çalışan işçiler için bir gelir kaynağı olur. 

-Sağlığa zararlı olduğundan,bir çok ilaç kullanılır.Bu amaçla ilaç fabrikaları harıl harıl 

çalışır. 

İşte bir haber:” Dünyada yılda 12 milyon kişi, Türkiye’de ise 190 bin kişi kalp 

hastalıklarından dolayı ölüyor. Sigara içmemek, tuzu azaltmak ve egzersiz yapmak 

ömrü uzatıyor. “ 
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-Sigaranın doğurduğu yeni hastalıkların tedavisi amacıyla yeni buluşlara,farklı 

hastalıkların farklı tedavi yöntemlerinde buluşlar gerçekleşir. 

-Gelişen dünya nüfusunun artışında bir fazlalık görüldüğünde,ekmeğimizde bölünmeler 

olduğundan dolayı nüfus azalmasına sebeb olur.İşte size Nüfus Planlaması... 

-Kanser çeşitlerine gırtlak kanseri,ciğer kanseri,kan kanseri gibi yeni kanser çeşitlerinin 

gelişimini arttırmaya katkı sağlar. 

-Çevre ve hava kirliliğine sebeb olduğundan,siprey ve temizlik maddelerinin artışına 

katkıda bulunmuş olur. 

-Dinen,mantıken,tıbben zararlı olsa da,bunlara karşı dayanma gücü oluşturur. 

- Sinir sistemlerini uyuşturduğundan dolayı,hastalığımızı bilmemiş,uyutmuş ve 

uyuşturmuş oluruz. 

-Devletin ve hükümetlerin ekonomik açıklarını kapatmak için ilk zam rekoru kırmasını 

sağlayan önemli bir sektör ve gelir kaynağıdır. 

-Hava parası,hava gazı,havadan cıvadan şeylere para öderken,neden bir de hava 

dumanı parası ödenmesin?Buna ancak buluşlara karşı çıkanlar,karşı çıkar!!! 

-Yukardakileri savunanlardan bazıları,İçkinin de faydalarının olduğunu 

söylemektedirler.Şöyle ki: 

-Sirozdan öldürür. 

-Her türlü kötülüğe kapanan kapıları açar. 

-Aklı uyuşturup,düşündürmez. 

-Tetiği çekmek gibi,bir kere kullanmakla işi geciktirmeden bitirir.  

-Gülmeyen insanları kendine güldürmeye sebeptir. 

-Önümüze geleni döver,önümüze gelenden dayak yeriz. 

-Geçim derdini,Âile ve çocukları,görevimizi düşünmediğimizden rahatlamış gibi oluruz. 

  

  

                                                                                                       26-02-2003 

                                                                                              MEHMET  ÖZÇELİK 

                                                                                       



 

ÖLÜM SANCISI DOĞUM SANCISIDIR 

 

            Dünyaya gelen çocuk ve onu dünyaya getiren anne bir müjde ile haberdar 

edilmektedir.Doğum müjdesi... 

            Büyük haberlerin ve değerli,kıymetli şeylerin haberi de büyük olur. 

            Dünyaya kâinatın fevkinde olan bir varlık teşrif etmektedir.Bu küçük bir hadise 

değildir.İnsan ve insanlık başlı başına bir hadisedir.Allah’ın tüm varlıklar namına 

alakadar olduğu tek ve mümtaz bir varlık olan insanın haberi;bir deprem,savaş,güneş 

tutulması,meteor taşlarının düşmesi,bir yıldızın dünyamıza çarpması olayı,en büyük bir 

buluştan daha büyük bir olay ve hadisedir. 

            Her ölüm de bir doğumdur. 

            Her ölümde meydana gelen sancı,bir doğum sancısıdır. 

            Ölüm ile yeni bir hayatta doğan bir insanın hadisesi de küçük bir hadise,önemsiz 

bir olay değildir. 

            Zira ölüm ile girilen kabir,âhiret menzil,durak ve istasyonlarının ilkidir. 

            Doğum ile tanımadığı bir dünyaya gelen insan ağlar.Ölüm ile yeni 

doğduğu,durumuna göre haberdar olduğu nisbette bir aleme geçen insanın hırıltısı 

da,çocuğun ağlamaları misalidir.Bu aynı zamanda bir temizlenme ve gusüldür. 

            Berzahlar hep hırıltılıdır. 

            Dünyada aynı âkibete düçâr olacaktır.Onu hırıltısı ise daha dehşetle vuku 

bulacaktır. 

            “o dünya olan büyük insan sekerata başlayıp acib bir hırıltı ile ve müdhiş bir savt 

ile fezayı çınlatıp dolduracak, bağırıp ölecek; sonra emr-i İlahî ile dirilecektir.”[1] 

            Bu hırıltı ölüm ânında meydana geldiği gibi kabirde de devam edecektir.Öyleki 

duruma göre bu hırıltı daha dehşetli olarak devam edecektir. 

            Kırşehir’in velilerinden olan Mahzenli Ali efendi-ye,babasını öldükten sonra 

kabrinde kötü bir durumda birkaç kere gören birisi,bu zatın yanına gelerek,babasının 

bu durumdan kurtulması için tavsiye istemesi üzerine şöyle der; 

            Babanın kabrine git,ayak ucundan başlamak üzere yedi kere Âyet-el Kürsi-yi 

oku der.O kişi de bunu yapar ve babasını kabirde o azab ve sıkıntıdan kurtulmuş olarak 

görür. 

file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge30.htm%23_ftn1


            Bunu anlatan kişi bir hocaya vasiyet ederek kendisine de yapılmasını ister.Aynı 

durum onda da görülür. 

            Doğum gibi ölümün de sancısı,sancılı ve acıdır. 

            Kişinin ölüm ânındaki istekleri,doğum ânındaki istekleriyle benzerlik arz 

etmektedir.Zamanı olmamasına rağmen ölüm ânındaki yaşlı bir akrabamızın gönlü nar 

istemişti.Kurutmak için kışlık saklamış olan bir öğrencimizden bulmuş ve 

yetiştirmiştik.Kısa bir süre sonra da vefat etti. 

            Dünyaya gelen çocuk da annesinin memesini aramaya başlar.Bir şeyler yemek 

arzu eder. 

            Ölüm ile yeni bir hayata geçiş ânındaki istekler,doğum ile yeni bir dünyaya gelen 

insanın istekleri,doğuşun,farklı bir hayata geçişin istekleridir. 

            Anne karnındaki bir çocuğun dünyaya gelişindeki isteklerinin farklılığı gibi,anne 

karnı misali olan dünyadan daha geniş bir aleme geçen insanın istekleri de o nisbette 

arzu edilir.  

            Toprak altında çürüyen bir tohum,çürüp ölmekle yeni bir hayata gözünü 

açar,hem de daha verimli ve gür olarak... 

            Ölmeden doğulmaz.Doğmak için ölmek gerek.Nitekim tohumun daha verimli 

doğmasını sağlamak amacıyla toprağın altına gömer,kışın yağmur,dolu ve karı altında 

çürütür,yakıcı olan gübre ile yakar,parçalarız.Bütün bu ameliyeler daha bereketli 

doğmasını sağlamak içindir. 

İnsan da tıpkı tohum misali.Vücutta ölen hücreler,sperm olarak bir yarışa tabi 

tutulup milyarlarca sperm içinden başarısı neticesinde seçilir ve anne karnında 

defnedilir.Defin süresinde üç karanlık devre geçirir.Bunlar;ilk kırk günde sulu bir 

ortam ve aşama,ikinci kırkta sık ağaçlarla çevrili bir ormanlık arazi,üçüncü kırkta da 

zifiri karanlık bir tünelden geçirilerek hayata kavuşturulur.Yüz yirmi günden sonra ruh 

üflenerek ayrı bir doğuşa tabi tutulur. 

“Meryem ona (İsa’ya) hamile kaldı.Bunun üzerine onunla uzak bir yere çekildi. 

Doğum sancısı onu bir hurma ağacına (dayanmaya) sevketti.-Keşke,dedi,bundan 

önce ölseydim de unutulup gitseydim!- 

Altından (İsa yahut Melek) ona şöyle seslendi:-Tasalanma!Rabbin senin alt 

yanında bir su arkı vücuda getirmiştir.- 

-Hurma ağacını kendine doğru sikele di,üzerine olgun taze hurma dökülsün. 

Ye,iç.Gözün aydın olsun!Eğer insanlardan birini görürsen de ki:Ben,çok 

merhametli olan Allah’a oruç adadım;artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım.”[2] 

Hz.Meryem gibi,Kur’an,iman ve amel bu sancıyı azaltmaktadır.Az sancılı bir 

doğum ile geçiş sağlanmaktadır. 
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Doğum sancısız olmaz... 

"Dünyaya geldiğin zaman, sen ağlarken çevrendekiler gülüyorlardı.  

Öyle bir hayat sür ki, öldüğünde çevrendekiler ağlarken, sen  

 gülümseyerek ahirete gidesin".N. Kubra (Rahmetullahi Aleyh) 

  

                                                                                              21-04-2003 

                                                                                        Mehmet  ÖZÇELİK 

 

  

 

[1] Sözler.Bediüzzaman Said Nursi.530. 

[2] Meryem.22-26. 

 

 

MÜSBET HAREKET 

 

Teknolojik asrındayız.Herşey elektroniğe ve otomotiğe bağlı.Yönetimlerde ve 

menfiliklerin tasfiyesini de otomotiğe bağlamak gerektir.Nitekim 1946’daki hile ve 

dalavereden sonra millet otomatik olarak bunu yapanları sadece 1950’de sandığa 

gömmedi,bunları takib eden 1965,1983 yıllarında da sandığa ve tarihe gömdü.Yapılacak 

diskalifiye milletin anlayış,hassasiyet,ilgi,tavrını açıkça ortaya koyması,birlik ve 

beraberliği içerisinde olursa daha köklü olur.Yapışmış gibi gitmeyenleri öyle bir gömüş 

gömer ki,varsa dürüstlükleri onlar bile gider.Kötü bir akibetle sonuçlanırlar.Gelin işi 

otomotiğe bağlayalım. 

Uzun boylu düşünüp konuşmak gerek.YSK Tayyib Erdoğan-a siyasi yasak koymakla ve 

3-3 olurken başkanın yani Tufan Algan’ın yasak yönünde oy kullanması,70 milyonun 

yerine geçip ambargo koymasıyla eş durumdadır.Adeta 70 milyonun,ekserin oyu hiçe 

sayılmıştır. 

            Bütün bu ve buna benzer olumsuzluklardan;asmalar,ihtilaller,hapse 

atmalar,takibler,yıldırmalar,maddi sıkıntılar,imkansızlıklar,eğitim,sağlık gibi bir çok 

alandaki eksiklikler,konuşma ve düşünceye vurulan onca prangalar,bütün 

bunlar,bunun gibiler,bilinen ve bilinmeyenler kesinlikle bizi kahretmemekte,asıl bizi 

kahreden çaresizlikler içerisinde kime baş vuracağımızı bilmemek,en önemlisi de böyle 

bir mercinin olmayışıdır.Millet olarak bunun on katını da –elbette tasvib etmeksizin 

file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge30.htm%23_ftnref1
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge30.htm%23_ftnref2


çekeriz- yeterki; çözücü,baş vurulacak bir merci bulunsun.Bulunan en yetkili yer bile 

etkisiz ve yetkisiz kalmakta,böylece kimin etkili ve yetkili olduğu 

bilinmemektedir.Çünki herkes şikayetçi durumunda kalıp,şikayetleri çözecek 

kaynaktan mahrum bulunmaktadır. 

            Ne gariptirki;Devleti yönetenin varlığı bir çocuğun kanına bağlı,baba rızasıyla 

çocuğunun kanını bağışlayıp,hakimde o yönde karar verince çocuk gibi bizlere de 

gülmek kalmaktadır.Çünki bizleri idare eden idareciler kanımıza talib,bizlerin sahibi 

olan babalarımız ve büyüklerimiz bizlerin kanını sıkıp onlara vermekte,karar mercileri 

olan hakimde o yönde hükmedince elbette ağlanmaz ancak gülünür.Ancak biz onu da 

unuttuk,gülemiyoruz da…Acaba yılın bir gününü gülme günü olarak ilan etsek de hiç 

olmazsa o gün geldiğinde millet olarak içimizi boşaltsak?Bu ise şimdilik beş yılda bir 

verilmekte oda ağlata ağlata,dağlata dağlata izinle sınırlandırılmaktadır. 

            Ve nihayet 2002 yılında milleti illet edip,ezen,büzenler bugün köşelerine 

itildiler,her biri bir yere savrulmuş durumdalar. 

            Millete vuran vurulur.Milleti kıran kırılır.Millete sırt çevrilene sırt çevrilir. 

            Takdir-i huda kuvve-i bâzu ile dönmez 

            Bir şem’a ki Mevla yaka üflemekle sönmez... 

  

                                                                                                          Mehmet ÖZÇELİK 

 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ALEVİLİK 

 

  

            Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAM) nasıl ki Kur’an-ın ahlakı ile ahlaklanmış 

ise,Hz.Ali’de küçüklüğünden beri Peygamberimizin ahlakı ile ahlaklanmış bir 

şahsiyettir. 

            Peygamber efendimizi namaz kılarken gördüğünde bunun ne olduğunu 

sormuş,namaz olduğunu öğrenerek küçük yaşından beri bir veya iki vakit 

peygamberimizden az olarak namazı sonuna kadar kılmış ve o yolda da vefat etmiştir. 

            İlk inanan dört kişiden birisidir.Şecaat kahramanı ve ilimde 

deryadır.Peygamberimiz onun hakkında:”Ben ilmin şehriyim,Ali onun kapısıdır.”Yani 

ilim şehrine ancak Hz. Ali kapısıyla girilebilir. 

            İslam dininin bu zamana kadar gelmesinde temel olmuştur. 



            Peygamber efendimizle olan amca çocukluğu ile kalınmamış,bizzat rasulullah 

kızı Fatıma-tüz Zehra’yı ona vermiş akrabalık daha da pekişmiştir. 

            Fetih suresinin son ayetinde diğer üç halife gibi övülmüş,simasında secdenin eseri 

görülenlerden olarak vasıflanmıştır. 

            Diğer halifelerle birlikte aşere-i mübeşşereden olan bu zatlar hem Kur’anca hem 

de rasulullah tarafından sena ve övgüye mahzar olmuş şahsiyetlerdir. 

            Hz.Ali ve diğer sahabileri ne kadar da övmeye kalkışsak övmelerimiz ve 

ifadelerimiz sönük kalır,kendi sözlerimizi övmüş oluruz. 

            Peygamberimiz diğer halifelerle de hem manevi bağı kuvvetlendirmiş hem de 

maddi bağı kuvvetlendirerek akraba olmuşlardır. 

            Hz.Ömer kızı Hz.Hafsa-yı peygamberimize vermiş,peygamberimizin kayın 

pederi olmuştur.Hz.Ebubekir kızı Hz.Aişe-yi peygamberimize vermiş,oda 

peygamberimizin kayın pederi olmuştur.Hz.Ömer Hz.Ali-nin kızı Ümmü Gülsüm-le 

evlenmiş,Hz.Aliyi kendisine kayın peder yapmıştır.Peygamberimiz Hz.Osman-a iki 

kızını vermiş ve onların vefatı üzerine yine olsa yine de vereceğini söylemiştir. 

            Şimdi bu derece birbirlerine yakın ve yaklaşan bu zatların birbirlerini 

bilmemeleri,-haşa- kötü ise birbirlerine bu derece yakınlaşmak için akrabalık kurmaları 

neyin ifadesi olabilir?Başta peygamberimiz ve diğerlerinin ne göz yumması ne de 

küfürlükle itham edilen bu şahsiyetlere birbirlerinin kızlarını vermeleri 

düşünülemez.Bizler bile vereceğimiz bir kimsenin kafir olması bir yana,sefih ve değersiz 

bir kimse olsa acaba kızımızı verir miyiz?Bizim için bile söz konusu olmayan bir 

eksiklik onlar için hiç mi hiç mümkün olamaz. 

            Hz. Ali zamanında olan olayların temelinde yatan sebeb içtihadî veya siyasidir. 

Peygamberimiz kendisinden sonra hilafetin otuz yıl olacağını söylemiş,dört halife 

ve Hz.Hasan-ın altı aylık hilafetiyle otuz yıl sürmüştür.Kan dökülmemesi için Hz.Hasan 

kendi rızasıyla hilafetten ferağat etmiştir. 

Peygamberimiz hastalığının şiddetlenmesi üzerine mescide çıkamaz.Bunun 

üzerine imamete Hz.Ebubekiri imam olarak nasb eder. 

Peygamberimizin vefatından sonra Müslümanlar bir yandan defin işleriyle 

uğraşırken,bu arada da hilafete kimin tayin edileceği hararetle konuşulur ve planlar 

yapılır.Öyle ki iş büyük bir patlak vermeye kadar gider.İslamdan önce olduğu gibi 

Medinede ki Evs ve Hazreç tekrar birbirlerine kılıç çekip eski düşmanlıklara dönme 

tehlikesine kadar varır.Ancak Müslümanların ittifakıyla ve tercihi ile Hz.Ebubekir 

seçilir. 



Hz.Ebubekir peygamberimizin vefatından sonra gelerek yüzündeki örtüyü     

açar ve:”Mematında hayatın gibi ne güzel ya rasulallah-diyerek öpüp ağlar ve yüzünü 

örterek etraftakilere teselli verir. 

Neticede Hz.Ebubekirin islamdan önce ve sonra da hep peygamberimiz ile 

beraber oluşu,hicretteki beraberliği,Kur’anca böyle tavsifi,rasulullahın onu imam tayin 

etmesi meseleleri ile ilk seçimle cumhur tarafından Hz.Ebubekir hilafete getirilir. 

Hz.Ebubekir kendisinden sonrası için herhangi birisini tayin etmez.Ve Hz.Ömer 

seçilir.Hz.Ömer de şehid edilip vefat edeceği anda Müslümanlar tarafından oğlu 

Abdullahı tayin etmesi istenilince,bir evden bir şehid yeter,Müslümanlar kendi 

halifelerini kendileri seçsin diyerek herhangi bir kimseyi tayin etmez. 

Üçüncü Halife olarak Hz.Osman seçilir. 

Her üçünün hilafetinde de Hz.Ali onların kâdıl Kudat-ı yani baş hakimlik 

görevini yapar.Hz.Ebubekir halife olduğunda ikinci gün giderek onu tebrik 

eder.Hz.Ömer sefere çıkacağı zaman yerine Hz.Aliyi bıraktığında bunu kabul eder.Eğer 

aralarında bir problem olmuş olsa idi ya kabul etmez veya kabulden sonra çekilmez 

veya da onlara karşı baş kaldırırdı.Eğer bir haksızlık durumu söz konusu olmuş olsa idi 

böyle bir şahsiyetin haksızlığa karşı sessiz kalması düşünülemezdi. 

Hz.Osmanın evinin etrafının çevrildiğini,Hz.Osmanın tehlikede olduğunu duyar 

duymaz Hz.Hasan ve Hüseyini göndererek korumalarını,muhafızlığını üstlenmelerini 

sağlar.Buna rağmen şehit edildiğini duyunca çocuklarını azarlayarak onları dövmeye 

kalkar.Ancak onların;isyancıların arkadan merdiven dayayarak içeri girip öldürdükleri 

özrünü beyan etmesi üzerine dövmekten vaz geçer. 

Hz.Aişe ile yapılan  Cemel vak’ası ve Hz. Muaviye ile yapılan Sıffin vak’aları bir 

içtihad neticesinde vuku bulmuş olmaktadır.Bu durumda da isabet eden Hz.Ali ve 

taraftarları iki sevab alırken,Hz.Aişe ve Muaviye taraftarları bir sevab 

almışlardır.Kesinlikle küfrü gerektirecek bir olay değildir.Burada hem katil hem 

maktul ehli cennettir. 

Evliyalar silsilesinin başı olan Hz.Ali gibi bir şahsiyetin zahiren siyasette başarılı 

olamama gibi görülen husus,onun geçici dünya saltanatından ziyade,ebedi manevi 

saltanatın sultanı oluşundandır. 

Hz.Aliye;neden kendisinden öncekilerin döneminde olmayan karışıklıkların 

kendi döneminde olduğunun sorulması üzerine şöyle demiştir:Onların döneminde bizler 

vardık,ancak bizim dönemimizde onlar yoktur.  

Hz.Hüseyine kerbalada yapılan ciğer parçalayıcı durum tüm Müslümanları 

dağdar etmektedir.Yezidin zulmü tel’in edilmektedir. 



Bugün yirmi kola ayrılmış olan Şiilik,Rafizilik ve Aleviliğin temelinde Yemenli 

bir Yahudi olan Abdullah bin Sebenin ekmiş olduğu Yahudilik tohumları 

bulunmaktadır. Bundandır ki Şiilikde de Yahudi inancı hakim durumdadır. 

Peygamberimiz bir gün Hz.Aliye;Sende Hz.İsanın sureti var,demiştir.Nasıl ki 

Hz.İsaya bir kısım Yahudi düşman olup onu inkar ederken bir kısmı da ona ilah 

demiştir. 

Hz.Aliye de Hakem olayından sonra,-Hüküm ancak Allahındır-diyen hariciler 

huruc edip Hz.Aliye düşmanlık besleyip onu tekfir ile inkar ederken,bir kısım şiada 

Hz.Aliye ilahlık isnadında bulunmuştur. 

Hz.Ali kendisine;Sen Allahsın,diyen Yahudi ve münafığı öldürmeye kalkınca 

kurnazlığından;Elbetteki Allahlar öldürür,diyerek,öldürülmekten kurtulmuş ve Hz.Ali 

onu sürmüştür.Bu olaylar ta o zamandan başlamıştır. 

Bu güne kadar ehli sünnetin dışında gelen tüm hikayeler birer 

uydurmadır.Gerçek Kur’anın bu olmayıp Hz.Alinin yanındakidir,denilerek Hz.Ali gibi 

bir şahsiyete Kur’anı saklama iftirasında bulunmaktadırlar.İslamın en küçük bir 

meselesi için her şeyini feda eden bir insanın,islamın temeli olan Kur’anın yanlış 

olmasına ses çıkarmaması ve yanında olduğu söylenilen Kur’anı çıkarmaması tam bir 

iftira ve onu tanımamaktır. 

Bu konuda “Tezkiye-i ehl-i beyt”kitabını yazan H.Hilmi Işık şahit olduğu bir 

hatırayı şöyle anlatmaktadır:”Maarif meclisine gittiğim zamanlarda,Şiilerin birkaç 

sandık içinde,bir tefsirleri geldi.Basılmasına izin verilmedi.Sebebini sordular,şeriata 

uymayan bir yeri mi var,dediler.Evet,Hz.Alinin kafir olduğunu 

yazıyorsunuz,dedim.Hiddetinden gözleri döndü.Kızma!Dinle dedim:Başında yazılmış 

ki,Hz.Talha Hz.Aliye sordu ki,Hz.Osman Kur’anı kerimden yetmiş ayeti,Hz.Ömerde 

seksen ayeti çıkardı deniyor.Bu söz doğru mudur?Hz.Ali,evet doğrudur dedi.Hz.Talha 

yine sordu ki,değişmemiş olan Mushaf sende imiş,öyle mi?Hz.Ali,evet bendedir.Hem de 

bu Kur’anın iki katı bende var,dedi.Sende bulunan Kur’anı Müslümanlara 

göstermiyecek misin?dediler.Eğer Ebubekir yerine,beni halife yapsalardı verirdim.Bana 

biat etmedikleri için,vermiyeceğim ve vasiyet edip,kıyamete kadar evladımın elinde gizli 

kalsın diyeceğim,buyurdu. 

Tefsirinizde böyle yazıyor.Senden Allah rızası için soruyorum 

ki,Yehudiler,Tevrattaki Muhammed aleyhisselamı bildiren yirmi ayeti sakladıkları 

için,Allahu taala Kur’anı Kerimde bunların kafir olduklarını bildiriyor.(Ayetlerimi 

saklayandan daha zalim,daha çok kafir olur mu?) buyuruyor.Hz.Ali (RA) Kur’anı 

Kerimin iki mislini salkıyarak üç binden fazla ayeti kerimeyi saklamış oluyor.Bu yazınız 

ile,Allahın arslanını daha zalim,daha kafir yapmış olmuyor musunuz?Allah için,buna 

doğru cevab ver,dedim. 



Şaşırıp kalıp,bir cevab veremedi.Ben ne şii,ne de Sünni değilim.Ben 

Masonum,dedi.”[1]   

Eğer sadece şii olanlar Müslüman olup cennete girecekse,sekiz katlı cennet acaba 

onlara çok değil mi? 

Bu konuda Rafizi olanlar ifrat durumdadırlar.Hadisde:”Benden sonra,rafizi 

denilen kimseler meydana çıkacak.Onlara rastlarsanız,öldürünüz.Çünki 

onlar,müşrikdir.Ali bunların alameti nedir?diye sordu.Onlar,sana aşırı bağlılık 

gösterecek,sende bulunmayan şeyleri,sana söyliyeceklerdir.Kendilerinden önce gelen din 

büyüklerini kötüleyeceklerdir.”(Darekutni ) 

Bugün başta İran olmak üzere Hz.Aliye olan muhabbet,Hz.Ebubekir ve 

Hz.Ömere olan düşmanlıktan kaynaklanmaktadır. 

İslamın çıktığı dönemde dünyada iki süper devlet bulunmakta idi.Biri Sasani 

imparatorluğu yani İran,diğeri ise Bizans idi.Hz.Ömer bunların bu saltanatını Sa’d bin 

ebi Vakkas komutasındaki ordu ile yerle bir etti.Adeta onun kinini Hz.Aliye muhabbetle 

gerçekte ise onlara düşmanlıkla sürdürmektedirler. 

Şiiliğin yayılmasında 45 yaşında ölen Şah İsmailin büyük katkısı olmuştur.Ancak 

Şiiliğin anadoluya önemli çapta yayılmasını ise Yavuz Sultan Selim engellemiştir. 

Şii alimlerinin iddiaları delil ve kaynaktan ziyade yoruma 

dayanmaktadır.Görüşleri mesnedsizdir. 

Ancak nasılki bir Sünni,Sünni olduğunu söylediği halde Sünnilikten uzaksa,bir 

şii ve özellikle alevi de Hz.Aliyi sevdiğini söylediği halde onun yolundan uzak bir yaşantı 

içerisindedir. 

Zira namazda en fazla itina gösteren ve bu önemli yolda ölen odur.Onu 

sevenlerinde kendilerini o yola adamaları gerekirken,nefsi bir fetva ile o namazda 

öldürüldüğü için kılmadıklarını söylemektedirler.Acaba yemek yerken veya su içerken 

öldürülmüş olsa idi bu insanlar bunu yapmıyacaklar mı idi? 

Hz.Ali;Bir denize bir damla içki düşse,orası kurusa,ot yeşerse,o otu bir koyun 

yese,ben onun sütünü içmem,etini yemem,diyen bu zatın haramdan kaçışı nerede,onu 

sevdiğini söyleyenlerin durumu nerede? 

Kişi sevdiğiyle beraberdir.Onu sevenin onunla beraber ve onun gibi olması veya 

ona benzemesi gerekir. 

Ancak son dönemlerde Sünniler ile Alevilerin arasındaki köprüler siyasetin 

önderliğinde ortadan kaldırıldı,aradaki buzlanmalar arttırılmış,sonuçta düşmanlığa 

vardırılmaya çalışılmıştır.İç ve dış tahrikler sonucu menfiliklere pirim verilmiştir. 
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Buna rağmen alt vatandaş yönünde pek önemli problem 

olmamakta,anlaşma,konuşma hatta akrabalık bağları bile tesis edilmektedir. 

Bu soğukluğun giderilmesi,iletişim ve yakınlığın sağlanarak ortak noktalarda 

birleşilmesi ve anlaşılması gerekmektedir.Gayrı müslümle anlaşan bir müslümanın bir 

çok noktalarda birliği olan insanlarla anlaşamaması düşünülemez. 

Gerek halk seviyesinde gerekse de alimler seviyesinde buluşulması gerekir. 

Caferiler bu noktada biraz daha ılımlı bir yol izlemektedirler.Deliller 

serdedilmeli,meselelere insafla yaklaşılmalıdır. 

Caferiler namazı üç vakit olarak kılmalarını,Hud.114.ayete ve İsra.78.ayete 

dayandırırlar.Ancak bununla beraber onlar içinde efdal olan namazın kendi vakitleri 

olan beş vakit içerisinde kılınması,üç vakitte kılınmasının bir kolaylıktan dolayı tercih 

edildiğini ve ağırlık kazandığını ifade etmektedirler.Tıpkı bizde sadece hacda yapılan 

cem-i takdim ve tehir onlarda tüm zamanlarda delil olarak alınmaktadır. 

Caferiler secde de alınlarını koydukları toprak cinsinden bir şeyi yanlarında 

bulundurmaları tamamen yoruma dayalı bir uygulamadır.Rasulullahın alnını toprak 

üzerine koyup secde etmesi,yerin sertliğinin hissedilmesi amacıyla olup,alna toprağın 

doğrudan teması şart değildir.Zira kendilerinin de ifade ettiği gibi Rasulullah hasır 

üzerine de secde etmiştir.O ise toprak değil.Belki yorumla,o da topraktan oluşmuştur 

diyerek tekellüflü bir tevil içerisine girilmiş olur. 

Bir delil olarakta: “Hişam bin Hakem diyor; ben Hz. İmam Sadık (a.s)'a nelerin 

üzerine secde etmenin caiz olduğunu sorduğumda, İmam (a.s) şu cevabı verdi: "Secde 

sadece yere ve yenilen ve giyilenleri hariç, yerden bitenlerin üzerine caizdir." Ben: 

"Fedan olayım, bunun sebebi nedir?" dedim. Hazret şöyle buyurdu: "Çünkü secde 

etmek Allah karşısında huzu etmek ve küçülmek demektir. Bu yüzden de yenilecek ve 

giyilecek şeyler üzerine secde etmek doğru değildir. Zira dünya oğulları, (düşkünleri) 

yedikleri ve giydikleri şeylerin kullarıdırlar. Halbuki secde eden, secde anında Allah'a 

kulluk etmektedir. Dolayısıyla da ona secde halinde dünyaya aldanmış olan dünya 

uşaklarının mabudu olan şeylerin üzerine alnını koyması doğru olmaz. Alnını yere 

koyması ise daha efdaldir. Çünkü bu, Allah'a karşı tevazu ve küçüklüğünü göstermek 

için daha uygundur." [2] 

Aleviler kendilerini kendi sitelerinde şöyle tanımlarlar,belki de öyle görünmek 

isteyen birkaç kişi tarafından:”  

“Alevilik nedir, Aleviler kimlerdir?         

Alevilik çeşitli ve farklı kültürlerden, dinlerden, inançlardan aldığı ögeleri 

sentezleyerek bünyesine alarak orjinal bir öğreti yaratmıştır. Alevilikte 

Hırıstiyanlık’tan, İslamiyet’ten, Budizim’den, Mani inancından, Zerdüşlük’ten, 
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Anadolu’nun yerli inançlarından vb. unsurlar görülür. Düşünüldüğünün tersine 

Alevilik İslamiyet’ten farkı, onun şartlarına, olmazsa olmazlarına uzak duran bir 

felsefedir.           

Alevilik; insanı merkezine koyan (insanı merkez alan) Anadolu’ya özgü eşi 

benzeri olmayan bir felsefe, bir inanç, bir yaşam biçimi, bir kültür, bir öğreti ve hatta 

bunların tümünü de aşan bir toplumsal olgudur.“ 

“Alevi öğretisinin temelini insan sevgisi yani hümanizm oluştur. Aleviler insanda 

tanrısal özellikler görürler. Onlara göre insan tanrının yeryüzündeki yansımasıdır. 

İnsana gösterilecek sevgi ve saygı yeryüzündeki her türlü ibadetten daha değerlidir. 

İnsana değer verilmelidir çünkü insan dünyadaki her şeyin yaratıcısıdır. İnsan yaratan 

ve yaşatandır. Hümanizm, insan sevgisi temelinde tüm “kerametlerin/ mucizelerin” 

insanda olduğuna inanır. Bunu “her ne arar isen insanda ara” özdeyişiyle dile getirir.” 

“Alevilik dogmatik ve bağnaz değildir. Aleviler kuralcı ve biçimciliği 

reddederler. Öze, önem verirler. Diğer dinlerde, inançlarda olan, insan yaşamının her 

alanına müdahale eden kendileri dışında “doğruyu” görmeyen katı donuk yaklaşımları 

Alevilikte bulamazsınız. Dogmatizme karşı, bilimden yana, insan aklının ve iradesinin 

özgürlüğüne inanırlar.” 

“Alevilikte bir söz vardır: “Zaman sana uymuyorsa sen zamana uy!” 

“Alevi öğretisinde “72 millete bir nazarla bakmak” ilkesi esastır.”( www. 

aleviyol. com) 

-Haksız olarak Osmanlıya saldırılmakta,kendi menfilikleri setredilmektedir. 

-1950’de başlayan dini solumaya adeta tahammül edilememektedir. 

- Aleviler için sürekli canlı tutacak bazı kıbleler,onu sloganlayacak ve devam 

ettirip arkasında bir çoklarını sürükleyecek oyunlar hep pazarlanmaktadır.Tıpkı 

Dersim ve Sivas olayları gibi.Gündemde tutmak için sürekli kızdırılıp 

pişirilmekte,kinler canlı tutulmaktadır.-Gelin canlar kardeş olalım-sözünün yerini 

düşman olalım almaktadır. 

Alevilerdeki inanç ve yaşayışta farklı farklıdır.Sünni gibi yaşayanından,sünni dışı 

yaşayanına kadar hepsi mevcuttur. 

Alevilerin gerçek kimliklerinin gösterilmesi ve onlara öğretilmesi gerekir.Tıpkı 

sünni olduğunu söyleyenlerin,sünnet dışı yaşamaları gibi... 

Bu konuda Bediüzzaman şu açıklamalarda bulunur: 

http://www.aleviyol.com/
http://www.aleviyol.com/


“Evet çoklar var ki, büyüklerine ve mürşidlerine itimad edip tenbellik eder. 

Hattâ bazan, "Namazımız kılınmış" der. (Bir kısım Alevîler gibi)...”[3]  

            “ Sevad-ı a'zama ittiba edilmeli. Ekseriyete ve sevad-ı a'zama dayandığı zaman, 

lâkayd Emevîlik, en nihayet Ehl-i Sünnet cemaatine girdi. Adedce ekalliyette kalan 

salabetli Alevîlik, en nihayet az bir kısmı Râfızîliğe dayandı.”[4] 

            “Herşeyin ifrat ve tefriti iyi değildir. İstikamet ise hadd-i vasattır ki, Ehl-i Sünnet 

Ve Cemaat onu ihtiyar etmiş. 

...Belki Ehl-i Sünnet, Alevîlerden ziyade Hazret-i Ali'nin (R.A.) tarafdarıdırlar. 

Bütün hutbelerinde, dualarında Hazret-i Ali'yi (R.A.) lâyık olduğu sena 

ile zikrediyorlar. Hususan ekseriyet-i mutlaka ile Ehl-i Sünnet Ve Cemaat mezhebinde 

olan evliya ve asfiya, onu mürşid ve şah-ı velayet biliyorlar. Alevîler, hem Alevîlerin hem 

Ehl-i Sünnetin adavetine istihkak kesbeden Haricîleri ve mülhidleri bırakıp, ehl-i hakka 

karşı cephe almamalıdırlar. Hattâ bir kısım Alevîler, Ehl-i Sünnetin inadına sünneti 

terkediyorlar.”[5] 

            “Ey ehl-i hak olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat! Ve ey Âl-i Beytin muhabbetini 

meslek ittihaz eden Alevîler! Çabuk bu manasız ve hakikatsız, haksız, zararlı olan nizaı 

aranızdan kaldırınız. Yoksa şimdiki kuvvetli bir surette hükmeyleyen zındıka cereyanı, 

birinizi diğeri aleyhinde âlet edip ezmesinde istimal edecek. Bunu mağlub ettikten sonra, 

o âleti de kıracak. Siz ehl-i tevhid olduğunuzdan uhuvveti ve ittihadı emreden yüzer 

esaslı rabıta-i kudsiye mabeyninizde varken, iftirakı iktiza eden cüz'î mes'eleleri 

bırakmak elzemdir.”[6] 

            "Münafık öldükten sonra namazı kılınmaz" mealindeki âyet, o zamandaki ihbar-

ı İlahî ile bilinen kat'î münafıklar demektir. Yoksa zan ile, şübhe ile, münafık deyip 

namaz kılmamak olmaz. Madem "Lâ ilahe illallah" der, ehl-i kıbledir. Sarih küfür 

söylemese veyahut tövbe etse, namazı kılınabilir. O Aliköy'de Alevîler çok olduğunu ve 

bir kısmı Râfızîliğe kadar gidebilmesi nazarıyla, onların en fenası da, münafık 

hakikatına dâhil olmamak lâzım gelir. Çünki münafık itikadsızdır, kalbsizdir ve 

vicdansızdır, Peygamber (A.S.M.) aleyhindedir. (Şimdiki bazı zındıklar gibi.) Alevî ve 

Şiîlerin müfritleri ise; değil Peygamber (A.S.M.) aleyhinde, belki Âl-i Beyt'in 

muhabbetinden, ifratkârane muhabbet besliyorlar. Münafıkların tefritlerine mukabil, 

bunlar ifrat ediyorlar. Hadd-i Şeriattan çıktıkları vakit, münafık değil ehl-i bid'a 

oluyorlar, fâsık oluyorlar; zındıkaya girmiyorlar. Hazret-i Ali Radıyallahü Anh yirmi 

sene hürmet ettiği ve onlara şeyhülislâm mertebesinde onların hükmünü kabul ettiği 

Ebu Bekir, Ömer, Osman (Radıyallahü Anhüm)e ilişmeseler, Hazret-i Ali Radıyallahü 

Anh o üç halifeye hürmet ettiği gibi, onlar da hürmet etseler, farz namazını kılsalar 

yeter. 

Hem madem Risale-i Nur şakirdlerinin en büyük üstadı, Peygamber'den 

(A.S.M.) sonra Celcelutiye'nin şehadetiyle İmam-ı Ali Radıyallahü Anhu'dur; onun 
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muhabbetini dava eden Şiîler, Alevîler, Risale-i Nur'un derslerini Sünnîlerden ziyade 

dinlemeseler, Âl-i Beyt'e muhabbet davaları yanlış olur. Zâten kaç sene evvel, o Alevî 

köyünde üç Ali'nin himmetiyle masumlar Risale-i Nur'u şevk ile yazmalarını işittim. 

Hattâ o zamanda, o köyü de duama dâhil etmiştim. İnşâallah yine orada imam olmak 

istenilen kardeşimiz Ali'nin himmetiyle ve Hâfız Ali'nin (R.H.) vârisi Küçük Ali gibi 

kardeşlerimizin gayretiyle, onların hakkındaki dualarım boş gitmeyecek; o köydeki iki 

kısım Sünnî, Alevî ittifak edecek.”[7] 

            “Galib kardeşimiz Alevîler içinde Kadirî, Şazelî, Rüfaî Tarîkatlarının bir 

hülâsasını Sünnet-i Seniye dairesinde Hulefa-yı Raşidîn, Aşere-i Mübeşşere'ye 

ilişmemek şartıyla muhabbet-i Âl-i Beyt dairesinde bir tarîkat dersi vermesini 

düşünüyor. Hakikat namına ve imanı kurtarmak ve bid'alardan muhafaza etmek 

hesabına ehemmiyetli üç-dört faidesi var: 

            Birincisi: Alevîleri başka fena cereyanlara kaptırmamak ve müfrit Râfızîlik ve 

siyasî Bektaşîlikten [8]bir derece muhafaza etmek için ehemmiyetli faidesi var. 

            İkincisi: Hubb-u Ehl-i Beyt'i meslek yapan Alevîler ne kadar ifrat da etse, Râfızî 

de olsa; zındıkaya, küfr-ü mutlaka girmez. Çünki muhabbet-i Âl-i Beyt ruhunda esas 

oldukça, Peygamber ve Âl-i Beyt'in adavetini tazammun eden küfr-ü mutlaka girmezler. 

İslâmiyete o muhabbet vasıtasıyla şiddetli bağlanıyorlar. Böylelerini daire-i sünnete 

tarîkat namına çekmek, büyük bir faidedir. 

            Hem bu zamanda, ehl-i imanın vahdetine çok zarar veren bazı siyasî cereyanlar 

Alevîlerin fıtrî fedakârlıklarından istifade edip kendilerine âlet etmemek için Nur 

dairesine çekmek büyük bir maslahattır. Madem Nur şakirdlerinin üstadı İmam-ı 

Ali'dir (R.A.) ve Nur'un mesleğinde hubb-u Âl-i Beyt esastır, elbette hakikî Alevîler 

kemal-i iştiyakla o daireye girmeleri gerektir.”[9] 

            “İşte; şimdi gizli münafıklar, Vehhâbîlik damariyle, en ziyade İslâmiyet'i ve 

hakikat-ı Kur'aniyeyi muhafazaya me'mur ve mükellef olan bir kısım hocaları elde edip, 

ehl-i hakikatı Alevîlikle ittiham etmekle birbiri aleyhinde istimal ederek, dehşetli bir 

darbeyi İslâmiyet'e vurmağa çalışanlar meydanda geziyorlar.”[10] 

            “Lâkayd Emevîlik nihayet Sünnet Cemaate, salabetli Alevîlik nihayet Râfızîliğe 

dayandı.”[11] 

  

                                                           BEN   BİR   ALEVİYDİM 

            (Alevi bir öğretmenin hatırası) 

            Genelde herkes ailesinin dini üzeredir.Ben de bir alevi ailesinde dünyaya 

geldim.Otomatikman bir alevi olmuş oldum. 
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            Okumayı seven bir kimse idim.Okudum ve ilk okul öğretmeni oldum.Bir müddet 

sonra tayinim Bitlis’e çıktı.Çok korkmuştum.Kürtlerin içerisine nasıl gidecektim!Eğer 

benim birde alevi olduğumu öğrenirlerse halim ne olurdu? 

            Bu düşünceler içerisinde iken,çok sevdiğim Hasan Sabbah’ı rüyamda,bir uçağın 

içerisinde o ve ben olduğumuz halde Bitlis’e doğru gidiyorduk. 

            Bu bana bir işaret oldu.Artık rahatlıkla gidebilirdim.Gönlüm rahatlamıştı. 

            Hanımım oruç tutuyordu ama ben tutmuyordum.Tutamazdım da..çünki 

aleviydim!tutmamam gerekiyormuş!..öyle diyor dedelerimiz… 

            Küçük de bir çocuğumuz vardı.Buna her gün süt gerekmekteydi.Çünki annesinin 

sütü yoktu.Komşumuz olan imam efendi,sağ olsun devamlı bize yakınlık gösteriyor,süt 

gönderiyor hatta para bile almıyordu. 

            Bu hoca efendinin göstermiş olduğu bu müsbet hareket,bende büyük etki yaptı. 

            Bir gün hanım;-Bey!Bu hoca efendi bize bu kadar iyilikte bulundu,bari hiç 

olmazsa sen de arada bir camiye namaz kılmaya git,bir görün… 

            Ben de namaz kılmasını bilmediğimi söyledim. 

            Hanım ise bana,onların yaptığı gibi yapmamı söyledi. 

            Eni sonu gittim gittim..zorda olsa haftada bir iki sefer tepkileri de üzerime 

çekmemek hem de minnet borcumu ödemek için gidiyordum. 

            Bir ara çarşıya çıktığımda gizlice bir kitapçı dükkanına gidip,resimli bir namaz 

hocası aldım.Böylece namazın kılınışını daha iyi öğrenmeye başladım. 

            Bir gün yine namazdan çıktığımda hoca efendi elimden tutarak;Hoca,bugün bize 

gideceğiz,diyerek beni evine götürdü. 

            Bana bir kitap okudu.Çok hoşuma gitmiş,beni çok etkilemişti. 

            Sohbet sonrası ayrılırken kitabı vermesini istedim,bir niyetim de içerisinde  bazı 

eksiklikleri bulup tesbit ederek,hocaya itirazda bulunmaktı. 

            Yanıma kağıt kalem koyup okumaya başladım.Bir kitap,iki kitap,üç kitap 

derken,hiç birisinde bir eksiklik ve itiraz edecek bir nokta bulamamıştım. 

            Bu kitablar Bediüzzaman Said Nursi’nin Risale-i Nur eserleri idi. 

            Gün be gün kendimde bazı değişikliklerin farkına varıyordum.Artık namazı 

sürekli kılmaya karar verdim. 



            Bir Cuma günü camiye gittiğimde hocanın hutbesinin konusu aleviler 

olmasından dolayı,hoca Alevileri atıp tutuyordu.Dikkatimi çekerek dinlemiş ancak 

rahatsız olmamıştım. 

            Namaz sonu herkes çıkmış,bir hoca bir de ben kalmıştık.O zamana kadar kimse 

benim alevi olduğumu bilmiyordu. 

            Hocaya dönerek;Hocam,ben de aleviyim,der demez şaşıran hoca,Öyle mi?deyip 

ağlamaya başladı.Ben ise kendisine;Hocam,bu söyledikleriniz daha onda biri bile 

değil,dediysem de,hoca çok üzülmüştü. 

            Yaz tatilinde memleketime gitmedim,orada kalıp Kur’an-ı Kerim’i öğrenmeye 

başladım.Artık ben ve hanım beş vakit namazımızı kılıyorduk. 

            Babam gil bizi arayıp,gitmeme sebebini sorduklarında da;yolun uzak oluşu 

bahanesini öne sürerek geçiştirmeye çalışıyorduk. 

            İki yıl kadar sonraydı.Babam bize gelmişti.Hanımı önceden tenbihleyerek;sofrayı 

kurmasını,benim sofraya biraz geç geleceğimi,eğer babam sorarsa özellikle namaz 

kıldığımı söylemesini planlamıştım. 

            Aynı planımız üzere babam beni sormuş,aynı cevabı alınca sofradan 

çekilerek,ısrarla yemek yemiyeceğini söylemeye başlamış.Benimde çok ısrarlarıma 

rağmen yememekte kararlıydı.Ben rahatça yemeğimi yemeye başladım.Yemeğini bitiren 

hanıma da;Namazı geçirmemesini,hemen kalkıp kılmasını tenbihledim.Bununla da ayrı 

bir şok olmuştu babam… 

            Buna rağmen Kırk gün bizde kalan babama kitap okuyor,açıklamalarda 

bulunuyordum.Ve nihayet babamda namaza başlamıştı. 

            Ancak köye dönen babamı akrabalar ve çevre sıkıştırarak tekrar namazı 

bıraktırmışlardı. 

            Bir yıl sonraki yaz tatilinde artık köye gitmemin,orada bu gerçekleri anlatmamın 

zamanı gelmişti. 

            Köyün gençlerini toplayıp onlarla sohbetler düzenledim.Gün be gün gelişmeler 

oluyordu. 

            Benim bu durumuma öfkelenen özellikle bir kısım yaşlılar  sırf benim için 

İzmir’den üç tane dede getirttiler.Beni tekrar eski durumuma döndürmek 

istiyorlardı.Ancak böyle bir toplantıya köyün aydın ve kültürlü kimselerinin de 

katılmaları şartıyla kabul ettim.Öyle de oldu. 

            Bunlar Kur’an-ın 32 cüz olduğunu,iki cüz’ün eksik olduğunu söylüyorlardı. 



            Bende kendilerine;Öyleyse çıkarın,ortaya koyun o iki cüz’ü,madem varsa neden 

göstermiyorsunuz?Madem gösteremiyorsunuz,o halde bu 30 cüz’ü kabul edin! 

            Ancak bunlar bu iki cüz’ün Hz.Ali ile ilgili olduğu için çıkarılmış olduğu 

kanaatına varmakta ve öyle bir inanca zorlanmakta idiler. 

            Gençler ise onların tutarsız ifadelerine itibar etmeyip,benden taraf oldular. 

            Dedelerle de bir netice alamamışlardı.Fakat ben on’dan fazla gencin namaza 

başlamasıyla bir netice almıştım. 

            Bende yeni bir kanaat oluştu;Artık köye gelmeliydim. 

            Ve nihayet köyüme olmasa da,köyümüze yakın Sünni bir köye tayinimi 

yaptırmıştım.Hafta sonları köye gidiyor,gençlerle ilgileniyordum.Gözle görülür büyük 

bir gelişme oluyordu. 

            Ancak her hayırlı işin bir muzır manisi olduğu gibi,bizim bu gayretimizin de 

muzır manisi olmuş,12 Eylül ihtilali olmuştu. 

            Bir çok yerleri aradıkları gibi,bizi de aradılar.Kitaplardan dolayı suçlu 

bulunarak sürgüne yollandım. 

            Sürgün benim için bir terfi,tarlanın sürülmesi gibi olmuştu.Kendimi bulmuş,kafa 

dengi insanlarla karşılaşmıştım.Şimdilik çevremden uzaklaşmıştım. 

            Belki herkesi bağlamasa da,öyle cahilane hareketler oluyordu ki,Rusya’da bile 

benzeri yapılmıyordu. 

            Bazen dedeler geliyor,iki dem diye bir fasıl yapıyorlardı. 

            Birinci demde evli bekâr herkesi topluyorlardı.Onlarla adeta bir ayin ve oyun 

yapıyorlardı. 

            İkinci dem de ise sadece evli erkek ve kadınları topluyor,evli erkek ve kadınların 

serçe parmaklarını tutarak;sen şu erkekle,sen şu kadınla –farz bir emir gibi- yatma 

şartını koşuyorlardı.Bacı kardeş gibi olacaksınız,diyorlardı. 

            Saf ve masum olanlar,o kadın ve erkekle sırt sırta yatarken,açık gözlü 

görünenler güzel olan kadınları seçiyor ve onlarla sabahlayıp yatıyorlardı.Bu durum da 

kesinlikle dışarıya sızdırılmıyordu. 

            Biz Hz.Ali’yi seviyoruz diye iddia ediyoruz fakat asla onun yaşantısıyla ilgisi 

olmayan bir hayat içerisinde hayatımızı sürdürüyorduk. 



            Şu anda yurt dışında olan alevi bir arkadaşım da anlatmıştı;Kendisinin rafizi 

olduğunu,hristiyanlar gibi Hz.Ali’ye Allah dediklerini,öyle kabul ettiklerini ve bu 

durumda kendisi gibi bir çoklarının olup,ancak kendisinin Risale-i Nur’ları okuyarak 

kurtulmuş olduğunu anlatmıştı.   

            Sünniler islamiyeti bilmiyorsa,aleviler hiç bilmiyordu. 

            Veya yanlış telkinlerde sürekli kindar bir ortamda canlı tutuluyorlar. 

            Hepsi öylemiydi?Elbette değil.Aleviler Sünnileri,Sünnilerde Alevileri gerektiği 

gibi tanımıyorlar adeta tanımalarına müsaade edimiyordu.Sürekli çarpışmalı ortamlar 

oluşturuluyordu. 

            Bir gün Sünni arkadaşlar içerisinde konuşurken,Alevilerin sünnetsiz 

olduklarından bahsetti,alevi olan diğer bir arkadaşımız ona karşı;çıkarıp göstereyim 

mi?dedi. 

            Bu gibi hoş olmayan şeyler az değil. 

            Adeta birbirimizi kulaktan duyduğumuz  sözlerle tanıyor ve tanıdığımız gibi de 

görmek istiyoruz. 

            Diyalog ve iletişim eksikliği ciddi boyutta mevcut. 

            Birkaç Sünni arkadaştan işitmiştim;Dedeleri zamanında Sünniler ile aleviler 

birbirlerine gider gelirler,samimilik ve dostluklarını devam ettirirlerdi. 

            Özellikle siyasetin açtığı yara ile bu yakınlık bir çok uçurumların açılmasına 

neden olmuştur. 

            Düşünemiyoruz ki;eğer babamız,bir büyüğümüz,çok sevdiğimiz birisi eğer 

yemek yerken öldürülmüş olsa,kesinlikle bizde yemek yemiyeceğiz mi 

deriz?Yoksa,madem o bu yemeği yerken öldü,severdi,bizde bunun gibi yapalım,bunu 

yiyelim veya normal olarak yemeye devam edelim derdik. 

            Hakeza,kitap okurken öldürülse idi,bizde o halde ve o yolda okumayalım 

demeyiz. 

            Hz.Ali madem ki şerefli bir görev  olan namaz yolunda öldürülmüş,bizde aynı 

yolda ölünceye dek kılalım ve o yolda ölelim dememiz gerekmez mi? 

            Hz.Ali ki;Eğer bir denize bir damla içki düşse,orası kuruyup ekin olsa,o ekini bir 

koyun gibi hayvan yese onun etini yemem,sütünü içmem veya ekilse,ekmek olsa ben o 

ekmekten yemem,diyecek kadar içkiden kaçarken,teamüllere baktığımızda tersi 

durumlarla karşılaşmaktayız. 



            Her üç din mensubları da kendilerini kurtaracak bir mehdi ve Mesih 

beklemekteler.Böyle bir kurtarıcıyı beklemek elbette bizim de hakkımız vede 

ihtiyacımızdır. 

            Öyle inanıyorum ve iman ediyorum ki;Ana ve baba tarafından Hz.Ali’nin torunu 

olan Bediüzzaman Said Nursi ve onun Risale-i Nur eserleri biz aleviler için bir kurtuluş 

vesilesi ve bir kurtarıcı olacaktır. 

            Beni kurtaran bu hakikatlar,inşallah onları da kurtaracaktır.Yeter ki bir an 

evvel ulaştırılsın ve anlatılsın… 

            Zira bu insanlar asla hristiyan ve Yahudilerden daha azgın kişiler 

değillerdir.Onlar islama girip islamı yayarken,neden bizler uzak kalalım??? 

            Bize uzanacak bir ele ihtiyacımız var ve o eli bekliyoruz. 

            Rahmeti ilâhiyyeden ümid vârız. 

            Bu aynı zamanda kulak verilmesi gereken bir feryattır… 

                                                                                                          Mehmet   ÖZÇELİK 

                                                                                                                11-12-2002 

 

  

 

[1] İslama hizmet.H.H.Işık.sh.64. 
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[8] BEKTAŞİLER:Alevilikten esinlenmesine 

karşın kendilerini İslamdan ayrı düşünmediler. 

Tarikat izlenimini uyandırdılar. (Aşık, talip, 

muhip, derviş, baba halife, dede babalık 

aşamaları vardır.)7 halifeleri vardır. Hacı 

Bektaş yolunun öğrencilerinden olup da dergah 

ve tekkelerde hizmet edenlere derviş denir. 

Nikah birdir. Evlenen yoldan düşer. Cenazeleri 

Sünniler gibi kaldırırlar. Cenazeyi din büyükleri 

kaldırır. Sazsız semah okunur. Hıdır kurbanı ve 

orucu 11 Şubat’ta başlar, 4 hafta sürer. 12 gün 

Muharrem orucu tutulur. Tek 

namaz(oturduğun yerde), dik namaz(cenaze 

namazı), halk namazı(kırklar namazı) vardır 

arka arkaya kılınan namaz makbul değildir. 

Güneş bir nurdur. Güneş Muhammed, ay 

Ali’dir.”( ANADOLU VE BALKANLARDA 

ALEVİ YERLEŞMESİ. Yazar : Nejat 

BİRDOGAN) 

[9] Emirdağ Lahikası.1/241-242. 

[10] Tarihçe-i Hayat.501. 

[11] Sünuhat-Tüluat-İşarat.21. 
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LOZAN ZAFER Mİ HEZİMET Mİ ? 

 

  

            Lozan zahiren galib bir devletin mağlub bir devletle masa başına oturmasıdır. 

            İngiltere/İsviçrenin bir kenti olan lozanda dünya entrikalarını çevirmekte usta 

olan İngiltere ile bazı hakların görüşülmesi amacıyla yapılmış bir toplantıdır. 

            Mehmet Âkif Ersoy Safahat'ında "Köse İmam"a şöyle söyletir: "İngiliz yok mu, 

o hain, ya doyup patlamalı/yahut aç kalmalıdır... Yoksa bizim fal kapalı." 

            Lozana galib devlet pozisyonuyla gitmiş olmamıza rağmen aşağıdaki tarihi 

gerçeklere halimiz ne kadar da benziyor değil mi? 

            ”Avrupa’ya eski sadrazam Tevfik Paşanın riyaseti altında gönderilecek 

murahhas heyetinin azası meyanında ben de vardım.İtilaf devletlerinin 

murahhasları,gene Versay’ın tarihi salonunda bizi kabul ettiler.Bakınız kısa bir 

vakfeden sonra,elinde bir tomar kağıt olduğu halde kalkan Klamenson ne 

diyordu:”Efendiler!Siz de harbe sebebsiz girdiniz.Çanakkalayı yıllarca 

kapattınız.Muharebenin dört sene uzamasına,milyonlarca insanın ölmesine sebebiyet 

verdiniz.Bundan dolayı,bugün size teklif etmekte olduğumuz muahede şartları çok 

ağırdır.İçindeki maddeleri asla müzakere ve katiyen müzakere etmeyeceğiz.Onların bir 

kelimesini bile değiştirmeyeceğiz.Kül halinde ve aynen –birkaç gün içinde tetkik ettikten 

sonra- kabul eylemenizi istiyoruz.”[1] 

            Genelde toplantının dört aktörü bulunmaktadır;Mustafa Kemal,İsmet 

İnönü,Lord Gürzon,Haim Naumdur. 

            Daha önceki araştırma yazımızda olayı detayıyla ele almış,burada ise özetleyecek 

olursak; 

            -İsmet İnönüyle beraber olan Dr.Rıza Nur aynı zamanda yasak olan Hatıratım 

adlı dört ciltlik kitabında sürekli İsmet İnönüden bahsederek,beceriksizlik ve ilgisizliğini 

nazara vermektedir. 

            Onun bir diplomat olmadığını,zaten başta da gitmek istemediğini,M.kemalin 

zorlamasıyla bir asker edasıyla orada bulunup,kendi başına karar veremeyerek sürekli 

M.Kemali arayarak ortak noktalarda beraber karar verebildiğini,dil bilmeyip,kulağının 

ağır duymasından olayı sağlıklı kavramadığını,Musul ve Kerkük gibi önemli yerlerin bu 

şekilde verilmesiyle kalmayıp,almamız gereken adaların bile söz konusu edilmeyerek 

İngilizlere bırakıldığını dile getirir. 

            Olay yani –Lozanın İçyüzü- Büyük Doğu mecmuasının 29. sayısında tüm 

çıplaklığıyla işin geri planı ve hileleri ortaya konulmuştur.Şöyleki: 

            “Büyük Doğu'nun yirmidokuzuncu sayısında; "Lozan'ın İç yüzü" diye yazılan 

makaleden: 
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            İngiliz murahhas heyeti reisi Lord Gürzon, nihayet en manidar sözünü söyledi. 

Dedi ki: 

            "Türkiye İslâmî alâkasını ve İslâmı temsil rolünü kendi eliyle çözer ve atarsa, 

bizimle hulûs birliği etmiş olur ve Hristiyan dünyasının hürmet ve minnetini kazanır; 

biz de kendisine dilediğini veririz." 

            Lozan'da Türk murahhas heyeti başkanı bulunan ve henüz hakikî kasıdları 

anlayamayan İsmet Paşa, bir aralık bütün Hristiyan emellerinin Türkiye'yi mazisindeki 

ruh ve mukaddesatı kökünden ayırmak olduğunu sezdiği halde, şu gizli ivaz ve teminatı 

veriyor ve diyor ki: 

            "Eskiden beri kökleşmiş ve köhne engellerden (yani an'ane-i İslâmiyet'ten) 

kurtulmak hususunda besledikleri (yani İsmet'in beslediği) azmin, inkâr edilmez 

delilidir." 

            Harfi harfine iktibas ettiğimiz bu sözlerle, Türk başmurahhasının yani İsmet'in, 

eskiden kökleşmiş ve köhne olmuş engellerden kurtulmak hususunda Türk milletine 

beslediği kat'î azimle ne kasdettiğini ve bunu hangi maksad altında İslâmiyet 

düşmanlarına ivaz diye takdim ettiğini sormak lâzımdır. 

            Konferansın birinci defasında Türk başmurahhası, bizzât karar vermek 

vaziyetinde olmadığı ve büyüğüne, yani Mustafa Kemal'e bildirmek zorunda olduğu 

için, memlekete dönüyor; kendisini Haydarpaşa'dan Ankara'ya götüren tren ve devlet 

reisini (Mustafa Kemal) İzmir'den Ankara'ya götüren trenle Eskişehir'de buluşuyor. 

Bir arada ve başbaşa seyahat... Sonra Ankara gizli meclis toplantıları... Fakat esas 

mes'elelerde daima başbaşa. Mustafa Kemal ile İsmet beraber içtimaları ve karar: "Din 

öldürülecektir." 

            Lozan Konferansı'nın ikinci sahifesi: ...Artık herşey Türkiye hesabına çantada 

hazırdır. Yani dini terk ile herşey yapılacak. Yeni hizbin (Kemalizm ve İsmet hükûmeti) 

bundan böyle bu millette, İslâmiyet'i katletmek prensibiyle hareket etmekte, hasım 

dünyanın kumandanlarından, yani düşman ehl-i salib kumandanlarından, dini 

vurmakta daha hevesli olduğu ve örnekler vereceği ve bilhassa hudud dışı değil de, 

hudud içi ve millî irade yaftası altında çalışacağı şübheden vârestedir. 

            Nihaî Vesika 

            Lozan Muahedesinden sonra, İngiltere Avam Kamarası'nda "Türkler'in 

istiklalini ne için tanıdınız?" diye yükselen itirazlara, Lord Gürzon'un verdiği cevab: 

            "İşte asıl bundan sonraki Türkler bir daha eski satvet ve şevketlerine 

kavuşamayacaklardır. Zira biz onları maneviyat ve ruh cephelerinden öldürmüş 

bulunuyoruz." Yani Mustafa Kemal ve İsmet'in verdikleri karar, Türk Milletini 

İslâmiyet ve din cihetinden öldürmek kararıdır. 

            Artık bunun üzerine herşey apaçık anlaşılıyor değil mi?.. 

Gizli anlaşmanın entrikası: 



            Türkler'e dinlerini ve din temsilciliğini feda ettirmek şartıyla, sun'î istiklal işinde 

gizli anlaşmanın müessiri, tek kelime ile Yahudiliktir. Buna memur-u müşahhas kimse 

de, şimdi Mısır Hahambaşısı bulunan Hayim Naum'dur. Bu Hayim Naum, bu korkunç 

teşebbüse evvelâ Amerika'da Türkler lehinde bir seri konferans vermek ve 

emperyalizma şeflerine, Türk'ün maddesini serbest bırakmaları, buna mukabil ruhunu, 

tâ içinden ve kendi öz adamlarına yıktırmaları fikrini telkin etmek suretiyle başlamıştır. 

Yani masonluk hasebiyle Kur'anın ahkâmını kaldırmak, milleti dinsiz yapmak. Hayim 

Naum müdhiş plânının zeminini Amerika'da hazırladıktan sonra İngiltere'ye geçmiş ve 

hâlis Yahudi olan Lord Gürzon ile temas ederek şu teklifte bulunmuştur: 

            "Siz Türkiye'nin mülkî tamamiyetini kabul ediniz. Onlara ben İslâmiyet'i ve 

İslâmî temsilciliklerini, ayaklar altında çiğnetmeyi taahhüd ediyorum." Aynı Hayim 

Naum, Türk murahhaslar heyetine müşavir sıfatıyla sokulmanın da yolunu bulmuş, 

yani Mustafa Kemal ve İsmet'i kendine dost bulmuş. Onun için üçü birleşmiş ve artık 

arada santralın intizamla işlemesine hiçbir mani' kalmamıştır. 

            Hayim Naum o sırada Ankara'ya kadar da uzanarak plânın muvaffakıyeti için 

gereken en mühim ve merkezî şahıs nezdinde -yani Mustafa Kemal yanında- emin 

bulunduğu tesirinin derecesini ölçmek istemiştir. Öyle ki bu tesir, mahud mevzuda 

Hayim Naum'dan daha heveskâr ve gayretli bir İslâmiyet düşmanına tesadüf etmekle 

muradına ermiş ve artık Türk'ü içinden vurmanın plânını gerçekleştirmek için her 

unsur tamamlanmıştır. 

            İşte bu ehemmiyetli vesika, tam tamına Risale-i Nur tercümanının kırk küsur 

sene evvel hadîs-i şerifin ihbarına dair beyan ettiği hâdiseyi tasdik ettiği gibi; ve Şeriat-ı 

Ahmediye'ye ihanet eden o dehşetli şahsın mühim bir kuvveti Yahudi olduğu, Yahudi 

olan Lord Gürzon ile Hayim Naum o ihbarın hakikatını gösterdiklerini ve yirmibeş 

seneden beri Nurcuların imhasına keyfî kanunlarla dehşetli zulümlerin hikmetini tam 

gösteriyor.”[2] 

            -Lozanda tatmin olunulmamıştır.Belkide öyle istendiği için.Koca Osmanlıdan 

kalan geniş alan küçültülmüş,Misak-ı Milli ile değil,Sevr ile ölçülüp muhakeme ve 

mukayese yapıldığından hataya düşülmüş,müebbed hapis idama tercih 

edilmiştir.Ölümü gösteren İngiliz sıtmayı kabul ettirmiştir. 

            -Lozan bir asır sürecek olan direncimizi kırmıştır.Elimizi kolumuzu bağlamıştır. 

            -Lozan bir asır sürecek olan sağcı-solcu,laik anti-laik gibi kavgaları başlatmıştır. 

            -Lozanın bununla beraber en önemli ikinci belki de birinci kaybettirdiği 

ise,Osmanlı ile çizilen sınırların daha da küçültülmesi,Türk devletinin küçültülme 

politikasıdır. 

            -Sürekli önde tutulmaya çalışılan bir görüşte de;İslamiyetin değil,Türk rıkının 

hedef alınmasıdır. 

            Oysa bilinmelidir ki;Bin küsur yıldır bu Türk devleti neyi temsil 

etmektedir?Türk deyince ilk akla gelen İslamiyet ve Müslümanlıktır. 
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            O halde ayrılınan ana nokta şuradadır;Dünyada Laiklik Fransada çıktığı için bir 

onların kanunlarında ve idare sistemlerinde mevcuttur,birde bizde. 

            Laiklik tanımındaki gibi bizde uygulanmayışı,lozanda alınan kararların 

uygulanmasına zemin hazırlamış olmaktadır. 

            -Niyazi Berks’in ifadesiyle:”Türk laikliği İslâmcı selefliğe karşıt olarak 

doğmuştur.”[3] 

            Yanlış uygulamayla içimize sokulan kazık,bir türlü çıkarılamamış,milletle devlet 

sürekli kavgalı halde tutulmuştur.Millet suçlu olarak ve tehdit unsuru olarak kabul 

edilmiştir. 

            Cumhuriyetin kuruluşunda kanuna konulan bir madde de;Hilafet reisi 

cumhurun şahsında mündemiçtir,denilerek tepkiler çekilmemiş,dolaylı olarak 

kaldırılmıştır.Lozanda alınan kararlarla bu başarılmıştır. 

            Acaba Lozan yeni kurulan devlette bir ideal miydi?Düşünülmesi gerektir. 

            Acaba Lozan ile bir imparatorluğun devamı mı söz konusu yapılmış,yoksa ulus 

devletin devamı mı göz önünde bulundurulmuştur?Tartışmanın odaklandığı önemli 

noktayı oluşturmaktadır. 

            Birde olaylara farklı zaviyelerden bakıştır ki,ana nokta da 

birleşilememektedir.Oysa düşünülecek olunsa,bir çok noktada birleşilecektir. 

            Kadir Mısıroğlu ve yazdığı eser olan –Lozan zafer mi hezimet mi-kitabında 

gösterdiği hassasiyet ve telaş işin bu arka planına ve perdenin gerisine bakmış 

olmasındandır. 

            Zafer larak değerlendirenler ise olaya,maddi,zahiri ve sevr ile yapılan mukayese 

doğrultusunda mücerred değerlendirmedendir. 

            Olay gündeme geldiğinde sürekli olarak Atatürkçülükle ve laiklikle 

odaklandırılıp,elden gidiyor,savunması ile değerlendirilir.Sağlı bir perspektiften olaya 

bakılmaz.  

            Özetle Lozan;hakimin tüm olayları dinleyerek kalemini kırıp verdiği hüküm 

kabilinden değerlendirecek olursak;Lozan bir hezimettir. 

            Mevzii birkaç nokta açısından bakılacak olunursa;verilen bazı tavizlerle beraber 

bir zaferdir. 

  

                                                                                                          Mehmet  ÖZÇELİK 

                                                                                                                  28-07-2003 
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[1] Operatör Cemil Paşa.Canlı Tarihler.II,İstanbul.sh.133-134. 

[2] Emirdağ Lahikası.II/31-33. 

[3] Geçmişi Bilmek.M.Kafkas.110. 

  

 

HARİCİLER VE UZANTISI 

       

            Hz.Osman halim yani hilim sahibi yumuşak yapılı bir insandı.Çevresi çevresini 

bu özelliğinden dolayı çevrelemişti. 

            Akraba ve yakını olan İbn-i Âmir-i vali tayin etmesi kendisine sıkıntılar açmıştı. 

            Hz.Muaviyenin Hz.Osmandan habersiz iş yapması sıkıntıyı arttıran sebeblerden 

idi. 

            Özellikle Müslüman olduğunu ifade eden münafık Abdullah bin Sebe’ nifak 

hareketleriyle barutu ateşleyici oldu.Ve artık Hicaz,Basra,Kûfe ve Şam’ı karıştırmaya 

başladı. 

            Sürekli Hz.Ali’nin üstünlüklerini öne sürerek,Hz.Osman’ı küçük düşürüyordu. 

            Fitnenin ayak sesleri,patlamak için ciddi bir ateşleme bekliyordu. 

            Felaketin geleceği önceden biliniyor ve Hz.Osman’ın korunması amacıyla 

muhafız görevlendirilmesi kendisine teklif ediliyordu.O ise Allah’a olan ziyade 

tevekkülüyle âkibeti beklemekteydi. 

            Amaçlar ve hesapların farklılığı birleşilecek tek bir noktanın oluşumunu 

tamamlamak için çaba gösterilmekteydi. 

            Kûfe ve Basradan gelenler söz birliği yapmış gibi,hepsinin idareden 

memnuniyetsizliği dile getirilerek Hz.Omanın bulunduğu makamdan indirilmesi hep 

beraber dile getiriliyordu. 

            40 gün evi muhasara altında tutulmuş,Merva’nın tahrikleri ve Hz.Osmanın onun 

yönlendirmesine kanması ve özellikle görevinden alınan Amr bin Âs’ın kendi 

ifadesiyle:”Vallahi dağ başlarında çobanlara varıncaya kadar herkesi Osman’ın 

aleyhinde kışkırtıp duruyordum.” 

file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge.49.htm%23_ftnref1
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge.49.htm%23_ftnref2
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge.49.htm%23_ftnref3


            Şehid edilirken okuduğu Kur’an,İstanbul topkapı müzesinde mevcut olup aynı 

zamanda Özbekistan /Taşkent müzesinde olduğu da bildirilir. 

            Ve nihayet evine giren üç kişiden Kuteyre’nin başına ilk darbeyi vurması,Sevdan 

bin Himran’ın ikinci darbesiyle şehid olmuş ve isyancıların reisi Gâfikî’nin tahrikleriyle 

isyanın sonucuna varılmıştı. 

            Böylece Hz.Osman o gece gördüğü rüyadaki davete icabet etmişti. 

            Rasulullah kendisine demişti:”Bu akşamki iftarını bizimle birlikte yapacaksın.” 

            Artık halifenin seçimi ve nasbı için ayrıca fitne kazanları 

durulmuyor,kaynatılmaya devam ediyordu. 

            Hedefte Hz.Ali vardı. 

            Şimdi ise sırada o vardı.Daha doğrusu bir engeldi. 

            Valileri de değiştirmiş olması bahaneleri büyüten sebeblerden oldu.Muaviye ise 

Şam valiliğini bırakmamış,muhalefetini sürdürmüştür.Çünki oda babası Ebu Süfyan 

gibi riyasete meyyal,reisliği kolay kolay terk etmeyecek bir kimse idi. 

            Diğer bir ifadeyle Hz.Ali’ye sorulmuştu;neden Hz.Ebubekir ve Ömer 

dönemlerinde fitne olmadı da senin dönemlerinde olmaktadır? 

            Cevabı soru gibi keskindir;-Zira onların dönemlerinde bizler vardık,bizlerin 

döneminde ise onlar yoktur. 

            Cemel vakasıyla Hz.Âişe,Talha,Zübeyir Hz.Aliye karşı mücadele 

eder,Hz.Osmanın katillerinin bir an evvel bulunmasını isterler.Hz.Ali ise 

temkinlidir.Ancak fitne ateşi tutuşturulmuş,on bin kişi öldürülmüştür.Bunlar içerisinde 

cennetle müjdelenen Talha ve Zübeyirde vardır. 

            Hz.Ali kendisine karşı girişilen Cemel vakası sebebiyle şu hükmü verir:”Din 

kardeşlerimiz olup,üzerimize bağy ve huruç ettiler.” 

            Sıffin olayıyla da makam hırsıyla yanan Muaviye Hz.Aliyle savaşır,90 bin kişi 

ölür. 

            Birinde içtihat,diğerinde ise siyaset hakimdir. 

            Haricilerin ilk çıkışı da hakem olayıyla başlar. 

            Taraflardan Muaviye tarafında bulunupta yenileceğini anlayan Amr bin Âs 

Muaviyeye yaptığı teklifte:”Kur’an sahifelerini mızrakların uçlarına 

takalım.”sözü,kabul görür.Bu durum Hz.Ali tarafından bir hile olduğu anlaşılıp 

anlatılsa da anlaşılmaz ve Hz.Ali tarafındakileri durdurur. 

            Nihayet olayın hakemler yoluyla çözülmesine karar verilir. 



            Hz.Ali’nin hakemi yaşlı olan Ebu Musa el-Eş’aridir.Hz.Muaviyenin ki ise,siyaset 

dâhisi Amr bin Âs’dır. 

            İki hakem aralarında anlaşırlar.Amr bin Âs teklifinde:”Madem ki bu savaşın 

sebebi Muaviye ve Alidir,ben Muaviyeyi şu parmağımdaki yüzüğü çıkardığım gibi 

azlediyorum,diyeceğim.Sen de Ali’yi öyle azledeceksin ve kargaşa ortadan kalkmış 

olacak.” 

            Denildiği gibi yapılmak üzere taraflar toplanmış,ilk olarak Ebu Musa el-Eş’ari 

Hz.Aliyi azletmiştir.Ancak Amr bin Âs anlaşılanın aksine;Bu yüzüğü parmağıma 

takdığım gibi,Muaviyeyi de hilafet makamına nasb ediyorum,demiştir. 

            Böylece ilk huruç hareketi başlamış oldu.Allah’ın hükmü bırakılmış,hakemlerin 

hükümlerine baş vurulmuştu.Artık –Allah’tan başkasının hükmü yoktur.-sözü 

bayraklaşmış oldu. 

            Sıffin savaşında Ammar bin yasir Hz.Ali tarafında bulunup,şehit 

edilmişti.Huzeyme’den rivayette Peygamberimiz:”İsyancı bir kitle Ammar’ı 

öldürecektir.”Ancak Muaviye tarafı bunu tevil ederek,öldüren kimsenin baği yani azgın 

ve isyancı olacağını söylediler. 

            Artık Harura köyü haricilerin yerleşim merkezi oldu.Bundan dolayı kendilerine 

bu köye nisbetle Harura veya Haruriyye mezhebi adı da verilir.Dinden çıkmış anlamına 

Marika’da denilmektedir.  

            Şehristaninin ifadesine göre Hz.Aliyi hakem olayına kabul etmeye sevkeden 

haricilerdir,der. 

            İbni hazm ise;”Haricilerin selefleri bedevi idi,onlar Kur’an-ı Hz.peygamberin 

(SAM) sabit sünnetlerini anlamadan okudular.Onlardan hiçbir fıkıh bilgini 

yetişmemiştir.”der. 

            Hz.Ali’nin ifadesiyle haricilerin durumu:”Allahım,ne büyüksün!Bunlar hak söz 

ile batılı murad ediyorlar.Sustukları zaman bizi kederlendiriyorlar,konuştuklarında da 

deliller getirip onları susturuyoruz.Ancak bize karşı isyan edecek olurlarsa bizde onlara 

karşı çarpışırız.” 

            Cemel ve Sıffin savaşları sonuçta Rasulullahın şu sözleriyle netlik 

kazanmaktadır:”Ya Ali! Ben Kur’an-ın tenzili üzerine savaştım.Sen de te’vili üzerine 

savaşacaksın.” 

            Haricileri burada farklı kılan sebeb,hakem olayıyla Hz.Aliye karşı aşırı derecede 

düşmanlıkları,tıpkı rafizilerin aşırı derecede Hz.Aliye karşı olan muhabbetlerinin onları 

dalalete götürmesi kabilinden oldu. 

            Artık mevzii savaşlar başlamıştı. 

            Haricilerle yapılan savaş Nehrevan’da haricilerin Habbab’ın oğlu Abdullah’ı 

öldürüp,hamile olan hanımının karnını yararak öldürmesi ve ayrıca dört kadını daha 

öldürmeleriyle başlar. 



Acaibdendir ki;Ellerini bağlayıp Habbab’ın oğlu Abdullahı hanımı ile birlikte 

götürürlerken bir hurma ağacının altında konaklarlar.O sırada ağaçtan bir hurma 

tanesi yere düşer.Haricilerden birisi bunu alıp ağzına atar.Bunu gören diğer 

arkadaşı:”Sen bu hurmayı hakkın olmayarak ve bedelini ödemeden yedin.”diye 

söyleyince,arkadaşı hemen hurmayı ağzından çıkarıp atar. 

Arkasından yola devam edip zimmilere yani sözleşmeli ve anlaşmalı gayrı 

Müslim birisine ait bir domuza rastlarlar.Yine onlardan biri domuzu kılıcıyla vurup 

öldürür.Diğer arkadaşları:”Bu senin yaptığın yeryüzünde fesad çıkarmaktır.”der. 

Bunun üzerine domuzu öldüren harici domuzun sahibini bulur ve onu razı eder. 

Bundan ümidlenen Habbab bin Eret’in oğlu Abdullah onlara şöyle der.”Eğer siz 

bu yaptıklarınızda samimi iseniz,bana hiçbir kötülüğünüzün dokunmaması gerekir.Ben 

müslümanım ve İslam hakkında hiçbir kötülükte de bulunmadım.Siz bana eman 

verdiniz ve benim için herhangi bir korkunun olmadığını söylemiştiniz.” 

Hariciler ise onun bu sözlerine hiç aldırış etmeden onu yere yıkmışlar ve 

boğazından kesmişlerdi. 

Suçu ise;Hz.Osman,Hz.Ali ve onun görüşlerini hayır ve isabetle yâd etmiş olması 

idi. 

Bu derece takva ve ibadette ileri olan bu insanların hayvanlara rahmet okutacak 

bu vahşi hareketleri tamamen şahsiyet ve kimliklerini bulamamanın veya yanlış yerde 

aramanın cahilane,ahmakane,bedevi ve kabaca bir göstergesi ve ifadesidir. 

Hz.Ali ise Nehrevana varıp nehir kenarında haricilerden katili teslim etmelerini 

ister.Onlar ise bunu reddetmekle kalmayıp şöyle derler:”Biz hep birlikte onları 

öldürdük ve hepimizde sizin kanlarınızı akıtmağa azmetmiş bulunuyoruz.” 

Ve sonuçta hezimete uğratılırlar. 

Bu bize bir Musevinin bir bir iseviyi yakalayarak hesaba çekmesine 

benzer.Musevi der;Niçin sizin peygamberiniz bizim peygamberimize hakaret etti.İsevi 

şaşkındır.Ya hu,ben ne bileyim,hem Musa İsadan önce gelmiştir,benim suçum ne? 

Musevi,ben onu bunu bilmem,onların suçunun cezasını sen çek,borçlarını sen 

öde. 

Kurdun kuzuya bulduğu yeme bahaneleri.Sen niye suyu bulandırıyorsun.Oysa 

suyun üst başında duran kurttur. 

Bu olayda ise bir içtihad farkıyla ortaya çıkmış olup,başkasına zulmedip 

öldürmeyi gerektirmez. 

İzmirli İsmail hakkının ifadesiyle bunlar;Kur’an okuyup,fıkıh bilmeyen 

insanlardır. 

Hariciler genel yapıları itibariyle kabalık ve katılık üzerine bina edilmiştir. 



Haricilerin tam olarak ortaya çıkışı Emevilerin bitişi ve Abbasilerin ilk 

dönemlerine rastlar. 

Haricilerin ve Şianın emevilere hilafet noktasında muhalefet ve karışıklıkları bu 

devletin yıkılmasına etki etmiş,Muaviyeyi çokça uğraştırmış ve bitirmiştir. 

Bununla beraber hariciler en büyük darbeyi de Muaviyenin oğlu Yezid’den 

yemişlerdir.Yezid 30 bin hariciyi öldürerek zulümlerini arttırmış öyleki kâbeyi bile 

yakmıştır.Ancak 11 gün sonra kendisi de ölmüştür. 

M.Hamidullah haricileri tanımlarken:”Her türlü siyasi seçimin gayrı meşru 

olduğuna ve ferdin hükumetlerin vesayetinden kurtulması gerektiğine veya hükumetin 

lüzumsuzluğuna (anarşiye)her ferdin hiç olmazsa siyasi sahada kendilerini kendisinin 

yürütmekte serbest olması gerektiğine inanırlar.” 

Bütün bu karışıklıkların sebebinin Hz.Ali,Muaviye ve Amr bin Âs olduğuna 

inanan hariciler bir karar alıp üçünü öldürmek üzere üç fedai seçerler. 

Bunlardan Abdurrahman bin Mülcem H.40,Ramazanın 15.Cuma gecesi (22-

Ocak-661) sabah namazında vurduğu zehirli kılıçla şehid eder.Kendsi ise yakalanıp 

öldürülür. 

Hz.Muaviye ise korumalarının da desteğiyle uyruğundan yara alır.Ancak 

kızdırılmış demirle yaranın tedavisine razı olmadığından,yapılmaması halinde çocuğu 

olmayacağı teklifini kabul edip,ilaç şerbetini içip kurtulur. 

Amr bin Â ise o sabah rahatsız olduğundan dolayı namaza gidemediğinden 

dolayı kurtulmuş olur. 

Haricilerin ortaya çıkışı halifenin seçimi sebebiyle olduğundan;en belirgin 

inançları da imamet ve adalet üzerine bina edilmiştir. 

Tekfir yani küfürle itham etme konusunda cüretkar kimselerdir. 

Haricilerin ehli sünnetten ayrıldıkları noktalar ise: 

1)İslam hükümlerini bilmeyenler Müslüman değildirler. 

2)Büyük günah işleyenler kafirdirler. 

3)Küçük yaşta ölen çocuklar iman ve küfür konusunda babalarına tabidirler. 

4)Allah iyiliği dileyip,şer ve kötülüğü murad etmez,deyip kötülüğün yaratılışını 

Allah’a vermezler. 

H.Günenç hoca Hz.Ali’nin:”Kardeşlerimiz bize karşı geldiler.”sözünü delil 

getirerek küfürde olmadıklarını ifade eder. 

Ancak bunlar ehli bid’adan olup, Katılımların artmasıyla 20 ayrı fırkaya 

ayrılmışlardır. 



Rasulullah Hz.Aliye haricilerin çıkacağını ve alametlerini bildirmiştir. 

Hariciler Şia mezhebinden sonra ilk olarak ortaya çıkan itikadi 

mezheblerdendir.Onları takiben Mürcie,Mu’tezile ve Müşebbihe gibi mezhebler takib 

etmektedir. 

Mürcie’de haricilerin aksine ameli önemsemez,tehir ederler. 

İlk ikisinin çıkış sebebi tamamen siyasi sebeblerden dolayı çıkmıştır.Diğerlerinde 

ise bunun örneklerini görmekteyiz.Dinin özündeki farklılıktan kaynaklanmamaktadır. 

Ve aynı zamanda ilk tekfir hareketi de haricilerle başlamıştır. 

İlk olması sebebiyle de diğer büyük mezhebler ve zamanımızdaki vehhabilik 

mezhebi haricilerden etkilenmişlerdir.Buna binaendir ki;vehhabiliğe –Harici- hareketi 

olarak bakılmakta,o şekilde isimlendirilip değerlendirilmektedir.Nitekim her ikisininde 

de ameli imandan sayması önemli ittifak noktalarındandır. 

İşin diğer bir garib tarafı da;Bu bid2at mezhebi kendisine takvayı ve sadece 

Kur’an-ı esas aldıklarını ifade ederler. 

Şafii fıkhına yakın bir fıkha sahibtirler. 

Bugün çoğunlukla Afrikada özellikle merkezleri olan Zengibar’da 

bulunmaktadırlar. 

  

GÜNÜMÜZDEKİ UZANTISI VE YAPISI 

Yukardaki izahla beraber daha öncede Mezhebler konusunda haricileri de ele 

almıştık.Şimdi ise haricilerin özellikle İslam aleminde olan etkilerine ve batının 

etkisinde kalmış olan bu büyük mezheb ve mezheblere Sosyolojik ve Psikolojik açıdan 

bakacak ve günümüzdeki uygulamalarını değerlendireceğiz. 

Dört büyük mezheb olan Haricilik,Mu’tezile,Cebriye ve Şiadır. 

Haricilik,kaba ifadeyle –tabiri caizse- İslam elbisesi giymiş,anarşist yapıya 

sahib,cahiliye döneminin zamanımıza kadarki uzantısında ara bağlantısını ve 

köprüsünü oluşturmaktadır. 

Mu’tezile ise;batı felsefesinin aklı esas almasıyla nakli,kalbi azleden,aklı ön plana 

çıkaran,onun dışındakileri ise akla uymadığından reddeden akılcı!? bir mezhebdir. 

Cebriye Mu’tezilenin aksine aklı azleden itikadi bir mezheb olup,insanı rüzgar 

önündeki bir yaprak olarak,iradesini reddeder. 

Şia ise,çıkışından zamanımıza kadar hep siyasetin aracı olarak kullanılmış ve 

kullanmıştır. 



Bir zamanlar memleketimizdeki bir parti kanalıyla siyasi açıdan islamiyeti ele 

almış,suyu bulandırmıştır.Onun şubeleri de hep aynı yolu takib etmiş veya ettirilmiştir. 

Nitekim Suriyede,Mısırda,İranda ve Türkiyede de hep siyasi açıdan onlara 

yaklaşılmış,devlet kademelerinde istihdam etme bahanesiyle çekilmeye 

çalışılmıştır.Maalesef başarılı da olunmuştur.Ancak islamiyetin safiyetine gölge 

düşürülmüştür.Bir cihetle siyasetsizlik adına,siyaset yapmışlardır,çıkışından 

günümüze... 

Bütün bu mezhebler hemen hemen her asırda tabilerini bulmuşlardır. 

Cenâb-ı hak insanın üç duygusuna sınır koymamıştır:Kuvve-i Gadabiyye,Kuvve-

i Akliye ve Kuvve-i şeheviyye duygularıdır. 

Bu konuda Bediüzzaman:”Kuvve-i şeheviye-i behimiye dalında, beşerin enzarına 

verdiği meyveler ise; esnamlar ve âlihelerdir... 

Kuvve-i gazabiye dalında, bîçare beşerin başında küçük-büyük Nemrudlar, 

Firavunlar, Şeddadlar meyvelerini yetiştirmiş. Kuvve-i akliye dalında, âlem-i 

insaniyetin dimağına Dehriyyun, Maddiyyun, Tabiiyyun gibi meyveleri vermiş; beşerin 

beynini bin parça etmiştir.”[1] 

Hariciler bu gadab ve kini en güzel bir şekilde temsil etmişlerdir.Tüm kin ve 

nefretlerini kadın,çocuk,yaşlı demeden kusmuşlardır. 

Mu’tezile ise;Akıl duygusunu işletmişler,aklı ilah derecesinde temel ve eas 

almışlardır.Mücerred olarak batı felsefesinin islami kılıflı yansımasıdır. 

Haricileri zamanımızdaki siyaset ve siyasi akımlarla kıyasladığımızda aynı 

ihtilafları,karışıklık,kavga ve münakaşa ve parçalanmaları görürüz. 

Oysa burada en istikametli ve istikrarlı yol;siyasetin bu gölgesinden uzak 

durulmasıdır. 

Türkiyede 1980 öncesi faaliyetler harici çıkışı hatırlatmaktadır. 

Bu amaçlada kendilerine en yakın olarak imam-hatibleri seçmiş,cüz’ide olsa 

kabul görmüştür.Bununla kalmamış muhaliflerinin eline kozlar vererek,Bediüzzamanın 

deyimiyle;Medreselerin devamı olan bu okulların darbe yemelerine bu harici çıkışlar 

sebeb olmuştur.Müslümanları değil,bağcı dövme niyeti olanları memnun etmişlerdir. 

Yıllarca bu okullarda haricilerinde bayraklaştırdıkları hükümleri olan;”Men lem 

yehkum...”Kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse,işte onlar kâfirlerin –zalimlerin-,-

fasık ve günahkarların- ta kendileridir.”[2] 

Bediüzzaman ise bunu-Men lem yehkum-bil mana-men lem yusaddik-tir.yani 

hükmetmeyen,amel edip kabul etmeyen değil,tasdik etmeyen olarak münakaşayı 

ortadan kaldırmıştır.Münakaşa ise sürekli sürdürülmeye çalışılmıştır. 
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Türkiye darul harb görülmüş,bir yandanda bu vesile ile gayrı meşru şeyler 

meşru hale getirilmiştir.Yine kavga içe yönelik olmuştur. 

Yıllarca kendileriyle uğraşan bu insanlar,insanlara dinlerini öğretmeye,kominist 

ve ateistlere dini anlatıp isbat etmeye vakit bulamamışlardır. 

Çıkışında hakim olan Yahudi fitnesi,gelişmesinde de yine Yahudi ve İsrail ile 

devam ettirilmiştir. 

Peygamberimizden sonraki Hz.Ali döneminde ortaya çıkan 

Haricilerle,zamanımızın haricileri olan Hizbullah arasında bir aynilik içerisinde bir 

benzerlik olduğunu ifade eder T.Akyol.Yazdığı eser –Hariciler ve Hizbullah- bunu 

kriterini yapmaktadır. 

Nitekim,başlangıçta PKK’ya karşı kullanmak amacıyla devlet ve mit tarafından 

desteklenen hizbullah,zamanla ipin ucu kaçırılmış,kontrol edilemez bir hal almıştır.Faili 

meçhul cinayetlerde nice değerli kişiler bunlar tarafından boğularak 

öldürülmüştür.Zamanla değişik şehirlere giderek mensublarını arttırmak amacıyla 

camilerde kalmış,faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.İmam-Hatiblerde olduğu gibi bunlarda 

da bir çok cami imamı harcanmıştır. 

PKK ve Ermenilerin yapmış oldukları vahşetler,hizbullah tarafından da yapılmış 

oldu.Kendine güneydoğuda yer bulup,Hizbullahın asıl yerleştiği yeri ise Lübnandır. 

Diğer yandan Hasan Sabahın fedailerine de benzemektedirler.Hem kendilerini 

hem de karşılarında bulunanları feda edebilecek bir yapıya sahiptirler. 

T.Akyol B.Ecevitle yaptığı CNN_Türkte yaptığı (18-2-2000) mülakatta 

Ecevit.”Pkk’lıların örgüt tarafından belli bir siyasi eğitimden geçirildiğini,demekki Pkk 

militanlarının bu ideolojik eğitimi alacak düzeyde okul eğitimi 

bulunduğunu.Hizbullahın tabanının daha düşük eğitimli yada eğitimsiz 

olduğunu...”söylemiştir.[3] 

Kaide örgütüde buna benzetilebilir. 

Hariciler her zamanda benzerleriyle vardırlar.Sadece Kur’an-ı kabul ve ölçü 

kabul edip,kendilerine göre yorumlayan fanatiklerdir. 

Bunlar genellikle saf ve cahil Müslümanları alet olarak kullanmışlardır. 

Cihad adına hariciler harice değil,dahile savaş açmış kimselerdir.Hizmetlerini 

korku ve kan üzerine bina etmişlerdir. 

-La hükme illallah-diyen hariciler,bir yandan da kendilerini Allah’ın 

yeryüzündeki hükmü ve eli olarak görmektedirler. 

Hariciler kolay kolay üstün ve isbaetli görüş sahiblerine tahammül 

edemezler.Tıpkı Hz.Aliye tahammül edemedikleri gibi.. 

İbni Halduna göre haricilik;Bedevilikle medenilik arasındaki farkı gösterir. 
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İslam adına her türlü cahilliği meşru görmekte ve kaba insanlardır.Tıpkı 

zamanımızda da her önüne gelene kafir deyip,tekfir eden insanlar gibi... 

Hz.Ali gibi bir şahsiyeti tekfir edebilen bir ruh,başkalarına hayda hayda tekfir 

edebilir. 

Aslında onlar ne Hz.Ali ne de Muaviye taraftarı olmayıp,iki arada bir derede 

bocalayan,saldırgan insanlardır. 

Hariciliğin çıktığı dönem,islamın gelişim gösterdiği dönemdir.Böylece bu 

hareketler bir tasfiye ve bir revizyonu da başlatmış oldu. 

İslamiyet gelişerek içerisindeki çürükleride değişik adlarla dışarıya veya bir 

kenara atmış olmaktadır.Kendi safiyetini merkezde sürdürmektedir. 

Yani İslamiyet ve Kur’an önce mümin ve kafir seçimi yapıp,daha sonra da 

müminlerin içinde çıkan mezheblere de bir tasfiye,süzme,tefrik işlemini yaparak ana 

safiyetini korumakta ve sürdürmektedir. 

Kızını diri diri gömen,eliyle yaptığı hamurdan ve taştan puta tapıp daha sonra 

acıktığında hamurdan yaptığı putu yiyen,hırsızlık ve yağmacılıktan zevk duyan bir 

insanın istikameti bulması elbette kolay olmayacaktır. 

T.Akyol haricilerin sürekli olarak bedeviliklerini ön plana çıkarmakta,cahiliye 

dönemindeki kabalığın aynen islamiyetle beraber olarakta hariciler eliyle devam ettiğini 

ifade eder. 

Sadece Kur’an diyenler,yerleşik şehir hayatına ve islami ölçüler içerisinde 

fukahanın hukuku ile yapılan bir hükmüde kabul etmemekte,aslında kendilerini biraz 

daha serbest hissedip,yaşamak istemektedirler.Tıpkı köy ve badiye hayatının bedevileri 

gibi... 

Prof.M.Zehra.”Haricilerin çoğu bedevi,pek azı şehirli idi.”der. 

Bütün menfiliklerin ana kaynağı İfrat ve tefrittir.Özellikle ifrat yani aşırılık 

olup,bir çok tefrit ve gerilikleri de beraberinde getirmektedir. 

  

  

BEDİÜZZAMANIN KONUYA BAKIŞI İSE: 

“Nakl-i sahih ile Hazret-i Ali'ye demiş:  

  “Sen ahidlerinden dönenler,haktan 

sapanlar ve hak dinden ayrılanlarla savaşacaksın.” 



            Hem Vak'a-i Cemel, hem Vak'a-i Sıffîn, hem Vak'a-i Havariç hâdiselerini haber 

vermiş. 

            Hem Hazret-i Ali (R.A.) Hazret-i Zübeyr ile seviştiği bir zaman dedi: "Bu sana 

karşı muharebe edecek, fakat haksızdır." 

            Hem Ezvac-ı Tahiratına demiş: "İçinizde birisi, mühim bir fitnenin başına 

geçecek ve etrafında çoklar katledilecek."
    

“Ona-

Aişeye- Hav’eb denilen (taşlık bir yer) yerin köpekleri havlayacaktır.” 

            İşte şu sahih, kat'î hadîsler; otuz sene sonra Hazret-i Ali'nin Hazret-i Âişe ve 

Zübeyr ve Talha'ya karşı Vak'a-i Cemel'de.. ve Muaviye'ye karşı Sıffîn'de.. ve Havaric'e 

karşı Harevra'da ve Nehrüvan'da muharebesi, o ihbar-ı gaybiyenin bir tasdik-i fiilîsidir. 

            Hem Hazret-i Ali'ye: "Senin sakalını senin başının kanıyla ıslattıracak bir 

adamı" ihbar etmiş. Hazret-i Ali o adamı tanırmış; o da Abdurrahman İbn-i Mülcem-ül 

Haricî'dir. 

            Hem Haricîlerin içinde Züssedye denilen bir adamı, garib bir nişanla alâmet 

olarak haber vermiştir ki; Havariçlerin maktulleri içinde o adam bulunmuş; Hazret-i 

Ali, onu hakkaniyetine hüccet göstermiş. Hem mu'cize-i Nebeviyeyi ilân etmiş.”[4] 

            “Herşeyin ifrat ve tefriti iyi değildir. İstikamet ise hadd-i vasattır ki, Ehl-i Sünnet 

Ve Cemaat onu ihtiyar etmiş. Fakat maatteessüf Ehl-i Sünnet Ve Cemaat perdesi altına 

Vehhabîlik ve Haricîlik fikri kısmen girdiği gibi, siyaset meftunları ve bir kısım 

mülhidler, Hazret-i Ali'yi (R.A.) tenkid ediyorlar. Hâşâ, siyaseti bilmediğinden hilafete 

tam liyakat göstermemiş, idare edememiş diyorlar. İşte bunların bu haksız 

ittihamlarından Alevîler, Ehl-i Sünnete karşı küsmek vaziyetini alıyorlar.”[5] 

            “Hazret-i Ali'nin (R.A.) şahsı hakkında sair hulefadan ziyade senakârane 

ehadîsin kesretle intişarının sırrı şudur ki: Emevîler ile Haricîler, ona haksız hücum ve 

tenkis ettiklerine mukabil Ehl-i Sünnet Ve Cemaat olan ehl-i hak, onun hakkında 

rivayatı çok neşrettiler. Sair Hulefa-i Raşidîn ise, öyle tenkid ve tenkise çok maruz 

kalmadıkları için, onlar hakkındaki ehadîsin intişarına ihtiyaç görülmedi. Hem 

istikbalde Hazret-i Ali (R.A.) elîm hâdisata ve dâhilî fitnelere maruz kalacağını nazar-ı 

nübüvvetle görmüş, Hazret-i Ali'yi (R.A.) me'yusiyetten ve ümmetini onun hakkında 

sû'-i zandan kurtarmak için  

 ”Ben kimin dostu isem,Ali de onun dostudur.”gibi 

mühim hadîslerle Ali'yi (R.A.) teselli ve ümmeti irşad etmiştir.”[6] 

            “Hem -nakl-i sahih-i kat'î ile- İmam-ı Ali'ye (R.A.) demiş: Sende Hazret-i İsa 

(A.S.) gibi iki kısım insan helâkete gider. Birisi, ifrat-ı muhabbet; diğeri, ifrat-ı adavetle. 

Hazret-i İsa'ya Nasrani muhabbetinden hadd-i meşru'dan tecavüz ile hâşâ "İbnullah" 

dediler. Yahudi, adavetinden çok tecavüz ettiler, nübüvvetini ve kemalini inkâr ettiler. 

Senin hakkında da bir kısım, hadd-i meşru'dan tecavüz edecek, muhabbetinden 
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helâkete gidecektir.
 
”Onların bir lakabı vardır;onlara 

Rafizi denilir.”demiş. Bir kısmı, senin adavetinden çok ileri gidecekler, onlar da 

Havariç'tir ve Emevîlerin müfrit bir kısım tarafdarlarıdır ki, onlara Nasibe denilir.”[7] 

            “İkinci sualinizin meali: Hazret-i Ali (R.A.) zamanında başlayan muharebelerin 

mahiyeti nedir? Muhariblere ve o harbde ölen ve öldürenlere ne nam verebiliriz? 

            Elcevab: Cemel Vak'ası denilen Hazret-i Ali ile Hazret-i Talha ve Hazret-i 

Zübeyr ve Âişe-i Sıddıka (Radıyallahü Teâlâ anhüm ecmaîn) arasında olan muharebe; 

adalet-i mahza ile, adalet-i izafiyenin mücadelesidir. Şöyle ki: 

            Hazret-i Ali, adalet-i mahzayı esas edip, Şeyheyn zamanındaki gibi o esas üzerine 

gitmek için içtihad etmiş. Muarızları ise: Şeyheyn zamanındaki safvet-i İslâmiye adalet-i 

mahzaya müsaid idi, fakat mürur-u zamanla İslâmiyetleri zaîf muhtelif akvam hayat-ı 

içtimaiye-i İslâmiyeye girdikleri için, adalet-i mahzanın tatbikatı çok müşkil 

olduğundan, "ehvenüşşerri ihtiyar" denilen adalet-i nisbiye esası üzerine içtihad ettiler. 

Münakaşa-i içtihadiye siyasete girdiği için, muharebeyi intaç etmiştir. Madem sırf lillah 

için ve İslâmiyetin menafi'i için içtihad edilmiş ve içtihaddan muharebe tevellüd etmiş; 

elbette hem katil, hem maktul ikisi de ehl-i Cennet'tir, ikisi de ehl-i sevabdır diyebiliriz. 

Her ne kadar Hazret-i Ali'nin içtihadı musîb ve mukabilindekilerin hata ise de, yine 

azaba müstehak değiller. Çünki içtihad eden hakkı bulsa, iki sevab var. Bulmazsa, bir 

nevi ibadet olan içtihad sevabı olarak bir sevab alır. Hatasından mazurdur. Bizde gayet 

meşhur ve sözü hüccet bir zât-ı muhakkik Kürdçe demiş ki:

 Yani: Sahabelerin muharebesinde kıyl ü kâl etme. 

Çünki hem katil ve hem maktul ikisi de ehl-i Cennet'tirler. 

            Adalet-i mahza ile adalet-i izafiyenin izahı şudur ki: 

 

“Kim bir canı bir can karşılığı olmaksızın veya yeryüzünde bozgunculuk yapması 

sebebiyle olmaksızın öldürürse,bütün insanları öldürmüş gibi olur.”[8]”âyetin mana-yı 

işarîsiyle: Bir masumun hakkı, bütün halk için dahi ibtal edilmez. Bir ferd dahi, 

umumun selâmeti için feda edilmez. Cenab-ı Hakk'ın nazar-ı merhametinde hak haktır, 

küçüğüne büyüğüne bakılmaz. Küçük, büyük için ibtal edilmez. Bir cemaatin selâmeti 

için, bir ferdin rızası bulunmadan hayatı ve hakkı feda edilmez. Hamiyet namına 

rızasıyla olsa, o başka mes'eledir. 

            Adalet-i izafiye ise: Küllün selâmeti için, cüz'ü feda eder. Cemaat için, ferdin 

hakkını nazara almaz. Ehvenüşşer diye bir nevi adalet-i izafiyeyi yapmağa çalışır. Fakat 

adalet-i mahza kabil-i tatbik ise, adalet-i izafiyeye gidilmez, gidilse zulümdür. 
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            İşte İmam-ı Ali Radıyallahü Anhü, adalet-i mahzayı Şeyheyn zamanındaki gibi 

kabil-i tatbiktir deyip, hilafet-i İslâmiyeyi o esas üzerine bina ediyordu. Mukabilleri ve 

muarızları ise, "Kabil-i tatbik değil, çok müşkilâtı var." diye adalet-i izafiye üzerine 

içtihad etmişler. Tarihin gösterdiği sair esbab ise, hakikî sebeb değiller, bahanelerdir. 

            Eğer desen: Hilafet-i İslâmiye noktasında İmam-ı Ali'nin fevkalâde iktidarı, 

hârikulâde zekâsı ve yüksek liyakatıyla beraber seleflerine nisbeten muvaffakıyetsizliği 

nedendir? 

            Elcevab: O mübarek zât, siyaset ve saltanattan ziyade, daha çok mühim başka 

vazifelere lâyık idi. Eğer tam muvaffakıyet-i siyasiye ve tamam saltanat olsaydı, "Şah-ı 

Velayet" ünvan-ı manidarını bihakkın kazanamayacaktı. Halbuki zahirî ve siyasî 

hilafetin pek çok fevkinde manevî bir saltanat kazandı ve Üstad-ı Küll hükmüne geçti; 

hattâ kıyamete kadar saltanat-ı manevîsi bâki kaldı. 

            Amma Hazret-i İmam-ı Ali'nin Vak'a-i Sıffîn'de, Hazret-i Muaviye'nin 

taraftarlarıyla muharebesi ise, hilafet ve saltanatın muharebesidir. Yani: Hazret-i 

İmam-ı Ali, ahkâm-ı dini ve hakaik-i İslâmiyeyi ve âhireti esas tutup, saltanatın bir 

kısım kanunlarını ve siyasetin merhametsiz mukteziyatlarını onlara feda ediyordu. 

Hazret-i Muaviye ve taraftarları ise; hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyeyi, saltanat 

siyasetleriyle takviye etmek için azimeti bırakıp ruhsatı iltizam ettiler, siyaset âleminde 

kendilerini mecbur zannedip ruhsatı tercih ettiler, hataya düştüler.”[9] 

            “Hem ferman etmiş ki: 

  
”Davaları aynı iki grup 

birbirleriyle savaşmadıkça kıyamet kopmaz.”diye, Sıffîn'de Hazret-i Ali ile Muaviye'nin 

harbini haber vermiş.”[10] 

            “Hem ferman etmiş ki:  

  diye, "Bâgî bir taife, Ammar'ı katledecek." Sonra, 

Sıffîn Harbi'nde katledildi. Hazret-i Ali, onu Muaviye'nin taraftarları bâgî olduklarına 

hüccet gösterdi. Fakat Muaviye tevil etti. Amr İbn-ül Âs dedi: "Bâgî yalnız onun 

katilleridir, umumumuz değiliz."[11] 

             

                                                                                                          Mehmet  ÖZÇELİK 

                                                                                                                26-07-2003 
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                                                                     GÖÇLER    VE   GÖÇMENLER               

            Hayat göçle başlar.Ruhlar aleminden anne karnına oradan da dünyaya olan 

umumi göç.Göçmen kuşlarının göçü gibi.Önde rehber,arkadan göçler. 

            İlk dedemiz Hz.Âdemin cennetten ilk göçünden sonra,bizlere de yollar görülmüş 

oldu. 

            Neyleyelim..yeni bir hava,yeni bir memleket,yardan,yârandan ayrı düşülen bir 

göç..mevsim değişikliği..hayatın mukadder çerçevedeki gidişi ve devamı için şart olan 

bir seyir.. 

            Gelinen yerle gidilen yerin havasının aynı olması elbette 

düşünülemez,coğrafi,insani,psikolojik ve ekonomik gibi bir çok şartlar önümüze çıkması 

kaçınılmaz olacaktır. 

            Tıpkı benim şu andaki yaptığım durum gibi..genel olarak göçmenleri almayı 

niyet etmişken,duygu seline kapıldım,bu göç ile duygular alemine girdim. 

            Göçler geçici süreler içindir.Tıpkı mevsimlik elbise gibi..belli bir zaman sonra 

çıkarılır,genel mevsim havasına bürünülür. 

            Buranın havası bize pek yaramadı..gayet sert ve soğuk..alışmadığımız ancak 

alışmaya çalışmakta da mecbur olduğumuz bir hava..çünki bizler buranın malı 

değiliz..ebedi memleketin alışılmış havasına karşı buranın havası çok basık ve asık 

gelmekte..hem de gayet klasik... 

            Evlenip başka kente göç eden çiftlerin emeklilik gibi bir sebepten dolayı dönüş 

biletini aldığında artık tek ve çift kişilik değil en az beş kişilik,zamanla bu diğer 

çocuklarının da yanına ziyarete gelmesiyle onlarla-yüzlerle ifade edilir. 

            Hz.Âdem ve Havva ile başlayan bu göç,şimdilerde milyarla ifade edilmiştir.İşte 

göçün faydaları. 

            Göç bir yeniliktir..yenilere gebeliktir. 

            Göç bir değişimdir..yeni boyutlara geçiştir. 

            Göç çok boyutluluktur..dar alemin kabuğunu kırıp,dış dünyaya kanat 

çırpmaktır. 

            Göç okyanuslarda kulaç atmaktır..açlık ve zorluklarla yarışmaktır..onlara 

alışmak,dertlilerle tanışmaktır. 

            Göç bir nevi deşarz olmaktır..içtekileri boşaltmak,yeni versiyonlar 

yüklemek,yenilemek ve yenilenmektir. 



            Göç bir paylaşımdır..bir bütünleşmek..bir tanışmak..tamlamak ve 

tamamlanmaktır. 

            Göç bir toplum işi,bir toplama kampıdır..farklılıkların tek bir çatı altındaki 

birlikteliğidir. 

            Göç kültür zenginliğidir..fikir zenginliğinden yemek zenginliğine kadar... 

            Göç bir arınma,ayırma,süzme ve süzülme işlemidir..yolda 

dökülenler..yakalananlar..yakayı ele verenler..yakayı kurtaranlar...Tam bir rafine 

faaliyetidir..zorluklar zorbalıklara göğüs germektir.Özleşmek ve özdeşmektir. 

            Her zaman göçte değimliyiz? 

            Dünü bugüne taşıdık..çocukluğu gençliğe..gençliği ihtiyarlığa..hayatı kabre 

taşımıyor muyuz..hiç bir zaman geldiğimiz noktada değiliz..ne vücutça..ne ruhça..ne de 

akılca... 

            Göç biletimiz kesildiğinden beri hiç dinlenmedik..uzun zaman daha 

dinlenmiyeceğiz de...Göç ve gurbet ancak cennetle biter..asıl vatan..asli vatan..asaletli 

vatan..cehennemde bile acıların göçünü yaşayacağız..tâ ki iman ile cennete göçene 

kadar..zira iman tapudur,kiracılığın bitişi,eve geçiştir..ebede göçüştür..hakka 

varış,hakikata eriştir..oradan da rabbe göçtür..göçüştür. 

            Hamdım-Piştim-Yandım... 

            Ne ben suya kandım..ne de su bana kandı... 

            Onun aşkı ruha ateş saldı..Mecnun gibi göçe zorlandı..Veysel karani gibi 

sönmeden uykuya daldı..uyanma korkusuyla 

yaşadı..uyanmadı..uyandırılmadı..uyanmak istemedi..ya uyanırsam..ya bu bir uyku ve 

hayal ise..onu da kaybederim,kendimi de.. 

            Sürekli göç ile Leyla adına mevlayı,sevilenler adına sevgiliyi aradı,taradı..diyar 

diyar göç etti..güç etti. 

            Yunusda Taptuğun kapusuna göç etmişti..buğday bahanesiyle,himmeti terk 

etmiş.kısa yolu uzun etmiş.ömür boyu göç etmişti..güç etmişti. 

            Aaaah buğday aah..babamı ve annemi cennetten göçe mecbur eden sen 

değilmisin!? Yanma uğruna göç ve güçü başımıza dolayan sen değilmisin?Boyna 

zimmet,göçte himmet...Göç tasması... 

            O kaybettiğini bulmak amacıyla bu göçe maruz kalmıştır. 

            Belkide bu göç bir keffarettir. 

            Mevlanayı pervaz ettiren,kendi dünyasından demircinin alemine olan göç 

değilmidir?Kendisini mest ve deli etmekle kalmamış,asırların ötesine geçip,zamanlarla 

ve zamanelerle beraber seyredip pervane olmuş. 



            Bu göç değimlidir ki,Bizleri arklara koyup ta ırklara ayıran?Aynı arkda 

akan,aynı sudan farklı ırklar!Göç farklılıktır,demiştik..farkına vardık..tedbirimizi 

aldık..yolda kalmadık..kalsak da durdurmazlar ya...Göçe ve güç kazanmaya mecburuz. 

            Hicret hasrettir..himmetini belli bir noktaya has kılmaktır..bazılarını da rettir. 

            Hicrette ve hicrete emir vardır. 

            Küfürden imana hicret..imandan amele hicret..dosta hicret..kardeşe ve 

kardeşliğe hicret..zulümden adalete,zulmetten nura hicret..Mekke’den Medine’ye 

hicret..Kâbeden Ravzaya hicret..Sert ve sertlikten hilim ve yumuşağa hicret...Allah’ın 

evinden rasulullahın evine hicret...Bir dosttan diğer dosta hicret...Güneşten 

aya,Sebirden Hiraya hicret...Bedirden uhuda,uhuddan hendeğe hicret...Arafattan veda 

ile ukbaya hicret... 

            Hicret bir değişim ve islamın gelişimidir.İslam fedaileri ve tebliğcileri hicret ile 

aleme yayıldılar,seferler ve cihadlar düzenlediler. 

            Hz.Ebubekirin sıddıkiyeti hicretle kemalini buldu.Dost dostuyla ölüme de hicret 

eder. 

            Hicrette memnuniyet ve yaşamak,diğer bir ifadeyle doğmak vardır.Hicret bir 

nevi doğumdur. 

            Bir damla olup çay ve ırmaklara,nehir,deniz ve okyanuslara hicret...Başını taştan 

taşa vuran âvâre su...Okyanusa varma uğruna bu baş taşlara vurulur...Mekkeye varma 

uğruna yollara düşülür...Şirin uğruna dağlar delinir...Aslı uğruna her şey ikram edilir. 

            Beni bende deme,ben bende değilem. 

            Bir ben vardır bende,benden içeru... 

            Sevgiliye göç uğrunda acının sözü mü olur?Nârın ateşi mi olur?İbrahimi 

yakmayan ateş,gerçek sevgiliden emir almıştı. 

            Bu yolda ateş yakmaz,bıçak batmaz,ok atmaz,söz söylemez,dil lâl olur... 

            Göçmek her şeyden geçmektir..maldan,candan.cânandan... 

            Göç cesaret işidir.Herşeyi göze almak,her şeyi gözlemektir.Her kişinin değil,er 

kişinin işidir..dişine göre... 

            Göç yanmaktır..zira yanmayan yakamaz. 

            Göç asla varış,aslına varıştır.Bir balık türü..doğduğu günden itibaren okyanusta 

sürekli yol alır..ölmeye yakın tekrar doğduğu yere gelerek,yumurtaları bırakıp devir-

teslim işlemlerini yapar. 

            Göç bir görev değişimidir..öncekilerin sonrakilere görevi devretmesidir. 



            Bir atomun aldığı tüm merhalelerden sonra tekrar atom haline göç etmesidir.Bir 

atom halinden madenlere,bitki ve hayvan seviyesine,oradan insan ve toprağa göç 

devresidir. 

            Dünya başlı başına bir göçmenler topluluğudur. 

            Sizler Nereden geliyorsunuz ve Nereye gidiyorsunuz? 

            Ben mi? 

            Hayır,Ben-ler...Benlik sahibleri...Benliğini ve kimliğini bulanlar...Kendisini 

kaybetmeyip kendisinde olanlar... 

            Namaz bir göçtür..maddeden manaya,dünyadan ukbaya..ezelden ebede..kuldan 

Allah’a... 

            “Bir ticaret yapmadım, nakd-i ömür oldu heba, 

            Yola geldim lâkin göçmüş cümle kervan bîhaber. 

            Ağlayıp nalân edip düştüm yola tenha garib, 

            Dîde giryan, sîne biryan, akıl hayran bîhaber.” 

             

            “Vaslını yâdeyledikçe ağlarım, 

            Tâ nefes var ise kuru cismimde feryad eylerim.” 

  

            “Dünya gamından geçip, yokluğa kanat açıp, 

            Şevk ile her dem uçup, çağırırım dost, dost!” 

  

            Hicret hayatın sonbaharıdır.Sonbahar ise;dünyanın,insanın,senenin 

hüznü.güneşin gurubu,yeşilliklerin sararması,iufule meyleden,kalbe hüzün,esintiler 

veren bir dünya,hüzün mevsimi,baharın sonu,herşeyin sonu.Yeni başlangıçların 

habercisi. 

            Göçmen yarı hürdür,göçden kurtulmakla diğer yarı hürriyetini elde edebilir. 

            “Bir gün olup bu dâr-ı imtihandan saadet âlemlerine göçtüğün zaman, kıymetdar 

eserlerin seni namınla beraber yaşatacaktır”[1] 

            “Seni istemeyenler dünyada Cehennem'e göçsün.”[2]          
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“Âlem-i fâniden âlem-i bekaya göçünceye kadar, nefis ve şeytanın hücumuna 

maruz bulunan insan...”[3]             

Sakın göç var diye mecnune haber verme sakın... 

                                                                                              Mehmet   ÖZÇELİK 

                                                                                                      27-07-2003 

  

  

 

  

 

[1]Barla Lahikası.B.Said Nursi.78.  

[2] Age.175. 

[3]Age.180. 

 

 

DİYANET CAMİASI 

Dini temsil görevini üzerine alan ve milletin manevi ihtiyaçlarını yerine getirmek 

amacıyla kurulan diyanet ve teşkilatın doyurucu ve aktif olması gerektir. 

            Diyanet imam ve müezzin kadrosunu sadece tayin göreviyle kurulmuş bir yer 

olmaktan çıkarılmalı,bunların yeterliliğiyle beraber sürekli yenilenmeleri sağlanmalıdır. 

            Her şeyden önce camiye hapsolmamalı,hastahaneler,hapishaneler ve okullarda 

da istihdam edilmelidir. 

            Özellikle ekonominin sıkıntıda olduğu şu dönemlerde manevi tebliğciler olarak 

görevlendirilmelidirler. 

            Evler ve aileler ziyaret edilmeli,camiye gelen ve gelmeyen her insanla diyalog 

içerisinde olmalıdır. 

            Camiler cazib kılınmalı.Kısa zamanlarda gelip gidilen yerler değil,sürekli onunla 

olunan yerler haline getirilmelidir. 

            Müftülükler resmi birer makam olmaktan çıkarılmalı,okula eğitime gidildiği 

gibi,halkın dinini aktif olarak öğrendiği yerler olmalıdır. 
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            Maddi durum itibariyla muhtaç duruma düşürülmemeli,imkanlar sağlanmalıdır. 

            Hutbe hazırlamada,cemaata vaaz ve öğütlerde bulunmada,mübarek gecelerde 

proğramlar düzenlemede imamlar ve vaizler bunu sürekli sürdürmelidirler.Bu yeterlilik 

özellikle imamlara kazandırılmalıdır. 

            İmamlar maddi para giderleriyle meşgul edilmemeli,bu noktada halkla karşı 

karşıya getirilmemelidir. 

            Rasulullahı ve Hz.Ebubekiri temsil kudsiyeti bilmeli ve bildirilmelidir. 

            Camilerimiz Sosyal ve Kültürel cazibe merkezleri haline getirilmelidir. 

            Osmanlıda olduğu gibi Külliyeler halinde tasarlanmalıdır. 

            Kütüphaneler ile zenginleştirlmeli,ilim tahsil edilen yerler haline getirilmelidir. 

            Günün belirli zamanlarında –özellikle öğle vakitlerinde- sürekli cüzler 

okunmalı,kısa da olsa sohbet yapılmalıdır. 

            İmamların Başka iş yapmalarına gerek kalmayacak şekilde imkanları 

düzeltilip,tam mesa-i yapmaları sağlanmalıdır. 

            Öğretmenlere verilen ders ücreti gibi,onlarada cemaata verdikleri gündelik 

derslerden dolayı ders ücretleri ödenmelidir. 

            Özellikle ve özellikle hafızlara sahib çıkılmalı,özellikle camilerde Kur’an-ın 

okunması konusunda istihdam edilmeliler. 

            Cami ve çevresi sürekli temiz tutulmalı,bunun içinde bir görevli ile 

yetinilmemelidir. 

            En azından bugün batı dünyasının bir papaza verdiği imkanın yarısı dahi olsun 

verilmemektedir.Bu imkan sağlandığında önemli çapta manevi kayıplar azalacaktır. 

            2002 yılında batı dünyası iki milyar İncil dağıtırken,diyanetimiz bunun ne 

kadarında hizmet vermiştir? 

  

                                                                                              Mehmet ÖZÇELİK 

                                                                                                      25-07-2003 

  

 

 



BAĞDAD YANIYOR 

 

B in iki yüz elli sekiz yılı bahtı karalım 

A teşlerde pişen yaralı Bağdatım 

Ğ adre uğramış yaş-lı Bağdatım. 

D enizler medet uman yaşlı Bağdatım. 

A naları ağlatan yaslı Bağdatım 

T alihi karalı, karalı Bağdatım. 

  

  

B ülbüllerin öttüğü yurT 

A nnelere oldu anA 

Ğ ariblere enis ve dosD 

D  izeleri beliĞ 

A şıklara mâşukA 

T arihe  talih oluB... 

                                               Mehmet ÖZÇELİK 

  

BAĞDAT YANIYOR 

  

Bağdat yanıyor pâre pâre 

Açtın gönlümde yâre 

Söyleyin derdimi yâre 

Bulsun derdime çâre 

  



Derdin derdime dert 

Kalsam da bir fert 

Düşmandaki bu cür’et 

Sana zulmeden nâ-mert. 

  

Bağdat yanıyor,dünya bakıyor. 

Kimi şaşkın,kimi kanıyor. 

İnsanlığın kalbi kanıyor. 

Yapanı âdil sanıyor! 

  

Baba Bush,oğul Buş 

Bağdatı yıkıyor. 

Bir yanda kanlar, 

Bir de yaşlar akıyor. 

  

Mazlumun yükselen âhı 

Bağdat gitti,kaldı vâhı 

İnsanlığın salâhı 

Bağdatla olur felâhı. 

  

Hülâgu’yu geçti Buşş. 

Karga,Yarasa ikisi de kuş. 

Biri baba,öbürü oğul Buşş, 

Bağdatı kaplamış yabani kuş. 

  



Bağdat idi ilim merkezi 

Şimdi ise filim merkezi 

Dilimledi çakallar O’nu 

Sözümün beddua olsun sonu... 

                                                           Mehmet ÖZÇELİK 

  

            Dâr-us Selâm diye adlandırılan Bağdat,selamet ve güven yurdudur. 

Sanat ve ilim merkezidir. 

Nebiler ve veliler yurdudur. 

Kâbe (Mekke)  dünyanın ruhu,Medine Kalbi ise,Bağdat aklıdır. 

Selçuklu,Osmanlı ve kanuni dönemlerinde önemli bir merkez olmuş,başkentlik 

yapmış,oraya bir çok seferler yapılmıştır.Selçukluların hakimiyetinde 203 yıl kalmıştır. 

En acı dönemini 1258’de Moğollar döneminde,tüm kütüphanelerin nehre 

dökülerek aylarca mürekkeb akmasına sebeb olmuş,âdeta ilim ve kültür ortadan 

kaldırılmıştır. 

Bir diğeri ise 1991’de baba Bush ve 2003 ‘de de oğul Bush-un gadr ve zulmüne 

uğramıştır. 

Bağdat,ortadoğunun ortasıdır. 

İngiliz salyasının aktığı yerdir. 

Hiçbir yer hakkında bu kadar sitayişle bahsedilen yer olmamıştır.Sayılı birkaç 

yerden biridir.İşte onun hakkında söylenenler: 

“İlk Halifelerin kurduğu uçsuz bucaksız Kütüphaneler, özellikle de Bağdat 

Kütüphanesi sayesinde bütün büyük kültürlerin, Bizans, Pers hatta Hind kültürünün 

zenginlikleri özümlenmişti. İslam dinin yayılmasını ve zaferini sağlayan işte bu 

sebeblerdi.” 

Bağdat;” (1055-1200) tarihleri arasında Selçukluların hakimiyetine girdi, Bir süre 

Selçuklu hakimiyetinde kalan Irak, İslam aleminin Moğol  istilasına  maruz 

kalmasından sonra, Bağdat 1258 yılında iki asır İranlı Buveyhilerin hakimiyetine girdi. 

Daha sonraki dönemlerde Irak'ın  bir bölümü Akkoyunlu, Karakoyunlu, İlhanlı; 

Musul'da Zengi, Atabaklar; Erbil'de ve Kerkük'te Atabak gibi Türk Devlet ve beylikleri 

hakimiyetine girdi. 1508'de Safavilerin hakimiyetine giren Bağdat, 1534 yılında Osmanlı 

hakimiyetine girdi. Osmanlı hakimiyeti 1918 yılına kadar devam etti.” 



Bu dönemden itibaren ise;Başta İngilizler olmak üzere bir çok ayaklanmalara 

sahne olmuştur.Irak renkli bir topluma sahibtir. 

-“ Kanuni Sultan Süleyman’ın 1534’te Bağdat’ı fethine kadar geçen sürede nasıl 

yaşadığı bilinmemektedir. Kanuni Bağdat’ı fethedince, “Geldi burc-ı evliyaya padişah-ı 

namdar” tarih mısraını da ihtiva eden meşhur kasidesiyle beraber padişaha beş kaside 

takdim etmiş,”-Fuzuli-i Bağdadi 

-“ ABD’nin Irak’a muhtemel müdahalesi durumunda, Irak`ta bulunan 510 

Selçuklu ve Osmanlı eserinin de “risk altındaki binalar” arasında yer alacağı 

belirtiliyor. Abbasi İmparatorluğu`nun merkezi olan Irak`ın başkenti Bağdat, doğu 

kültürünün en önemli tarih ve kültür kentleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bugünkü 

Bağdat kentinin dışında olan eski Bağdat, Halife Harun Reşit döneminde, Binbir Gece 

Masalları’nda anlatıldığı gibi refahın dorukta olduğu zengin bir kent olarak biliniyor.” 

-“34 türbe ve külliye de hedefte.Uluçam, Selçuklu döneminden kalan 

Mustantiriye ve Mercan medreseleri, Mimar Sinan tarafından yapılan Geylani Türbesi 

ve Külliyesi ile İmam-ı Azam Türbe ve Külliyesi`nden başka çok sayıda İslam 

büyüklerine ait 34 adet türbe ve külliyenin Bağdat`ta bulunduğunu da ifade ederek, yine 

Osmanlı dönemi eserlerinden Muradiye ve Asafiye camilerinin önemli tarihi mimari 

zenginlikler arasında yer aldığını belirtti.” 

-. İslam'da felsefi etkinliğin, ilk defa Abbasiler tarafından Bağdat'ta, tercüme ile 

başladığını da, ayrıca belirtmeye gerek var mı, bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim: XIV. ve 

XV. yüzyıllarda, Venedik ve Floransa, Hıristiyan Avrupa Rönesansı bağlamında ne 

anlam ifade  

ediyorsa, Bağdat, IX. ve X. yüzyıllarda İslam Rönesansı bağlamında, işte tastamam onu 

ifade ediyor. 'Koalisyon'un 'medeni' barbarları, sıradan bir şehri değil, İslam 

medeniyetinin sembolik dölyatağını vuruyorlar...”13-4-2003.F.Yavzu. 

-“. Bağdatlı Ruhi'nin, Fuzûlî'nin, İmam-ı Âzâm'ın, Abdülkadir Geylanî'nin, 

İmam-ı Gazalî'nin, Cüneyd-i Bağdadî'nin ve daha nice gönül ve ilim sultanlarının 

seyrangâhı Bağdat,” 

-“Bağdat Seferi 

             Sultan Dördüncü Murad, İran'ın doğuda yeni işgallere başlaması ve bin bir 

güçlükle geri alınan Revan'ın kaybedilmesi üzerine, yeniden Bağdat Seferine çıkmaya 

karar verdi. Osmanlı ordusu İstanbul'dan hareketinin yüz doksan yedinci günü olan 16 

Kasım 1638'de Bağdat önlerine geldi. Bağdat kalesi otuz yedi gün boyunca kuşatıldı ve 

kahramanca çarpışmalar yapıldı. Sultan Dördüncü Murad, genel saldırıya geçilmesine 

karar verdi. Sabah erkenden başlayan hücum sonunda kale teslim oldu.  

            Yapılan Kasr-ı Şirin Antlaşmasıyla Azerbaycan ve Revan Safevilerde, Bağdat 

Osmanlılarda kaldı. İki ülke arasındaki Zağros dağları sınır kabul edildi. Bugünkü 

Türk-İran sınırı büyük ölçüde bu antlaşmayla çizilen sınır esasına dayanır. Bu 

antlaşmayla On dört sene on bir ay önce bir ihanet sebebiyle Safevilere geçen Bağdad, 

artık kesin olarak Osmanlı İdaresine geçti. Sultan Dördüncü Murad bu zaferden sonra 

Bağdat fatihi diye anıldı.” 

Ve o zaman Bağdat yağmalanmaz. 



-Bağdat kendisi üzerine en çok yazıların yazıldığı bir ülkedir. 

-Bağdatın eski adı,dar-us-selamdır. 

- Âşıka Bağdat sorulmaz  

-Ana gibi yar,Bağdat gibi diyar olmaz. 

-Sora sora Bağdat bulunur. 

-Yanlış hesap Bağdat’tan döner(“. Bütün bilginlerin ve bilgilerin Bağdat’ta 

toplandığını, orada her probleme bir çözüm bulunabileceğini, böylece Doğu’nun bilim 

merkezinin burası olduğunu nasıl da veciz bir şekilde anlatmaktadır.”) 

-“ Geylanî, Sühreverdî, Cüneyd, Ebu Hanife, Maruf Kerhi, Seri es–Sakatî, İbn 

Semmâk, Haris Muhasibî, Ebu Said Harraz, Hallac Mansur ve daha onlarcası. Hepsi 

Bağdat’ta yaşamış, Bağdat’ta İlahi aşk çerağını yandırmışlar, orada tasavvufu bir hayat 

tarzı haline getirmişlerdir. Bu yüzden Bağdat’a bir aşk şehri demek gerekir.” 

-“ Tarihin dip notları:  

Ismarladığın öküzü getirdim. 

Son Abbası halifesi Mu’tasım Billah (1242–1258) zamanında Tuslu Nâsır(üddin) 

adlı bir bilgin bir kitap yazarak halifeye takdim etti. Halife, nehir kenarında 

oturuyordu. Kitabı aldı, içinden bir yaprak koparıp attı. Sonra da Nasır’a,  

– Bu sayfa kirlenmiş, yıkanması lazım, sonra sen bunu bana getireceğine, Tus’tan bir 

öküz getirseydin daha iyi ederdin, dedi. Bu sözlerden sonra halife kitabın tümünü suya 

attı. Nasırüddin, yıllarca emek verip yazdığı kitabının bir anda yok olmasına üzüldüyse 

de korkusundan bir şey söyleyemedi. Boynunu büküp huzurdan ayrılırken halife 

kendisine,  

– Molla nereye gidiyorsun? diye sordu.  

Tuslu Nasır da şöyle cevap verdi:  

– İstediğiniz öküzü getirmeye!  

Nasırüddin Tusî, Bağdat’tan ayrılıp Hülagu Han’ın yanına gitti. Hülagu bu değerli 

bilgine büyük bir iltifat gösterdi. Nitekim 1258’de Hülagu Han Bağdat’ı alınca Abbasi 

halifesi de yakalanıp Hülagu’nun huzuruna getirilmişti. Hülagu ve Tuslu Nasır yan 

yana, altın ve gümüş tahtlar üzerinde oturuyorlardı. Nasır halifeyi görür görmez şöyle 

dedi:  

– Ismarladığın öküzü getirdim, beğendin mi?  

(Kotan, Necati, Tarih Fıkraları, s.65) “İ.Pala.zaman.9-1-2003. 



-“ Bağdat ve Musul petrolleri, sahip olduğu siyasî ve ekonomik öneminden dolayı 

bugün dahi dünya devletlerinin dikkatini üzerine çeken bir konuma sahiptir. Osmanlı 

döneminde Irak petrolleri bizzat kendi adına tapulanmak suretiyle Sultan II. 

Abdülhamid'in şahsî emlâkı arasına katılmıştır. II. Abdülhamid'in ölümünden sonra 

varisi olan hanedan mensupları, veraset kanunu gereğince şahsî emlâkın kendilerine ait 

olduğunu ileri sürmüşler ve Sultan'ın Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında kalan diğer 

emlâkında olduğu gibi, bu zengin petrol yatakları üzerinde de hak iddia ederek dava 

açmaya yönelmişlerdir. İngiliz Hükûmeti'ne karşı açılan davalar İngiltere'yi, onun 

mandası durumunda olan Irak'ı ve dava sonucunu etkileyebilecek kararı verecek olan 

Türkiye Cumhuriyeti'ni uzun müddet meşgul etmiştir.” 

-Türklerin Bağdat'a 400 yıl hakim olmuşlardır. 

-“ Farsça 'Tanrı vergisi' anlamına gelen Bağdat...” 

”Misyonerler, yüzde 98'i Müslüman olan Irak halkına 'gerçek din' dedikleri 

Hıristiyanlığı götürmek üzere alesta bekliyor.. Yeni Dünya Düzeni, bizim bölgemize, 

kendi dini ile geliyor...”Yeni Şafak.8-4-2003. 

800 papazı ıraka gönderiyor. 

-”Aytunç Altındal, bugünkü planların 1929 yılına kadar uzandığını söyledi. 

1933 yılında da ilk akademik çalışmanın yapıldığına işaret eden Altındal, 1963 yılında 

da İsrail Cumhurbaşkanı İshak Ben Zwi’nin İsrail planını resmi ağızdan açıkladığını 

hatırlattı. 

İshak Ben Zwi’nin 1963’te “Kurdistan Yahudilerinin (Barzani grubu) 2 bin 500 yıldır 

toprak hakkı vardır. Bunlar kayıp İsrail kabilesi olarak bilinen insanlardır. Bu 

insanların bağımsızlığı yüzyıllardır beklenen bir olaydır” dediğini kaydetti. 

-“Başta Urfa ve Diyarbakır olmak üzere bizim güney illerimizi de içine alan bir 

sahiplenme, önümüzdeki yıllarda aynı hahamlar tarafından açıkça dillendirilecek” 

-Hahamların fetvalarına kaynak teşkil eden bazı Tevrat ayetleri; 

“O günde Rabb, Abramla ahdedip dedi: Mısır Irmağı’ndan büyük ırmağa, Fırat 

ırmağına kadar, bu diyarı .... Senin zürriyetine verdim” (Tevrat - Tekvin 15/ 18-21) 

“.. Üzerinde yatmakta olduğun diyarı sana ve senin zürriyetine vereceğim; Ve 

senin zürriyetin yerin tozu gibi olacak. Ve garb’a ve Şark’a ve Şimal’e ve cenub’a 

yayılacaksın.. “ (Tekvin 28/ 13-14)”Milli Gazete.18-4-2003. 

-Zenginlik yeri olan Bağdad için:”Mal,mal,gayrısı muhal.” 

-“Bağdad,Meliklerin oturma yeridir ve avcı kârilerin (insanları avlamak için 

Kur’an okuyanların) devesini çöktürdüğü yerdir.”(Bak.Asrı saadetin köprüsü.A.bin 

Mübarek.M.A.Teymür.13-14. 

  



                                                                                                          10-5-2003 

                                                                                              Mehmet     ÖZÇELİK 

  

ALEM 

 

    “Demek şu mevcudat ve şuunat ile ve dünyaya ait gayeleri ortasında bu derece 

nisbetsizlik, kat'iyyen şehadet eder ki; bu mevcudatın yüzleri âlem-i manaya 

müteveccihtir, münasib meyveleri orada veriyor ve gözleri esma-i kudsiyeye dikkat 

ediyorlar, gayeleri o âleme bakıyor. Ve özleri dünya toprağı altında, sünbülleri âlem-i 

misalde inkişaf ediyor. İnsan istidadı nisbetinde burada ekiyor ve ekiliyor, âhirette 

mahsul alıyor.”[1] 

Bu dünya bir tarla,alemi misal ise bir ofis.Sünbül verip inkişaf etmiş olduğu 

alemdir. “Hava unsuru da bir –Hüve-olarak âlem-i misal ve âlem-i manaya bir 

anahtar oldu.”[2] 

            Hava unsuru sürekli faaliyetleriyle alem-i misalin sünbül misal açılmasına vesile 

olmaktadır. 

“Demek herbir ağacın, herbir yıldızın cüz'î birer tesbihatı olduğu gibi; zeminin 

de ve zeminin herbir kıt'asının da ve herbir dağ ve derenin de ve berr ve bahrının da ve 

göklerin herbir feleğinin de ve her bir burcunun da birer tesbih-i küllîsi vardır. Şu 

binler başları olan zeminin her başında yüzbinler lisanlar bulunan ve her lisanda yüzbin 

tarzda tesbihat çiçeklerini, tahmidat meyvelerini, âlem-i misalde tercümanlık edip 

gösterecek ve âlem-i ervahta temsil edip ilân edecek, ona göre elbette bir melek-i 

müekkeli vardır.”[3] 

Bu dünyada yapılan tesbih ve tahmidler hakikatlarıyla alem-i misalde temessül 

edip görülmekte,gerçek manaları ve hüveyetleri ortaya çıkmaktadır. 

“Hattâ evliyadan, ziyade nuraniyet kesbeden ve ebdal denilen bir kısmı, bir anda 

birçok yerlerde müşahede ediliyormuş. Aynı zât, ayrı ayrı çok işleri görüyormuş. Evet 

nasıl cismaniyata cam ve su gibi şeyler âyine olur. Öyle de, ruhaniyata dahi hava ve esir 

ve âlem-i misalin bazı mevcudatı âyine hükmünde ve berk ve hayal sür'atinde bir vasıta-

i seyr ü seyahat suretine geçerler ve o ruhanîler hayal sür'atiyle o meraya-yı nazifede, o 

menazil-i latifede gezerler. Bir anda binler yerlere girerler.”[4]  

Aynalar yalan söylemezler.Ayna misal alemi misalde de nuraniyet kesbeden veli 

zatlar velayetleriyle bir çok inkişaf etmiş,hakikatları görülen yerleri gezebilirler. 

“Hem bil ki: Her yeni gün, sana hem herkese, bir yeni âlemin kapısıdır. Eğer 

namaz kılmazsan, senin o günkü âlemin zulümatlı ve perişan bir halde gider, senin 

aleyhinde âlem-i misalde şehadet eder. Zira herkesin, her günde, şu âlemden bir mahsus 

âlemi var. Hem o âlemin keyfiyeti, o adamın kalbine ve ameline tabidir. Nasılki 

âyinende görünen muhteşem bir saray, âyinenin rengine bakar. Siyah ise, siyah 
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görünür. Kırmızı ise, kırmızı görünür. Hem onun keyfiyetine bakar. O âyine şişesi 

düzgün ise, sarayı güzel gösterir. Düzgün değil ise, çirkin gösterir. En nazik şeyleri kaba 

gösterdiği misillü; sen kalbinle, aklınla, amelinle, gönlünle, kendi âleminin şeklini 

değiştirirsin. Ya aleyhinde, ya lehinde şehadet ettirebilirsin.”[5] 

Alem-i misal insanın gerçek siret ve suretinin göründüğü alemdir.İnsanın alemi 

misaldeki gerçek hüviyeti,bu alemdeki amellerine göre şekillenmektedir.Nurlu ise nurlu 

olarak,zulmani ise zulmani olarak vücut bulacak,rengine göre renklenecektir. 

            “Eğer o istidad çekirdeğini İslâmiyet suyu ile, imanın ziyasıyla ubudiyet toprağı 

altında terbiye ederek, evamir-i Kur'aniyeyi imtisal edip cihazat-ı maneviyesini hakikî 

gayelerine tevcih etse, elbette âlem-i misal ve berzahta dal ve budak verecek ve âlem-i 

âhiret ve Cennet'te hadsiz kemalât ve nimetlere medar olacak bir şecere-i bâkiyenin ve 

bir hakikat-ı daimenin cihazatına câmi' kıymettar bir çekirdek ve revnakdar bir makine 

ve bu şecere-i kâinatın mübarek ve münevver bir meyvesi olacaktır.”[6]  

            Bu dünyasını kurutan bir insan,alemi misal olan gerçek hayattaki şekliyle de 

kurumuş olarak dirilecek ve öyle de muamele görecektir.Dünya kalıblarına göre 

ahiretteki derecesi oluşan bir insanın hali,alem-i misalde görülmektedir.Alem-i 

misaldeki aldığı şekle göre de cennet veya cehenneme sevkedilecektir. 

            “Sevr" ve "Hut" isminde ve âlem-i misalde sevr ve hut timsalinde berrî ve bahrî 

hayvanat nâzırlarından iki melaiketullah, âdeta bir koca öküz ve cismanî bir balık 

zannedilerek hadîse ilişilmiş. “[7] 

            Dünyanın iki temel geçim kaynağı olan buğday ve balık yiyeceklerinin misal 

alemindeki temsilcileri olan melekler,adeta o iki varlığın temsili olarak teşbihle ifade 

edilmiştir. 

            “Hadsiz âlem-i misal gibi gayet geniş âlem-i melekût ve gayr-ı mahdud sair 

uhrevî âlemlere birer mahsulât veya tezyinat veya levazımat gibi onlara münasib şeyleri 

yetiştirmek için şu dar mezraa-i dünyada, zemin yüzünün tezgâhında ve tarlasında 

Hakîm-i Zülcelal, zerratı tahrik edip; kâinatı seyyale ve mevcudatı seyyare ederek, şu 

küçük zeminde o pek büyük âlemlere pek çok mahsulât-ı maneviye yetiştiriyor. 

Nihayetsiz hazine-i kudretinden nihayetsiz bir seyli, dünyadan akıttırıp âlem-i gayba ve 

bir kısmını âhiret âlemlerine döküyor.”[8] 

            Bu dünyanın perdesi arkasında bulunan alem-i misal havuzu,bu dünyadan akan 

maddi ve manevi sularla dolmaktadır.Alem-i misalin mahsulleri buradan 

gitmektedir.Bu dünyadaki atom ve hücrelerin belli bir eşyayı oluşturmaları gibi,alemi 

misaldede tüm mahlukatın gerçek kimliği oluşturulmaktadır.  

“...muhtelif vaziyet ve teşekkülde yedi tabaka, herbir tabaka âlem-i arzdan, tâ 

âlem-i berzaha, âlem-i misale, tâ âlem-i âhirete kadar birer âlemin damı hükmünde 

birer semanın bulunması, hikmeten, aklen iktiza eder.”[9] 

            Alem-i misal başlı başına bir alem olup,dünya aleminin insanla ve ona göre 

şekillenmesi gibi,misal alemi de insan ve amellerine,neticelerine göre şekillenmektedir. 
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            “Nurani şeylere ve ruhaniyata dahi, hava ve esîr ve âlem-i misalin bazı 

mevcudatı, âyineler hükmünde ve berk ve hayal sür'atinde birer vasıta-i seyr ü seyahat 

suretine geçerler ki, o nuraniler ve o ruhanîler, hayal sür'atiyle o meraya-yı nazifede ve 

o menazil-i latifede gezerler. Bir anda binler yerlere girerler.”[10]  

            Alem-i misal nurani olduğundan,maddi olan dünya gibi engeller mevcut 

değildir.Hayal önünde engel tanımadığı gibi,alemi misal gibi alemler de manisiz ve 

müdahalesiz seyahate münasiptir. 

            “Hem umum vücud ve bütün hayat ve âlem-i ervah ve âlem-i berzah ve âlem-i 

misal nim-şeffaf birer âyine-i cemali...”[11]  

            Diğer alemler gibi misal alemi de Cenâb-ı Hakkın isimlerine tam olmasa da 

yarım nurani olarak aynadarlık yapıp,onu yansıtmaktadır.Her alem kabiliyetine ve 

kapasitesine göre ilahi tecelliyi yansıtmaktadır. 

            İdrâk- maâli bu küçük akla gerekmez, 

            Zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez. 

            “Kudret-i Zülcelal'in pekçoktur mir'atleri. Herbiri ötekinden daha eşeff ve eltaf 

pencereler açıyor bir âlem-i misale.”[12]  

            Ve her alemin mensubları penceresine göre temaşa ediyor.Şeffaflık ve inceliği 

arttıkça,görüntü daha da netleşiyor. 

            “Ey yoldaş! Şimdi şu âlem-i misalîden çıkarız, hayalî vehimden ineriz, akıl 

meydanında dururuz, mizana çekeriz, ederiz yolları ber-endaz.”[13] 

            Dünyada akıl,çok bağlantı noktaları olmasından ,yavaş ilerlemektedir.Alem-i 

misalde ise hayal süratinde her şey oluşmaktadır.  

            “Âlem-i maddî ile âlem-i ruhanîyi birbirinden farketmek lâzım gelir. Birbirine 

mezcedilse, hükümleri yanlış görünür. Meselâ: Senin dar bir odan var; fakat dört 

duvarını kapayacak dört büyük âyine konulmuş. Sen içine girdiğin vakit, o dar odayı 

bir meydan kadar geniş görürsün. Eğer desen "Odamı geniş bir meydan kadar 

görüyorum", doğru dersin. Eğer "Odam bir meydan kadar geniştir" diye hükmetsen, 

yanlış edersin. Çünki âlem-i misali, âlem-i hakikîye karıştırırsın.”[14] 

            Alem-i misalin alanı gayet geniştir.Genişlemeye müsaittir. 

            “...bir-iki senede devredilen küremizde, o acib tabakalar yerleşemez. Fakat âlem-

i mana ve âlem-i misalde ve âlem-i berzah ve ervahta, küremizi bir çamın çekirdeği 

hükmünde farzetsek, ondan temessül ve teşekkül eden misalî şeceresi, o çekirdeğe 

nisbeten koca bir çam ağacı kadar olduğundan, bir kısım ehl-i şuhud, seyr-i 

ruhanîlerinde, Arz'ın tabakalarından bazılarını âlem-i misalde pek çok geniş 

görüyorlar; binler sene bir mesafe tuttuklarını görüyorlar. Gördükleri doğrudur; fakat 

âlem-i misal, sureten âlem-i maddîye benzediği için, iki âlemi memzuç görüyorlar; öyle 

tabir ediyorlar. Âlem-i sahveye döndükleri vakit, mizansız olduğu için, meşhudatlarını 

aynen yazdıklarından hilaf-ı hakikat telakki ediliyor. Nasıl küçük bir âyinede büyük bir 
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saray ile büyük bir bahçenin vücud-u misaliyeleri onda yerleşir. Öyle de âlem-i 

maddînin bir senelik mesafesinde, binler sene vüs'atinde vücud-u misalî ve hakaik-i 

maneviye yerleşir.”[15] 

            Alem-i misalde ihata lazımdır,aksi takdirde yanlış tesbitler olabilir. 

“Ve âlem-i haricîden olan tırnak kadar bir âyine-i vücudun, âlem-i misal 

tabakasından koca bir şehri içine alır.”[16] 

            İçerisine bir çok kitabı alan bir cd ve disket ve de insanın kuyruk sokumu gibi. 

            Eşya zeval ve ademe gitmiyor, belki daire-i kudretten daire-i ilme geçiyor; âlem-i 

şehadetten, âlem-i gayba gidiyor; âlem-i tegayyür ve fenadan, âlem-i nura, bekaya 

müteveccih oluyor. 

...O Sâni'-i Hakîm'in dünyadan daha güzel, daha nurani olan âlem-i berzah, 

âlem-i misal, âlem-i ervah gibi diğer menzillerine, başka memleketlerine bir seyr ü 

seferdir; bir mevt ü adem ve zeval ü firak değil, belki kemalâta kavuşmaktır.”[17] 

Devletin resmi daireleri gibi,her bir alemde tesbit edilen ve işlemleri biten 

hakikatlar bir sonraki aleme sevkediliyor... 

            “Bir mevcud vücuddan gittikten sonra, zahiren kendisi ademe, fenaya gider; 

fakat ifade ettiği manalar bâki kalır, mahfuz olur. Hüviyet-i misaliyesi ve sureti ve 

mahiyeti dahi âlem-i misalde ve âlem-i misalin nümuneleri olan elvah-ı mahfuzada ve 

elvah-ı mahfuzanın nümuneleri olan kuvve-i hâfızalarda kalır. Demek bir vücud-u surî 

kaybeder, yüzer vücud-u manevî ve ilmî kazanır.”[18] 

            Şu alem-i misalde bir arşivdir.  

“Şu mevcudat-ı Arziye hususan nebatiye, kalem-i kader-i İlahî onlara bir tertib, 

bir vaziyet verir; bahar sahifesinde kudret onları icad eder ve güzel manalarını ifade 

ederek, suretleri ve hüviyetleri âlem-i misal gibi âlem-i gaybın defterine geçtikleri için, 

hikmet iktiza ediyor ki; o vaziyet değişsin, tâ yeni gelecek diğer bahar sahifesi yazılsın, 

onlar dahi manalarını ifade etsinler.”[19] 

            Her şeyin kazuratı bu alemde kalır,mana ve hakikatı alem-i misale geçer. 

            “Herbir şey -cüz'î olsun küllî olsun- vücuddan gittikten sonra (hususan zîhayat 

olsa) çok hakaik-i gaybiye netice vermekle beraber; âlem-i misalin defterlerinde olan 

levh-i misalî üstünde, etvar-ı hayatı adedince suretleri bırakıp, o suretlerden, manidar 

olan ve mukadderat-ı hayatiye denilen sergüzeşt-i hayatiyeleri yazılır ve ruhaniyata bir 

mütalaagâh olur.”[20] 

            Alem-i misal amel defterlerinin yazılıp neşrolduğu alemdir.  

“Nuranînin temessülâtı, o nuranî zâtın hassasına mâliktir; onun aynı sayılır, 

gayrı değildir. Güneşin âyinelerdeki misalleri, Güneşin ziya ve hararetini gösterdiği 

gibi; melaike gibi ruhanîlerin dahi, âlem-i misalin ayrı ayrı âyinelerinde misalleri 

onların aynılarıdır, hassalarını gösterirler. Fakat âyinelerin kabiliyetine göre temessül 
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ediyorlar. Nasılki Hazret-i Cebrail Aleyhisselâm, bir vakitte Dıhye suretinde sahabeler 

içinde göründüğü dakikada, binler yerde başka suretlerde ve Arş-ı A'zam önünde, 

şarktan garba kadar geniş ve muhteşem kanadlarıyla secde ediyordu. Heryerde, o yerin 

kabiliyetine göre temessülü varmış; bir anda binler yerde bulunuyormuş.”[21] 

            Alem-i misalin hakikat aynası ve projektöründe yansıyanlar mesela Cebrail 

gibi,yansıdıkları alemde farklı farklı şekil almaktadırlar.Buda o alemlerin farklılığı 

sebebiyledir. 

            “Birbirinden eşeff ve eltaf, kudretin çok âyineleri vardır; sudan havaya, havadan 

esîre, esîrden âlem-i misale, âlem-i misalden âlem-i ervaha, hattâ zamana, fikre tenevvü' 

ediyor.”[22] 

            Her bir alemin şeffaflık ve letafeti,bulunduğu konum itibariyledir.  

            “Herbir mevcud, vücuddan gittikten sonra, ifade ettiği manalar ve arkasında 

bâki kalan hüviyet-i misaliyesi, âlem-i misalde mahfuz kalır. Hem hayatının etvarıyla 

"mukadderat-ı hayatiye" denilen sergüzeşte-i hayatiyesi âlem-i misalin defterlerinden 

olan levh-i misalîde yazılır. Ruhanîlere, daimî mevcud bir mütalaagâh olur. Hem cinn ve 

insin amelleri gibi, âhiret pazarına ve âlem-i âhirete gönderilecek mahsulâtı bâki kalır. 

Hem etvar-ı hayatiyeleriyle ettikleri enva'-ı tesbihat-ı Rabbaniye bâki kalıyor. Hem 

şuunat-ı Sübhaniyenin zuhuruna medar çok şeyleri arkasında mevcud bırakır, öyle 

gider.”[23] 

            Alem-i misal bilgisayarın ana kartı gibidir.Tüm bilgiler orada depolanır. 

            “Küre-i Arz, âlem-i şehadette bir çekirdektir; âlem-i misaliye ve berzahiyede bir 

büyük ağaç gibi, semavata omuz omuza vuracak bir azamettedir. Ehl-i keşfin Küre-i 

Arzda ifritlere mahsus tabakasını bin senelik bir mesafe görmeleri, âlem-i şehadete ait 

Küre-i Arzın çekirdeğinde değil, belki âlem-i misalîdeki dallarının ve tabakalarının 

tezahürüdür.”[24] 

            Eşyanın hakikatını müşahede etmek isteyenler,alem-i misale geçmeliler. 

“Hattâ bazı olur ki, masdar telakki edilen bir üstad, ne mazhardır, ne masdardır. 

Belki müridinin safvet-i ihlasıyla ve kuvvet-i irtibatıyla ve ona hasr-ı nazar ile o mürid 

başka yolda aldığı füyuzatı, üstadının mir'at-ı ruhundan gelmiş görüyor. Nasılki bazı 

adam, manyetizma vasıtasıyla bir cama dikkat ede ede âlem-i misale karşı hayalinde bir 

pencere açılır. O âyinede çok garaibi müşahede eder. Halbuki âyinede değil, belki 

âyineye olan dikkat-i nazar vasıtasıyla âyinenin haricinde hayaline bir pencere açılmış 

görüyor. Onun içindir ki, bazan nâkıs bir şeyhin hâlis müridi, şeyhinden daha ziyade 

kâmil olabilir ve döner şeyhini irşad eder ve şeyhinin şeyhi olur.”[25] 

            İnsan şu dar alemin kalıblarından geçerek,hakikata nüfuz edebilir. 

            “İşte herbir hayvan, öyle bir kasr-ı İlahîdir. Hususan insan, o kasırların en güzeli 

ve o sarayların en acibidir. Ve bu insan denilen sarayın cevherleri; bir kısmı âlem-i 

ervahtan, bir kısmı âlem-i misalden ve Levh-i Mahfuz'dan ve diğer bir kısmı da hava 

âleminden, nur âleminden, anasır âleminden geldiği gibi; hacatı ebede uzanmış, emelleri 
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semavat ve arzın aktarında intişar etmiş, rabıtaları, alâkaları dünya ve âhiret edvarında 

dağılmış bir saray-ı acib ve bir kasr-ı garibdir.”[26]  

            İnsan alem-i misalide içinde toplamaktadır.Bütün alemlerin fihristesini camidir. 

            “Cennet'in merkez-i kübrası uzakta olmakla beraber, âlem-i misal âyinesi 

vasıtasıyla her tarafta görünmesi mümkün olduğu gibi, hakkalyakîn derecesindeki 

imanlar vasıtasıyla, Cennet'in bu âlem-i fânide -temsilde hata olmasın- bir nevi 

müstemlekeleri ve daireleri bulunabilir ve kalb telefonuyla yüksek ruhlar ile 

muhabereleri olabilir, hediyeleri gelebilir.”[27] 

            Hadiste haber verilen cennetin hakikatı buna bakar. 

            Rasulullahın miraca çıkmak için cennetten getirilen Burak’a binmesi bu 

kabildendir. 

            Hz.Gavsı Geylaninin pişmiş tavuğu sofradan kaldırması bu manayı haber 

verir.[28]  

            “eskiden bir zât, haremiyle beraber büyük bir makamda bulundukları halde, 

maişet müzayakası yüzünden haremi demiş zevcine: "İhtiyacımız şediddir." Birden, 

altundan bir kerpiç yanlarında hazır oldu. Haremine dedi: "İşte Cennet'teki bizim 

kasrımızın bir kerpicidir." Birden o mübarek hanım demiş ki: "Gerçi çok muhtacız ve 

âhirette de çok böyle kerpiçlerimiz var; fakat fâni bir surette bu zayi' olmasın, o 

kasrımızdan bir kerpiç noksan olmasın. Dua et, yerine gitsin; bize lâzım değil." Birden 

yerine gitti. Keşf ile gördüler diye rivayet edilmiş.”[29] 

            Cennetten almaları,alem-i misaldeki temessülüdür. 

“Kâinatta Levh-i Mahfuz'un gayet kat'î bir delil-i vücudu ve bir nümunesi, 

insandaki kuvve-i hâfızadır ve âlem-i misalin vücuduna kat'î delil ve nümune, kuvve-i 

hayaliyedir ve kâinattaki ruhanîlerin bir delil-i vücudu ve nümunesi, insandaki 

kuvvelerdir ve latifelerdir ve hakeza...”[30]  

            “İnsanın ruhu âlem-i ervahtan ve hâfızaları Levh-i Mahfuz'dan ve kuvve-i 

hayaliyeleri âlem-i misalden.. ve hâkeza herbir cihazı bir âlemden haber veriyorlar. Ve 

onların vücudlarına kat'î şehadet ederler.”[31]  

            “Hiç mümkün müdür ki; kendi kemalâtını ve kudret ve rububiyetini izhar etmek 

için bu kâinatı bütün zerrat ve seyyarat ve ecza ve tabakatıyla halk edip kemal-i 

hikmetle her birisini bir vazife ile belki çok vazifelerle mütemadiyen çalıştıran ve 

sermedî, hadsiz cilve-i esmasını göstermek için kafile kafile arkasında, belki seyyar 

müteceddid dünya dünya arkasında ve mahlukat taifelerini bu misafirhane-i âleme ve 

hayat-ı dünyeviye meydan-ı imtihanına gönderip âlem-i misalde kurulan uhrevî 

sinemalar ve berzahî fotoğraflarla suretlerini ve amellerini ve vaziyetlerini alarak onları 

terhisten sonra, başka taife ve kafile ve seyyal ve seyyar bir nevi dünyaları o meydana 

vazifeler ve cilve-i esmasına âyineler olmak için gönderen bir Sâni'-i Zülcelal, bir Hâlık-ı 

Zülcemal, bir Allah-ı Zülkemal; bu fâni dünyada şuur ve akıl ile o Hâlık'ın bütün 

maksadlarına karşı mukabele eden ve bütün istidadıyla o Hâlık'ı sevip sevdirip tanıyıp 

tanıttırıp hadsiz dualarla beka-i âhiret saadetini yalvaran ve akıl sebebiyle nihayetsiz 
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elemler aldığından, bütün fıtratı ve ruhu ve istidadı ile ayn-ı lezzet olan hayat-ı bâkiyeyi 

isteyen bu nev'-i insan için bir dâr-ı mükâfat ve mücazat, bir haşir neşir olmasın? Hâşâ! 

Yüzbin defa hâşâ ve kellâ!”[32] 

            Alem-i misale kurulan fotoğraf makinesı ve kameralarla her şeyin sureti 

alınmaktadır.Ebedi ahiret sinemalarında seyretmek ve şahitlik yapmak amacıyla...  

“Bir kelâm, zihnini alır, misalî âlem-i misallere kadar götürür, gezdirir.”[33] 

            Böylece burada bulamadığı manasını orada araştırıp bulmaya çalışır.Çünki her 

kelamın gerçek manası alem-i misaldedir,kayıtlıdır. 

            “Bilhassa hayat-ı insaniye tabakasına çıkan hayat, aklın nuruyla âlemleri gezmiş 

olur. Âlem-i cismanîde tasarruf ettiği gibi, âlem-i ruhanîde gezer, âlem-i misale seyahat 

eder; kendisi o âlemleri ziyarete gittiği gibi, o âlemler de, onun ruhunun âyinesinde 

temessül etmekle iade-i ziyaret etmiş gibi olurlar.”[34]  

            O alemlere gidiş geliş vardır. 

            “Sath-ı Arz mescidini mütehalif ve muntazam harekâtıyla tezyin eden o cemaat-ı 

uzmanın, satırları andıran saflarının o güzel manzarası muhafaza edilmek üzere, âlem-i 

misal sahifesinde kalem-i kader ile, İlahî bir fotoğrafla tersim ve terkim edilmekte 

olduğu ihtimal ve imkândan halî değildir.”[35] 

            Alem-i misalde günlük dünya ve kainat sayfaları düzenlenmekte ve 

numaralandırılmaktadır.  

            “Cam, su, hava, âlem-i misal, ruh, akıl, hayal, zaman vesaire gibi, tecelli-i timsal 

akislere mahal ve mazhar olan çok şeyler vardır. Maddiyat-ı kesifenin timsalleri hem 

münfasıl, hem ölü hükmündedirler. Çünki asıllarına gayr oldukları gibi, asıllarının 

hâsiyetlerinden de mahrumdurlar. Nuranîlerin timsalleri ise, asıllarıyla muttasıl ve 

asıllarının hâsiyetlerine mâlik ve asıllarına gayr değillerdir. Binaenaleyh Cenab-ı Hak 

şemsin hararetini hayat, ziyasını şuur, ziyadaki renkleri duygu gibi yapmış olsa idi, 

senin elindeki âyinede temessül eden şemsin timsali seninle konuşacaktı. Çünki o, 

timsalinde oldukça harareti, ziyası, renkleri olurdu. Hararetiyle hayat bulurdu. 

Ziyasıyla şuurlu olurdu. Renkleri ile de duygulu olurdu. Böyle olduktan sonra, seninle 

konuşabilirdi. Bu sırra binaendir ki, Resul-i Ekrem (A.S.M.) kendisine okunan bütün 

salavat-ı şerifeye bir anda vâkıf olur.”[36]  

            O maneviyat sırrıyla haberdar olur ve haberdar edilir.Bir merkeze bağlı olan 

elektronik oylama cihazında sürekli oyların sayısının görülmesi gibi görülür,bilinir. 

            “Vücud nev'inde tezahüm yoktur. Yani, pek çok âlemler, haller, vücud 

sahnesinde içtima eder, birleşirler. Meselâ: Gece zamanı duvarları camdan olan ve 

elektrik yanan bir odaya girdiğin vakit, âlem-i misale bir pencere hükmünde olan 

camlarda pek çok menzilleri, odaları göreceksin.”[37]  

            “Âlem-i ziya, âlem-i hararet, âlem-i hava, âlem-i kehrüba, âlem-i elektrik, âlem-i 

cezb, âlem-i esîr, âlem-i misal, âlem-i berzah gibi âlemler arasında müzahame ve yer 
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darlığı yoktur. Bu âlemler, hepsi de ihtilâlsiz, müsademesiz küçük bir yerde içtima 

ederler.”[38] 

            “Uyku âlemi, yakaza ile âlem-i misal arasında bir köprüdür. Berzah, dünya ile 

âhiret arasında ayrı bir köprüdür. Ve misal, âlem-i cismanî ile âlem-i ruhanî arasında 

bir köprüdür.”[39] 

            Uyku ile bir derece alem-i misale yaklaşılırken,ölüm ile bu dahada gerçekçi olur. 

“Âlem-i misal, âlem-i ervahla âlem-i şehadet ortasında bir berzahtır. Her ikisine 

birer vecihle benzer. Bir yüzü ona bakar, bir yüzü de diğerine bakar. Meselâ: Âyinedeki 

senin misalin sureten senin cismine benzer. Maddeten senin ruhun gibi latiftir. O âlem-i 

misal; âlem-i ervah, âlem-i şehadet kadar vücudu kat'îdir. (Haşiye) Acaib ve garaibin 

meşheridir, ehl-i velayetin tenezzühgâhıdır. 

            Küçük bir âlem olan insanda kuvve-i hayaliye olduğu gibi, büyük bir insan olan 

âlemde dahi bir âlem-i misal var ki; o vazifeyi görüyor ve hakikatlıdır. Kuvve-i hâfıza 

Levh-i Mahfuz'dan haber verdiği gibi, kuvve-i hayaliye dahi âlem-i misalden haber 

verir.”[40] 

            Alemi misal âdeta tüm alemlerin ve alemlere birer geçiş noktasıdır.Hudut ve 

gümrük kontrollerinin yapıldığı ana merkez. 

“Bence âlem-i misalin vücudu meşhuddur. Âlem-i şehadet gibi tahakkuku 

bedihîdir. Hattâ rü'ya-yı sadıka ve keşf-i sadık ve şeffaf şeylerdeki temessülât, bu 

âlemden o âleme karşı açılan üç penceredir. Avama ve herkese o âlemin bazı köşelerini 

gösterir.”[41] 

            “Âlem-i şehadete suretiyle ve âlem-i gayba manasıyla müşabih ve ikisinin 

mabeyninde bir berzah olan âlem-i misal o muammayı halleder. Kim isterse keşf-i sadık 

penceresiyle veya rü'ya-yı sadık menfeziyle veya şeffaf şeyler dûrbîniyle ve hiç olmazsa 

hayalin vera'-i perdesiyle o âleme bir derece seyirci olabilir. Bu âlem-i misalin vücuduna 

ve onda maanînin tecessüm etmelerine pek çok delail vardır. “[42] 

            “Âlem-i rü'ya, âlem-i misalin zılli ve o da âlem-i berzahın zılli olduğundan, 

desatirleri mütemasildir.”[43]  

            “Nuranînin timsali hayy-ı murtabıttır. Kesifin timsali, meyyit-i müteharriktir. 

Ruh, en münevver bir nurdur. Tahdidi kabul etmeyen âlem-i misalin pencerelerinde 

temaşager bir ruhun gayr-ı mahsur timsalleri de, birer ruh-u mütecessiddir. Havassına 

mâliktir, onun gayrı değillerdir.”[44]  

  

                                                                                                          31-05-2003 

                                                                                                  Mehmet   ÖZÇELİK 
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-AHİ TEŞKİLATI VE KURULUŞU : 

            Aslen İran’lı olan Ahi Evran,anadoluda kurduğu ahilik yani bir kardeşlik 

teşkilatıdır.Şimdiki esnaf dernek ve teşkilatlarının çekirdeğini oluşturup,maddi birlikle 

beraber,ağırlıklı olarak manevi birliği tesis etmeyi amaçlamaktadır. 

            Ahi,kardeşim anlamınadır. 

            Bu teşkilat Osmanlının son dönemlerine kadar Kırşehir'deki ahi babaya bağlı 

idi. 

            Bizzat bu teşkilatın reisi olmak kolay bir iş olmayıp,,esnafın oy birliğiyle 

terbiyeli,tecrübeli,ahlaklı bir kimse olması aranırdı.Padişah tarafından ahi babalığı 

bizzat padişahın beratıyla tasdik olunurdu. 

            Buralar şikayet mercii görevini görür,esnaf teşekküllerinin sistemli çalışmalarını 

organize ederdi. 

            Esnaf olabilmek için buranın izin ve onayı gerekli idi.Ancak onayın verilmesiyle 

o meslek icra edilir,törenle o kişi esnaflığa başlardı. 

            Ahi Evran 12.yüz yılda Kırşehirde yaşamış kendisi debbağ yani dericidir. 

13.yüz yılda gelişerek anadoluda yayılmış,Osmanlının kuruluşunda önemli rol 

oynamıştır. 

Bunun daha da gerisine gittiğimizde 9.yüz yılda Fütüvvet yani genç esnaflar 

teşkilatının temel teşkil ettiğini görürüz.Başlı başına bir genç esnafların kurmuş olduğu 

bir teşkilat olup,pasif değildir. 

Bu teşkilat usta-kalfa-çıraklardan oluşmaktadır. 

Her iki teşkilatta ekonomik olduğu kadar siyasi bir otoritedir.Nitekim Moğol 

istilasının durdurulmasında önemli rol oynamıştır. 

Küçük bir yerde,küçük esnafların bir araya gelmeleri belki kolay olabilir ancak 

iletişimin şimdiki gibi yaygın olmadığı o dönemlerde tüm esnafları bir açtı altında 

toplayabilmek küçük ve küçümsenecek bir iş değildir. 

Ahi teşkilatının reisi maddi ve manevi yönden otorite bir kişidir. 

Bunların prensipleri islamın kurallarına uygun olarak belirlenmektedir.Bunlar 

kitaplarda da yazılarak,tüm esnafın bunlara uyma mecburiyeti söz konusudur. 

Esnaf olacak kişilerde aranan bazı özellikler 

vardır.Bunlar;Vefa,doğruluk,emniyet,cömertlik,tevazu,nasihatta bulunma,doğru yola 

sevketme,affedici olma ve tövbe,onlarda bulunması gereken özelliklerden idi. 

Bulunmaması gereken ve bulunduğunda esnaflıktan ihrac edilmeyi gerektiren 

özellikler ise;şarap içme,zina,yalan,gıybet,hile gibi davranışlardır. 



            Bu gün ise en fazla ihtiyaç duyulan bir şey ise;esnaflığın resmi olarak bir 

bağlılığın ötesinde,manevi ve samimi bir bağlılık içerisinde o ruhu canlandırmaktır. 

             -Esnaflık teşkilatını;Geçmişten günümüze ve Genel olarak iki şıkta ele 

alabiliriz.Birincisini de iki şıkta ele alıp;Ahi teşkilatı,kuruluşu,gelişmesi,ekonomik ve 

siyasi gücü,diğerini ise;günümüzde esnaflığın değerlendirilişi ve esnafların müşterilere 

bakışı açısından bakabiliriz. 

            Evvela alış-veriş insanlık tarihi boyunca süregelmiştir.Bir kimsenin başlı 

başına,başkasına ihtiyaç duymadan tüm ihtiyaçlarını karşılaması elbette mümkün 

değildir. 

            Ticaret ve esnaflık incelik ve zerafet,nezaket isteyen bir meslektir. 

            Esnaflıkta temel olarak Cesaret ve Emniyet şarttır.Bu iki özellik kendisinde 

bulunmayan kimse,esnaflıkta da başarılı olamaz. 

            Hz.Ömer’in esnaflara 28 öğüdü vardır.Bunlar tamamen hakların korunmasına 

yöneliktir.Nitekim bir bineğe taşıyacağı yükün üzerinde yük yüklenilmemesi.Bu durum 

bütün zamanlarda geçerli olan istiab yani taşıtın kapasitesi üzerinde yüklenilmesinde 

açacağı zararlar ifade edilmekte ve görülmektedir. 

            Esnaflardan beklenilen bazı fedakarlıklar vardır.Bu fedakarlıklar göz önünde 

tutularak,genel muhasebe yapılmalıdır. 

            Esnaf müşteriye hizmet vermek için vardır. 

            Esnaf ahlakı sürekli korunmalıdır. 

            Esnaf özellikle çağa ayak uydurmalıdır.Babadan kalma sıtandart,değişmeyen bir 

sistemi devam ettirmemeli,sürekli ihtiyaçları ve günün şartlarını göz önünde 

bulundurmalıdır.Aksi takdirde sürekli gelişen ve geliştirilen bir yerde erir,gider. 

            Esnaflıkta şeffaflık olmalı,müşteriye güven vermelidir. 

            Uzak bir memlekete giden ve bir iş yaptırmak durumunda olan bir vatandaşın 

ödeme zorluğuna karşı esnafın göstereceği kolaylık ve anlayış,güven hiçbir zaman 

unutulmayacaktır.Bu durum her yerde geçerlidir.O anlayış ve güveni göstermeyen esnaf 

ise,belki para kazanır ancak müşteri kaybetmiş olur. 

            Esnaf altıncı gibi müşterisini tanımalı,herkesi aynı kefeye koyarak 

değerlendirmemelidir. 

            Kişi bir iş yeri açacağı zaman,başkasının o işten büyük kârlar elde ettiğini 

görerek herkesin o iş yerini arttırması,hem kâr miktarını düşürür,hem de o yerin 

ihtiyacından fazla bulunmasından dolayı bir iki sene içerisinde bir çoğu dükkanını 

kapatmak mecburiyetinde kalacaktır. 

            İş alanlarına yatırılmayıp bankaya atıl olarak yatırılan paralar,toplumun 

hareketini ve bereketini götürür.Zararı sadece esnaf değil,parasını bankaya yatıran 



kimse de görür.O paralar üretime ve yeni iş alanlarına yatırılmalı ve tüm toplumun 

kazancına katkıda bulunulmalıdır. 

            Bir yerde bulunan esnaf vagon durumunda başkasının kendisini çekmesiyle 

giden kimse değil,lokomatif durumunda toplumu ve alış-veriş hayatını peşine katıp 

sürükleyen kimse olmalıdır. 

            İş yerleri sürekli yenilenmeli,yeniliklere açık olup,müşteri için cazib merkezler 

halini almalıdır. 

            Özellikle verilen siparişler istenildiği şekliyle yerine getirilmeli,esnaf verdiği ve 

aldığı sözü tutmalıdır. 

            Müşteri kapıda,güler yüzle,o kişiyi kazanmak amacıyla karşılamalı,ikramda 

bulup ona olan güvenini göstermelidir. 

            Elbette aynı şeyler müşteri içinde geçerli olup,oda aynı anlayış içerisinde 

bulunmalıdır.Zorlaştırıcı değil,kolaylaştırıcı olmaya çalışılmalıdır. 

            Dükkanlar sürekli temiz tutulmalı,her sabah temizlik yapılmalıdır. 

            Dükkanlara verilecek adlar,o yörenin örf,adet ve inancına uygun 

olmalıdır.Anlaşılmamasına değil,anlaşılmasına uygun olmalıdır.Dostlar pazarda ve alış 

verişte bulunsun kabilinden değil,ciddiyet içerisinde sürdürülmelidir. 

            Özellikle tartıyla iş gören esnaf mutlaka ve mutlaka ölçüye dikkat 

etmelidir.Kur’an-da yazıklar olsun diyerek ağır bir şekilde kınanan birkaç kişiden biri 

de eksik tartıda bulunanlardır. 

            “İnsanlardan, kendileri bir şeyi ölçerek aldıkları zaman tam alan; ama onlara bir 

şeyi ölçüp tartarak verdiklerinde eksik tutan kimselerin, vay haline!Bunlar, büyük bir 

günde tekrar dirileceklerini sanmıyorlar mı?O gün insanlar alemlerin Rabbinin 

huzurunda dururlar.Sakının; Allah'ın buyruğundan dışarı çıkanlar,muhakkak "Siccin" 

adlı defterde yazılıdır.”[1] 

            Müşteriye verilen mal özürlü olmamalı,verilse bile belirtilmelidir.Mal hakkında 

genel özellikleri söylenmelidir.Garantili olmalı,müşteri de kendi haklarını bilmelidir. 

            Kesinlikle müşteri aldatılmamalıdır. 

            İmam-ı Azam Ebu Hanife aynı zamanda ticaretle de uğraşmaktadır.İşçisine 

kusurlu bir malı göstererek bunu satmamasını söyler.Oda satar.İmam o sene sattığı 

malların parasının tamamını sadaka olarak dağıtır. 

            Fatih Sultan Mehmet istanbulu fethe çıkmadan önce esnafları kontrol etmek 

amacıyla tebdili kıyafette bulunup bir sabah çarşıya çıkar. 

            Bir esnaftan birkaç şey ister.Esnaf ise bir tanesini verip diğerlerini 

vermez.Olmadığından dolayı mı vermediğini soran Fatih’e esnaf;Beyefendi,aynı 

kalitede komşumda da var.Ben siftah ettim,o daha etmedi ,lütfen ondan 
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alınız,der.Komşu dükkanda da aynı durumla karşılaşan Fatih;Böyle bir halka sahib 

olduktan sonra,İstanbulu değil,dünyayı bile fethedebileceğini söyler. 

            Kâr oranında kesin olarak belirlenmiş bir standart ölçü yoktur.Ölçülü olmalıdır. 

  

                                                                                                          06-07-2003 

                                                                                  Mehmet   ÖZÇELİK 

             

 

  

 

[1] Mutaffif.1-7. 

 

AYKIRI GÖRÜŞLER 

 

  

Türkiyede olduğu gibi,İslam memleketlerinde de artık tepeden inme bir 

düşünce,islam devleti kurma gibi bir mesele,devleti ve iktidarı ele geçirme gibi bir kaygı 

ve dava ve de hedef alınan seviyeden dolayı yer almamakta,taleb edilmeyip isabetli bir 

düşünce olmadığı anlaşılmaktadır.Bu da Bediüzzamanın bu asırdaki tüm islam 

alemindeki hizmet farkını göstermektedir.Özellikle biz de dahil olmak üzere,islam 

memleketlerinde özellikle yahudi ve menfi kimseler tarafından islami parti,islam devleti 

ve hükumeti,islam adına ortaya çıkma düşüncesi ön plana çıkartıp teşvik edilmiş,bu 

anlamda etrafına adam toplayacağı düşünülen kimseler özel seçilmiştir.Türkiyede 

İsviçre’de bulunduğu halde solun temsilcisi olan CHP tarafından Necmeddin Erbakan 

özellikle getirilmiş ve ona Milli Nizam partisi kurdurularak sağın büyük partisi Adalet 

partisini bölmeyi amaçlamış ve başarılı olmuşlardır.Müslümanlarda her vesile ile 

susturulmuşlardır.Mısır’da İhvanı Müsliminin kurucusu olan Seyyid 

Kutub,Abdunnasır ortaklığı ile devleti yıkma neticesinde,bizzat Abdunnasır tarafından 

kendisi ve 40 bin ihvanı müslimin mensubu kimseler idam edilmişlerdir. 

Bu tutku ve bunda gösterilen ifrattır ki,müslümanların bir asırdır elinin ve 

kolunun bağlanmasına sebeb olmuştur.Başını kaldırsa,tepesine binilmeye 

yeltenilmiş,yaptığı herşey cürmü meşhud olarak görülmüştür.Buda basiret ve ölçü 

farkını ön plana çıkarmaktadır. 
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hz-Üstad;Vazifemiz müsbet harekettir.-derken,bu zamandaki hizmet tarzının müsbet 

hareketle olacağını,asrın yetkilisi olarak belirtmiş ve tesbit etmiştir. 

            İddia değil,farazi ve Aykırı görüşler olarak her şeye tersiyle bakılabileceği 

gibi,Mesela,Neden Erbakan kasıtlı olarak Türkiye-ye İsviçreden getirilmiş olmasın??? 

            Zira Erbakanı getirenler ne Demirel ve partisi ne de o zamanki sağ düşünceye 

sahip partiler değil,bizzat CHP tarafından ısrarla getirtilmiştir.Burada başta sağ 

partileri bölmek düşünülebildiği gibi,neden başka hesaplar da olmuş olmasın? 

”Türkiye’yi yeniden okumak”başlığında,Türkiye’yi dışarıdan okuyup 

gözlemleyen Mısır’lı Fehmi Hüveydi,[1] ki bu aynı zamanda bizlerinde yıllardır 

anlatmaya çalışıp söylediğimiz ancak bir türlü anlaşılmak istenmeyen,belki de bu 

zamanımıza kadar olgunlaşması gereken- bir görüş olup,isabetli tahlilinde şöyle 

diyor:”Erdoğan’la Erbakan arasında temel fark şu:Erbakan,müslüman Türkiye’ye 

baktı,bu mantıktan hareketle partisini,bir yönüyle Arap dünyasındaki İslami 

hareketlere benzer esaslara dayanarak kurdu.Erdoğan ise,Arap dünyasına 

bakmadan,Türkiye’nin tabii şartlarını dikkate alarak,laik kesimle dayanışma içerisine 

girdi.Diğer bir ifadeyle Erbakan,İslamı önüne koyarken,Erdoğan onu kalbine 

koydu.Erbakan laik kesimle çatışırken,Erdoğan çatışmaktan kaçındı.Başörtüsü 

konusunu mesele yapmayarak,başörtüsünün öncelikleri arasında bulunmadığını ifade 

etti. 

            Diğer bir fark da,Erbakan Türkiye’de İslami kesim için bir çerçeve çizerek 

onları parti şemsiyesi altına almaya gayret sarf ederken,Erdoğan şemsiyeyi daha geniş 

tuttu.Bu yüzdendir ki,Tayyib Erdoğan’da,Abdullah Gül’de,diğer islam ülkelerindeki 

yaygın olan anlayışın aksine,partilerinin bir islami parti olmadığını,laiklerle islamcı diye 

nitelenen kesimlerin demokratik bir anlayış içinde beraber,bir arada bulunabileceği bir 

parti olduğunu ısrarla vurguladılar.” 

            Sürekli Seyid Kutub’un tarzı esas alındı,memleketimizde yaşayan,buranın 

şartlarını bilmeninde ötesinde bizzat yaşayıp işin sıkıntısını çeken Bediüzzaman ölçü 

alınmadı.Bediüzzamanın dediği gibi;yüzde altmış hakiki müslüman 

bulunmadıkça,islami bir parti kurulamıyacağı-görüşü göz ardı edildi,memleket yarım 

asır kavgalı ve ihtilallere zemin hazır edildi,şuurlu veya şuursuz... 

Bediüzzaman tüm hizmetinde ve talebelerinin devam eden hizmetlerinde bir 

islami devlet kurma,devleti ele geçirme asla hedeflenmemiştir.Celal Bayar’ın bile 

kendisine cumhurbaşkanlığı makamını teklif etmesi halinde teşekkür edip,kabul 

etmeyeceğini ifade etmektedir.Bir gaye olmanın bile ötesinde,araç olarak dahi 

kullanılma cihetine gidilmemiştir.Fertler ve onların ıslahı hedef alınmıştır.Cüz’den külle 

bir gidiş takib edilmiş,küll’den cüz’e gidiş esas alınmamıştır. 

Ancak üzülerek ifade edebiliriz ki;yıllardır parti hizmeti aracında ötesinde,amaç 

yerine oturtuldu,bunca ızdırap ve geri kalıp gecikmelere sebeb olundu. 
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"Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler, işte onlar kafirlerdir."[2] 

"Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler, işte onlar zalimlerdir."[3] 

"Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler, işte onlar fasıklardır."[4] 

O günlerde bu ayetler sürekli gündeme getirilmiş,gerçek manası 

anlaşılamamıştır.Oysa Bediüzzaman;-Men lem yehküm-bil-mâna men lem yusaddik-

yani hükmetmeyen değil,tasdik etmeyen veciz ifadesiyle meseleye çözümü getirmiştir. 

”İslam’a davet uslüp ve metotlarına yansıyan en belirgin özellik “İslam’a gelin, 

kurtuluşa erin” ifadeleri etrafında oluşan yaklaşımlardır. Bu yaklaşımın iticiliği 

çekiciliğinden fazladır. Siz bir gurubu inandığınız değerlere davet ederken “Seni 

İslam’a davet ediyorum, bana gel dediğinizde” şu gibi “Seninki yanlış, sen yanlış 

yoldansın, benim dinim seninkinden iyi” ifadelerini sözlü demeseniz bile zımnen 

diyorsunuz... İşte yüzyıllardır birazda geçmişte büyük devlet olmanın "gururu", en yüce 

ve en son dinin mensubu olmanın "onuru" bizleri bu yaklaşımlara itmiş olabilir. Oysaki 

buradan davete başlamanın, dilinle “gel”, derken, tavırlarında ihsas ettirdiğin havayla 

“git” demeden farkı yok. Çünkü böyle bir yaklaşımla karşıdaki şöyle düşünür “O neden 

bana gelmiyor,” “ben de seni benim dinime davet ediyorum” “Senin dininin hak olduğu 

nereden belli”. Kuran bu tarzı seçmiyor. Kuran’ın tarzı daha akılcı ve daha çekici.” 

” Batı bugün aşırı bireyleşmenin sıkıntısını da yaşıyor. Büyük kriz dönemlerinde 

aşırı bireyleşme zararlı. Totaliter hareketler faşizm ve komünizm Batı kaynaklıdır. 

Bunlar hep gelişmenin aşamalarıdır. Batı toplumları da feodaliteden bu noktaya geldi. 

Bunlar dini düşünceyi de etkileyecek. Kalabalığın hareketi yerine daha bireysel, daha 

yaratıcı bir din anlayışı gelişiyor. Gençlerin okuduğu kitaplarda artık eski klasik 

kaynakları bulmak çok zor. Fethullah Gülen ve Prof. Dr. Mehmet Aydın Türkiye’deki 

dini değişimin somut örnekleridir. Hayrettin Karaman bile fıkıh ağırlıklı olmasına 

rağmen eskisine göre farklıdır. En geleneksel İslam’ı temsil eden Şevket Eygi’dir. Ama 

Eygi’nin Türk toplumu tarafından talep edilirliği ile bir Fethullah Gülen’in Türk 

toplumu tarafından talep edilebilirliği aynı şey değildir. Abant toplantıları, toplumsal 

değişmenin din anlayışını nasıl değiştirdiğini gösterir.”[5]  

Şu bir vakıa olarak görülmüştür ki;sağ kesime özellikle kendisini islami bir parti 

olarak gösteren Erbakan ve yasaklı dönemde yerine geçen Recai Kutan’a yeteri kadar 

hizmet edebilecekleri bir ortam hiçbir zaman için bırakılmamış,sürekli kontrol 

edilip,sonunda da yüzde ikilik bir oy ile sahneden el çektirilmiştir. 

Sürekli takiyye yapmakla suçlanmıştır.Her ne kadar Erbakan’ın “Eğer Atatürk 

yaşasaydı Refah’lı olurdu.”sözü de olsa bile... 

-Geriye ise milliyetçi diye adlandırılan kesim kalıyordu.Onlarda seksen öncesi sol 

ve koministlerle karşı karşıya getirtilmiş,binlerce kişinin ölmesiyle son bulmuştu. 
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Ancak sahneden çekilmemişlerdi. 

Bu amaçla onlara da Ecevit-Mesut Yılmaz-Devlet Bahçeli üçlüsü bir araya 

getirtilmiş,Pkk’nın başı olan Abdullah Öcalan’ı cezalandırmak hedefi olan MHP ve 

Ülkücü parti,adı bile duyulmayan,kazanma ihtimali toplumun hiçbir kesiminde 

düşünülmeyen Devlet Bahçeli getirtilmiş ve bu partide Erbakanın partisinin akibetine 

uğratılmıştır.Hakkında mit ajanı olmaktan tutunuz da,çeşitli söylentiler gündeme 

gelmiştir. 

Turgut Özal’ın hatası olarak görülüp değerlendirilen Mesut Yılmaz’da parti 

olarak biterken,kendiside yurt dışına çıkmıştır. 

Sahneden bir türlü çekilmek istemeyen Süleyman Demirel’in yerine Tansu Çiller 

geçmiş,oda bütün partilerin hezimete uğradığı dönemde aynı akibete düçar olmuştur. 

Yerine ise Mehmet Ağar geçmiştir. 

Ağar konusunda ise çok şaibeli ifadeler kullanılmaktadır.Bunlardan birisi de eski 

Mit ajanı ve şu anda yurt dışında bulunan Mehmet Eymür’dür Kendi açtığı –

www.atin.org-adlı sitesinde genişçe bu şaibelerden bahsetmektedir. 

Ayrıca:Sakın buda N.Erbakan gibi sağı bölmek amacıyla özel olarak DYP-nin 

başına getirilmiş olmasın 13-2-2003-de...sağı toparlama bahanesiyle..düşünceleri 

zihinleri kurcalamıştır. 

-“Şubat 2003 :Meclise gelen ziyaretçilerin başlarının açık olması için önerge 

veren  dyp genel başkanı Mehmet Ağar.” 

- Özal ise,birçok buzları eriten ve katıları yumuşatan adamdır.Bunu bazen 

tebessüm edip teveccüh ederek,bazen de makam vererek siyasi bir deha ile yerine 

getirmiştir.Mesela,Cengiz Çandar,kendisine makam vererek,danışman yaparak 

yaklaştırmıştır.163 kaldırmak için ve de sağ-sol kavgasını durdurmak için 141-142-yi de 

kaldırmış ve bunu millete ve hukuka mal etmiştir. 

”- Demokrasi ; aristokrasi ayrımı olan batının eşitlik anlayışıdır. Bizde 

aristokrasi yok ki böyle bir hürriyet arayışı olsun. 

Anayasa ; Osmanlı ırk, lisan, millet olarak o kadar farklıdır ki böyle bir yapıya 

Avrupalının aklı ermez. Bu birlik İslam birliğidir. 

- Avrupa’da ise mütecanis unsurlar asırlar sonra birlik sağlamışlardır. Onların 

yapısına uygun bir meşrutiyet bizim yapımızı dağıtmak demektir. 

- Taklitçilik milli ve batılı diye ayrım getirdi. Özellikle adliye ve maarifte bütün 

problem meşrutiyet dahil ne istersek hep aşırıya kaçmamızdır.”[6] 
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            Bizim şartlarımız ile ne İslam aleminin ne de insanlık aleminin şartları bir 

değildir,tıpkı coğrafi şartların bir olmayışı gibi... 

”- Partiler ve kavgalar bize siyasi hürriyet getirecek zannedip kurduk. Husumet 

ve rekabeti körükledik. Mebuslar birbirlerine şiddetle düşmanlık yapınca meşrutiyet 

(demokrasi) yükseliyor sanıp safdilane memnun olduk. Oysa hakikat tam aksidir. 

İnsanlar siyasi çekişme yerine sevgi ve dostlukla daha verimli olurlar. 

- Fenciler rekabet olmadığı için müthiş bir hızla ilerliyorlar. Bizdeki çekişmeler, 

partiler ve millet vekilleri suni oluşturulmuştur. Milli ve ırki yönler körükleniyor. 

- Kötü niyetli azınlıklar ve partiler meclise meşrutiyet (demokrasi) diye girdiler.  

- Osmanlı düşmanı olup her değişikliği iyi zannedip, örf ve adetleri bir anda 

değiştirmeye kalkıştık. Taklitçiliğin sonu bugünkü gibi anarşidir. 

- Batılı demokrasiye, adaletsizliğe, baskıya karşı savaşarak eğitim ve 

vatanseverlikle ulaşmıştır. Bizde baskı yoktur ki demokrasi arayışı olsun. Komşudan 

ısmarlama olmaz.”[7] 

“- İslam dünyasının gerileme sebeplerini ilk batılılar ele aldılar ve bunun İslam 

şeriatından kaynaklandığını yaydılar.  

- Müslümanlar bu iddiayı batılıların İslam’a olan kinine bağlayarak şiddetle 

tepki gösterdiler, batı ve batıcılar da bu tepkiye bağnazlık -taassup-yobazlık dediler. 

- Düşüncemizdeki karışıklık gerçek sebebi yani neden tembel ve cahil kaldığımızı 

tesbiti geciktirdi. 

- Milletlerin inandıkları dine kendi özelliklerinden verdikleri bir vakıadır. Eğer 

din mani olsaydı Japonlar ilerleyemezdi. 

- Yeni Müslüman olan toplumlar eski cahiliyet dönemi adetlerinin tesirinden tam 

kurtulamadılar, neleri terkedeceklerini bilemediler, din yeni ihtiyaçlara uygun tefsir 

edilemedi, çare İslam’ın bunlara tesirini arttırmakken tersi oldu.  

- Türkler ise İslam’dan önceki medeniyetleri İslam’dan sonraki ilerlemesine 

mani olacak kadar köklü olmadığından yeni şeriatı tam temsil edip (Malik Bin Nebinin) 

ifadesi ile 6 asır tehlikelere set çektiler. Fakat onlardan Arap ve Acemlerden menfi 

etkilendiler.  

- Batıya olan nefret onların medeniyetteki ilerlemelerini takibe engel oldu. İslam 

alemi felsefi ve metafizik kısır çekişmelerle uğraşırken batı yeni icatları ile istila etti. 
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- Müslüman liderler saadetimizin yolunun batıya benzemek olduğunu 

zannettiler. Oysa batı kendi anlayış ve ananelerine göre bir sistem kurmuştur. Bu bize 

uymaz.”[8] 

”- İslam toplumlarında asırlardan beri tarafsızlık, insaf ve adalet hisleri yaygın 

oldukça ihtilaller olmamıştır. İhtilaller batıcılığın meyvesidir. Sağ-sol vb.”[9] 

“- Hakimiyet milletindir ilkesi eskiden Kilise ve Krallığın yaptığını taklit eden 

hayali bir haktır. Temelinde kuvvet vardır. 

- İnsanda doğuştan hak yoktur. Zamanla ‘söz geçirme hakkı, saygı hakkı, 

hürriyet hakkı, mutluluk hakkı’nı elde eder. 

-Milli irade denen şey milletin çoğunu temsil etmeyen çoğu zaman suni 

milletvekilleriyle göstermelik bir hakimiyettir. Eskiden azınlık baskısı vardı şimdi 

çoğunluk.”[10]  

  

YAHUDİLİK 

  

Filistinde bundan iki sene önce 12 yaşındaki bir çocuğun babasının siper 

olmasına rağmen İsrail kurşunlarıyla kucağında öldürülüşünün silinmeyen 

görüntüleri... 

Kolu taşlarla vurularak kırılan bu mazlum insanlar... 

Sayılamıyacak kadar bu gibi uygulamalar tahrif edilmiş Tevratın 

hükümleridir.İşte birkaç örnek: 

"Onları kasaplık koyunlar gibi ayır ve öldürme günü için Onları    hazırla."[11] 

"Et yeyin ve kan için yiğitlerin etini yiyeceksiniz ve dünya beylerinin kanını 

içeceksiniz...sarhoş oluncaya kadar kan içeceksiniz.”[12] 

“14. yüzyılda Avrupa'da çok büyük ölümlere sebep olan veba salgınları 

yaşandı.[13] Özellikle Almanya'da 1348-1349 yıllan arasında vebadan ölenlerin sayısı 

oldukça arttı. Bu durum karşısında Papaz Clemens VI. Von Avignon vebanın nereden 

kaynaklandığını öğrenmek ve hastalığın yayılması karşısında tedbir almak için 

soruşturma açtı.[14] Soruşturma sonucu gerçek bir vahşeti ortaya koyuyordu: 

Milyonlarca insanın ölümüne neden olan vebayı Yahudiler kasıtlı olarak yaymıştı.[15] 

Vebayı yaymak için kuyu sularına veba mikrobu atmışlar ve Yahudi olmayanların 

evlerinin duvarlarına içinde veba mikrobu bulunan mürekkep sürmüşlerdi.[16] Nitekim 
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bir Alman Yahudisi yine zengin bir Yahudi olan Hanover’li Salomon’un oğlu 

Aaron’dan Hanovre şehrinin kıyılarına atılmak üzere 300 tane içinde veba mikrobu 

bulunan zehir torbası aldığını ve bunlarla hem şehrin kıyısını hem de diğer bazı 

şehirlerin kuyularını zehirlediğini itiraf etmişti.”[17] 

-“Ateist biri olduğunu, “Tanrı’ya da Tevrat’a da inanmadığını” belirten 

Amerikalı gazeteci Mıchael Drosnın (kendisi yahudidir) TEVRATIN ŞİFRESİ adlı 

eserinde anlatıyor: 

            Drosnın diyor ki “Tevrat’ın şifresini haber vermek için ulaşmayı bir türlü 

başaramadığım Şaron’un yerine İsrail istihbaratının en kritik durumdaki generali Yossi 

Kuperwasser’le görüştüm. Yossi, şifrede 2005 yılında gerçekleşecek bir çiçek 

hastalığından bahsedildiğini öğrendiğinde bunu ciddiye aldıklarını, hatta benim 

zikrettiğim rakamla istihbaratlarının tesbit ettiği rakamın çok yakın olduğunu söyledi.” 

(2005 yılında İsrail’in çiçek salgınına 14.700 kurban vereceğini düşünüyorlar) General, 

şifrede belirtilen 2006’nın kıyamet yılı olacağı iddiasına da önem veriyor. 

Kuperwasser, gazeteciye şu önemli açıklamada bulunuyor: “Amerikalılar Irak’ı 

saplantı haline getirdiler. Oysa biz daha çok İran’a odaklanıyoruz.” (Bu sözler Irak 

savaşından bir yıl önce sarfediliyor.) 

İddia ettikleri Tevrat’ın şifresi (ki, bu iddiaların arkasında İsrailli bir 

matamatikçi bulunuyor) “çiçek hastalığı, atomik soykırım, nükleer saldırı” gibi şeylerin 

İran, Yemen, Libya gibi ülkelerden kaynaklanacağını söylüyor. Amerikalı gazeteciyle 

görüşen general ise, “İzak hepsinin koordinatlarını bize verdi, araştırdık ve İran’da bir 

takım etkinlikler gördük..” diyor.”[18] 

-Örtünme ile ilgili olarak;bu konuda Kitab-ı mukaddeste şöyle denilmektedir. “ 

Başı örtüsüz olarak dua eden başını küçük düşürür. Eğer kadın örtünmüyorsa saçı da 

kesilsin; fakat kadına saç kesmek, yahut tıraş olmak ayıp ise örtünsün.”[19] 

-“TARİHÇİ Ahmet Refik bey, Lâle Devri adlı kitabında,[20] o devirdeki Yahudi 

nüfuzunu şu satırlarla anlatmaktadır: 

"Bu devirde Türkiye'de en zengin tâcirler Yahudilerdi. Yahudilerin olağanüstü 

nüfuzu vardı. Türkler ticarete karşı ilgisiz oldukları ve sanayiden nefret ettikleri için 

bütün ticaret Yahudilerin elinde idi. Her paşanın maiyetinde mutlaka bir Yahudi 

bulunur, bütün işlerini o yürütürdü. Her paşanın vazifeli olduğu vilayette piyasayı teftiş 

etmek, hediyeleri almak, ithalat ve ihracat mallarını tedkik eylemek onun elinde idi. 

Tabibler, vekilharçlar, tercümanlar hep Yahudilerden seçilirdi. Ticarete ait her şey 

onların ellerinden geçerdi. Türkiye'de Kanunî zamanından beri Yahudi nüfuzu bir 

musibetti." 

“Kitab-ı mukaddesin şu ayetlerinde görüyoruz:  
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“Oğlunu göğe çekerek sağına oturtan bir ilah” (markos) “Biricik oğlunu 

kucağına alan bir ilah (Yuhanna)” Yorgunluk atmak için dinlenen bir ilah (Tekvin) 

“İnsanla konuşan insanla konuşması bitince tekrar yukarı çıkan bir ilah (tekvin) 

“Oğullari bulunan bir ilah (Tekvin)” “Kullarını unutan bir ilah (Mezmurlar)”  

-“YAHUDİ OLMAYAN İNSANLARA BAKIŞLARI 

Ecnebiler (Yahudi olmayanlar) köpekler gibidir. 

Yahudi dininden olmayan diğer insanlar sadece köpek de değildir, onlar hem de 

eşektirler. 

Yahudi olmayanların evleri hayvanatın ahırlarıdır. 

Bir yahudiye, ecnebilerden birini bir tehlikeden ve beladan kurtarmak haramdır. 

Bir ecnebiyi yani yahudi olmayan birini öldüren bir yahudi, Firdevs cennetinde 

ebedi saadetle mükafatlandırılır.[21] 

“TELMUD’UN MAL İLE ALAKALI BAZI HÜKÜMLERİ 

Ecnebilerin (Yahudi olmayanların) kaybolan bir malını bulup, onlara geri veren 

bir yahudiyi Allah asla afvetmez. 

İnsanlardan, yani yahudilerden birinin malını çalmak caiz değildir. Fakat yahudi 

dininden olmayanların malını çalmak caizdir. 

Faiz, yahudiler arasında haramdır. Fakat yahudi haricindeki insanlardan faiz 

almak mübahdır. 

Bir yahudi, evladlarını faize alıştırmak için onlara faizle borç vermelidir. Ta ki 

çocukları faizin tadını alsınlar da yahudi olmayanlar içinde bu faiz müessesesini 

işletsinler. 

Yahudi olmayanların hayatı bile yahudilerin mülkü iken (yani onlar yahudilerin kölesi 

iken), o ecnebilerin malları nasıl yahudilerin olmaz? Yani onların malları hertürlü 

hilelerle alınabilir.[22] 

-TELMUD’UN AHİD VE MİSAKLARLA  ALAKALI BAZI HÜKÜMLERİ 

Yahudiler, ecnebilere verdiği sözden ve yaptıkları yeminden dönmelerinden 

dolayı mes’ul değildirler. Çünki yahudilerle hayvanlar (ecnebiler) arasında yemin 

olmaz. 

Yahudiler için yalan yere şahidlik yapmak caizdir. 
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Ecnebileri (yahudi olmayanları) aldatmak mübahdır. Belki vacibdir. 

Senin önüne bir yahudi ile bir ecnebi herhangi bir hususta davalı olarak 

gelirlerse, imkan bulduğunda o yahudiyi bu davada kazançlı çıkar.”[23] 

-“TELMUD’UN AHLAK CİHETİNDEKİ BAZI HÜKÜMLERİ 

Gerek erkek, gerek kadın olsun, yahudi olmayan biriyle zina etmek mübahdır. 

Bir kadının, başka bir kadınla zina eden kocasından şikayet etmeğe hakkı 

yoktur. 

Kişinin karısıyla livata muamelesi yapması mübahdır. Çünki kadının, kocasına 

nisbeti; adamın kasabdan aldığı bir parça ete benzer. O adamın bu eti, ister pişmiş-ister 

çiğ olarak, canı nasıl isterse öyle yemeğe hakkı vardır.”[24] 

Âyette:”Ey iman edenler! Ahbar ve ruhbanın çoğu gayr-ı meşru’ yol ile 

insanların mallarını yerler. Ve Allah’ın yolundan insanları o mal ile men ederler. Onlar 

altın ve gümüşü iddihar ederler. Ve onu Allah yolunda infak etmezler. Belki Allah’ın 

yolundan insanları men etmek için sarfederler. Onları (ahbar ve ruhbanı), azab-ı elim ile 

müjdele.”[25] 

Bediüzzaman Hazretleri elyazma eserinde kendi el yazısıyla yaptığı bir 

ilâvesinde; Türk Ordusu kuvvetini kendi milleti aleyhinde değil, İslâm Dünyasının 

selâmet ve zaferinde kullanıp büyük vazifeler göreceğini ihbar sadedinde şöyle der: 

«Kılıncını ayağına vurdurmaz, düşmanına vurdurur. Kur’ana hizmetkâr eder. Ağlayan 

âlem-i İslâmı güldürür.» 

-“Yahudiler Güneydoğu’da 

ABD Irak’a saldırmaya hazırlanırken, yıllardan beri GAP bölgesinde gizli 

emelleri bulunan İsrail, Güneydoğu’da sosyal yardım adı altında bölgede yayılma 

faaliyetlerine hız verdi. Merkezi ABD’de olan ve dünyanın en güçlü siyonist örgütleri 

arasında gösterilen orijinal adı American Jewish Joint Distribution Committee olan 

JDC isimli örgüt, Adıyaman’da sosyal yardım birimi açıyor.  

Adıyaman şehir merkezine 2 kilometre uzaklıkta olan ve bir süredir kullanılmayan Sait 

Bilgiç İlköğretim Okulu’nun binasında açılacak JDC’nin kuracağı sosyal tesisin 

açılışını, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Robert Pearson’ın yapacağı bildirildi.  

             BERGMAN: MESUT YILMAZ SAYESİNDE AÇILDI  

Örgütün temsilcisi Ami Bergman, Diyarbakır’da faaliyetlerine iznin verilmesinde en 

büyük payı, dönemin Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz’a borçlu 

olduklarını söyledi. Yahudilerin Türkiye’deki yayın organı Şalom gazetesine yaptığı 

açıklamada Yılmaz çiftinden büyük destek aldıklarını belirtti. Bilindiği gibi Mesut 

Yılmaz, 28 Şubat sürecinde, JDC gibi siyonist organizasyon B’nai Brith’e bağlı olan ve 
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dünya üzerindeki Yahudi karşıtı gruplarla savunma amacıyla kurulan merkezi ABD’de 

bulunan Anti Defamation League (ADL) tarafından en iyi devlet adamı ödülüne layık 

görülmüştü. ADL, ayrıca aynı ödülü 28 Şubatçı general Çevik Bir’e de vermişti.  

            SİYONİZM PROPAGANDASI  

Dünyanın en zengin örgütleri arasında gösterilen JDC, Ortadoğu’da İsrail devletinin 

kurulması konusunda etkin rol oynamıştı. Kuruluş amaçları arasında, soykırıma 

uğradığı iddia edilen Yahudiler’e yardım, Yahudi çocuklara İbranice ve Tevrat eğitimi 

vermek de bulunan JDC, kaynaklarının çok küçük bir bölümünü Yahudi olmayan 

topluluklardaki siyonizm propagandalarına ayırıyor.  

Kurucusu, sözde soykırım savunucusu  

Adıyaman’da sosyal merkez adı altında, siyonizm propagandası amacıyla bir birim açan 

JDC’nin kurucusu, Ermeniler’in sözde soykırım iddialarında “kitaplarını” ve 

“açıklamalarını” dayanak gösterdiği 1912-1916 yılları arasında Osmanlı topraklarında 

ABD’nin büyükelçisi olarak görev yapan Henry Morgenthau. Bu isim, sözde soykırım 

iddialarıyla ilgili açıklamalarında “yapılanlar bir ulusun katlidir” demişti.  

Diyarbakır’dan sonra Adıyaman  

Özellikle 17 Ağustos depreminden sonra yardım adı altında, deprem bölgesinde 

faaliyetlerde bulunan ve siyonizm propagandası yaptığı bildirilen JDC, 1999 yılında 

Diyarbakır’da GAP İdaresi, Diyarbakır Valiliği ve Diyarbakır Belediyesi’nin iş 

birliğiyle bir sosyal tesisi açmıştı. Diyarbakır Belediyesi’nden büyük destek gördüklerini 

belirten JDC yöneticileri, HADEP’li belediyeye teşekkürlerini sunuyorlar. JDC’nin 

Türkiye temsilciliğini Tel-Aviv’de yaşayan bir Yahudi olan Ami Bergman yapıyor. 

Siyonist örgüt JDC, bugün Diyarbakır’da “sosyal hizmet” konusunda seminer verecek. 

Seminer 30 Ocak’a kadar sürecek.”[26]  

  

HRİSTİYANLIK: 

  

“ULUSLARARASI SOS. ÇOCUK KÖYLERİ 

Şu an 280 SOS. Çocuk Köyü bulunmaktadır. Çoğu İslam ülkelerindedir. 

Türkiye'de Menderes döneminden beri faaliyet göstermişler fakat bir türlü muvaffak 

olamamışlardı. Nihayet “Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı”nı kurarak, 

Bolluca'da 52 dönümlük arazi üzerine 1990 yılında 13 villa ile faaliyetlerine 

başlamışlardır.” 

Bugün dünyada 1,5 milyon misyoner bulunmaktadır. 

“İslam ülkeleri ve üçüncü dünya ülkelerinin tümünü adeta işgal eden ÇOK 

ULUSLU ŞİRKETLER, çağdaş misyonerlerin üslendiği eğitim kurumlarıdır İlaç 

sanayiine gelince, Dünya Sağlık Teşkilatı, tüm hastalıklar için 700 çeşit ilaç 

kullanılmasını prensip olarak önerirken, İslam ülkelerinde bu sayı 20.000.'e 
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çıkmaktadır. Kendi ülkelerinde kobay olarak fareyi kullanırken, İslam ülkelerinde ise 

insanları kullanmışlardır. 

Müslüman ülkelerdeki Batı yanlısı yönetici ve yazarların İslam'a saldırırken 

kullandıkları malzemelerin hepsi, misyonerlerin İslam'a saldırmak için sunduğu 

malzemelerdir; gericilik, irtica, kadın köleliği vb TRT ve özel kanalların çoğu bilerek 

veya bilmeyerek Hıristiyanlık ve Siyonizm propagandası yapan filmler 

yayınlamaktadırlar; Küçük Ev, He-Man, Şahin Tepesi, Flamingo Yolu, Dallas dizileri 

gibi. Türkiye bu son yıllarda İmam-Hatip, başörtüsü, yurt, cami, okul, alim, zikir, 

toplantı, bazen bir öğretmenin kavgasını çok verdi.”[27]  

Eskiden mürebbiyelerin yaptığı hizmetleri daha doğrusu misyonerliklerini, 

bugün geçte olsa ilahiyat sahasındaki eğitim görmüş,İmam-Hatib veya İlahiyat mezunu 

olan özellikle kız öğrenciler ister kıreş adıyla isterse de mahallelerde geniş eğitim,dil ve 

görgü kurallarını öğreterek yapabilirler.Sistemli olarak bu müessesenin tesis edilmesi 

gerektir.Büyük teveccüh ve rağbet olacaktır.Peygamberimiz zamanında çocukların süt 

anneye verilişlerini daha sistemli ve proğramlı  bir şekilde bu zamanımızda 

uygulayabiliriz. 

“Doç. Dr. İhsan Süreyya Sırma 1985'de kendisine Bayburt'ta: “Hocam! Bu bir 

Alman'dır; Müslüman olmuş. Adı da Alaaddin'dir” demeleri ve neticede şüphelenerek 

Almanya'da odasında yapılan aramada misyonerlikle alakalı çeşitli dokümanlar 

bulunmuş ve ajan olduğu ortaya çıkmıştır. 

"Hristiyan Siyonizmi" nitelemesi bugünlerde oldukça popüler. ABD'deki Yahudi 

lobisi ile birlikte dünyaya yeniden biçim vermek için yola çıkan Amerikalı Hristiyan 

sağcı örgütler ve buna bağlı kişiler için kullanılıyor. Bu kesimler üzerine yazdığı 

yazılarla tanınan Bill Berkowitz, George Bush'un yüz kırk Hristiyan liderle Beyaz 

Saray'da Irak'ın işgalini tartıştığını ancak bunun basına ancak bir ay sonra yansıdığını 

belirterek, bu kesimlerin bugün Washington'daki Omni Shoreham Oteli'nde başlayacak 

toplantılarına dikkat çeken bir yazı yayınladı. “[28] 

“Papa, yasama, yürütme ve yargı güçlerinin tamamını kendinde toplar. Bu 

görevini yürütmede papa’ya, kendisinin 5 yıl için atadığı, 120-130 kardinalden oluşan 

Kardinaller Meclisi yardımcı olur. Bu meclisin ise yalnızca danışma yetkisi vardır. Bu 

meclisin başkanı aynı zamanda Vatikan dışişlerini yürütür. Yasama gücünü üstlenmiş 

özel delegeye; bir hükümet genel katibi, 24 Romalı laik temsilci ve 6 yabancı onur üyesi 

yardımcı olur. Güvenlik ve korumayı 87 üyeli Sivil Gözetim Dairesi ile 80 kişilik 

İsviçreli Muhafızlar Dairesi üstlenmiştir.  

Günümüzdeki papa, görevine 16 Ekim 1978’de başlamış olan 264. Roma 

psikoposu, Polonya asıllı papa John Paul II’dir. John Paul, 456 yıldan beri papalığa 

seçilen İtalyan olmayan ilk din adamıdır. Papalığın yeryüzündeki bütün önemli 

uluslararası örgütlerle ilişkisi vardır.” [29] 
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“Dünyada ise Vatikan vatandaşı olmayan 4000’e yakın memuru ve misyoneri 

vardır. Vatikan’ın kırk dilde günlük yayın yapan bir de radyosu vardır. 

Çok küçük bir toprak parçası ve nüfusa sahip olan papalık makamının Avrupa 

ve Amerika üzerindeki siyâsi ve dîni gücü çok fazladır. Papa John Paul II bugüne kadar 

120 ülkeyi ziyaret etmiştir. İlerleyen yaşına rağmen misyonunu en iyi şekilde yerine 

getirmektedir. “[30]  

 “Iraklılar'ın Hırıstiyanlaştırılması için bütün güçleriyle yüklenecekler. Ne kadar 

başaracaklar göreceğiz... 

           Bütün bunları nereden mi biliyorum? En son Kosova'dan... Kestirmeden 

söyleyelim: Kosova'nın halkının tamamı Müslümandı. Şimdi yarısı Hıristiyan... 

Misyonerlik örgüleri şimdilerde şahlanışta... Papa'nın Putin'in kulağına söylediği 

müjdeyi gerçekleştirmeğe çalışıyorlar. Üçüncü bin yılda Asya'yı Hıristiyan yapacağız. 

İlk hedef Türkiye.”[31] 

”1986 yılında ABD’de Evangelist dergisinin bin rahip ve vâiz arasında yapmış 

olduğu bir ankete göre, İncil’in tahrif edilmiş olduğuna inananların oranı yüzde 

seksenlere ulaşıyordu. Yine Rahiplerin yarısı Hazret-i Îsâ’nın doğumu ve ölümü ile ilgili 

Hıristiyan akidesine inanmıyordu.”[32] 

-Vatikan ve tapınak şövalyeleri.Aytunç Altındal.kitabından alıntılar: 

-“Papa, geçen yıl, 24 Aralık 2000'de, 3. Bin Yıl'da sıranın artık Asya'ya geldiğini ve 

bu yüzyılda Asya'nın Hıristiyanlaştırılacağını açıklamıştı.” 

-Başkan Bush'un "Haçlı Seferi" başlatacağız 

- Öğretiye göre "Vatikan'da öğrenilen sırlar öbür dünyada bile açıklanmaz," 

-* Papaz Vanini ateistliğini ilan ettiği zaman (1614) ne Darvin, ne Kari Marx, 

ne €ngels, ne de günümüzün modası "Doğa Tapıcısı" yeşiller ve çevreciler vardı. 

*İlginçtir ki, Avrupa'da cinsel hayatı ve genelevleri de Roma Kilisesi yön-

lendirmişti. Volter'in yazdığına göre Paris'teki genelevler, bizzat Katolik Kiliseleri 

tarafından "sağlık" denetiminde genelevlerinin daha temiz ve kızlarının da daha 

sağlıklı olduklarını duyuran ilanlar veriyorlardı.! 

* Vatikan, "Ateizme karşı birlikte mücadele" yemi ile "Dinler arası Diyalog" 

oltasını Türkiye ve İslam alemine attı. Fakat, Papa 2. Jean Paul'ün "dürüst ateistler de 

cennete gider" sözü hem ateizmin kaynağının kim olduğunu hem de bu oltanın ne 

anlama geldiğini bir kez daha ortaya koydu. 

-. €SRAR€NGİZ POLONYALI, AĞCA VE GİZLİ ÖRGÜTL€R 
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* Popa 2. John Paul, Papalık tarihinde, Papa seçilen ilk Slav kökenli Polonyalı 

oldu. Bu esrarengiz Polonyalı ilginçtir ki Popa olmadan önce Polonya Komünist Partisi 

gizli polisi ve CIR tarafından korunuyordu, Ağca tarafından vurulduğunda ise 

araştırmayı NSA (Ulusal Güvenlik Ajansı) yapmış, iki rakip örgüt Cifi ve KGB de ne 

hikmetse ağız birliği ederek birbirlerini aklamayı yeğlemişlerdi. 

* Papalık seçimlerinde Vatikan'ın tüm iç dengeleri ve uluslararası siyaset çok 

önemli bir yer tutar. Gerçi inanca göre Papayı, Kutsal Ruh seçiyordur ama gerçekte 

ClA'sından KGB'sine ve MOSSAD'a kadar tüm istihbarat örgütleri de Kutsal Ruh'un 

seçiminde parmak oynat/yarlardır. 

* Şu andaki Papa 2. Jean Paul, gizemli ve esrarengiz bilgilere, sırlara çok 

düşkün bir Popa oldu. 

* Ağca olayının en ilginç tarafı, KGB ve CiA ile Amerika'nın en gizli güvenlik ve 

istihbarat örgütü NSA'nın arasındaki gizli yazışmalardadır. Çok ilginçtir ki Papa 

suikastını araştırma görevini CiA değil, NSA yürütmüştür, Ama olayda KGB'nin 

hiçbir suçunun olmadığını dünyaya CIR duyurmuştur ve bünyesindeki görevli 

gazetecilerle bu kanıyı pekiştirmiştir. Olayda CIA'nın hiçbir dahli olmadığını da bizzat 

KGB açıklamıştı. Bu iki rakip örgüt ne hikmetse bu konuda ağız birliği ederek 

birbirlerini aklamayı yeğlemişlerdi. 

* 13 May ıs 1981'de, Roma'dakıSen Piyer Meydanı'nda Papa, Mehmet Fili Ağca 

tarafından vurulmuştu. Esrarengiz Polonyalı Papa, bu olayı da kendisine iletilmiş ilahi 

bir sır, esrarengiz bir olay olarak yorumladı. 

- HOŞGÖRÜ, DİNL€R ARASI DİYALOG, İBRAHİMÎ DİNL€RİN BİRLİĞİ 

TUZAĞI 

Vatikan, bu projesini hayata geçirebilmek için 1940'lardan başlayarak kurulmuş 

olan bazı örgütlerin çalışmalarına 1965'ten sonra hız verdirdi. Bu örgütler şunlardır. 

Focolare; Catecumenante ve Communion ve Liberty. Bu Katolik örgütlerinden başta 

"Hoşgörü" (Tolerans); "Dinler Arası Diyalog" ve "İbrahim! Dinlerin Birliği" şeklinde 

formüle edilmiş 

- Osmanlı İmparatorluğu'ndaki misyonerlik faaliyetleri ilkin yoğun olarak 19. 

yüzyılda başlamıştır. Özellikle Tanzimat'tan sonra hız kazanmıştır. Bu dönemde 

Almanlar, İtalyanlar, İngilizler ve ilk kez denizaşırı misyonerliğe sıvanan Amerikalılar 

Osmanlı topraklarında cirit atmaya başlamışlardır. 1855 yılının Şubat ayında 

İstanbul'a gelen bir Fransız Misyoneri, Fransa'da 1856'da yayınlanan günlüğünde 

Amerikalı ve Al-man misyonerlerin faaliyetlerini bakınız nasıl özetlemişti. €millien 

Fros-sard adlı bu misyonere göre Almanlar özellikle €rmenileri kendi Protestan 

Kiliseleri'ne bağlamaya çalışmaktaydılar. Ve bu hususta da bir hayli yol almışlardı. 

Ama Almanların hazırladıkları ortamdan en çok uyanık Amerikalı Protestan 

misyonerler yararlanmışlardı. €rmeniler, Al-manlar tarafından Protestanlaştırılmışlar 



ama daha zengin güçlü olan Amerikan Protestan Kiliselerine rağbet etmeye 

başlamışlardı. Türkler ise yoğun çalışmalar sonucunda el altından dağıtılan İncil'i 

okumaya başlamışlardı. Bu, son derece mutluluk verici bir gelişmeydi... 1918'e 

gelindiğinde Osmanlı topraklarında Hıristiyanlığı yaymak amacıyla eğitim 

faaliyetleri veren 1000'den fazla Katolik-Protestan okulu vardı. Bu okullarda takriben 

25.000 kadar öğrenci bulunuyordu. Bu okullardan yetişmiş olan Rum ve €rmeni asıllı 

öğrencilerin bazıları bugün özellikle Avrupa'da yerleştirilmiş olan Türk düşmanlığını 

başlatan unsurlar olmuşlardır. 

- Kurtuluş Savaşı sırasında, 145 Osmanlı devlet ve din adamı, asker ve yazar 

ingilizlerce Malta'da tutuldu. 28 Mayıs 1919'da Malta'ya sürgüne gönderilenler 

arasında; eski sadrazam Said Halim Paşa, eski şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri 

Efendi, Abbas Halim Paşa, Mithat Şükrü, ismail Canbulat beyler ve Ziya Gökalp, 

Hüseyin Cahit, Ahmed Ağaoğlu gibi yazar ve gazeteciler de vardı. 16 Mart 1920'de 

son Osmanlı Meclis-i Mebusanının basılmasıyla; Kara Vasıf, Hüseyin Rauf 

(Orbay)'ın da aralarında olduğu 93 kişi daha adaya gönderildi, ingilizler Sevr'i 

Osmanlı'ya kabul ettirmek için bu sürgünlerin yargılanma hakkını koz olarak 

kullanacaktı. 1921 Londra Konferansı'yla sürgünler serbest kaldı, Ancak 13 sürgün, 

adadan aynlamadan öldü. 

- APO'NUN PAPA'YA MEKTUBU ÜZ€RlN€... 

"Aziz Peder. Hıristiyanlığa çok yakınım. Sizin şahsınıza ve dininize duyduğum 

saygı benim savaşımın ve düşüncelerimin merkezindedir." 

Bu sözler bölücü terör örgütü PKK'nın başı Abdullah Öcalan'a aittir ve Papa II. 

Jean Paul'a yazdığı mektupta yer almaktadır.[33] 

- Apo mektubunda aynen şöyle yazmış Papaya: "Suriye'de bulunduğum sırada 

Suriye Ortodoks Kilisesi'nin Başpiskoposu Yohanna İbrahim Mar Gregorius ile bir çok 

kez görüştüm. Türkiye'deki rejim sadece Kürtleri değil, Ermenileri, Süryanîler! ve 

Rumları da imha etmiştir. Ben, Kürdistan topraklarında yaşayan Hıristiyan azınlıkları 

da Türk vahşetinden korumak için savaşıyorum. Beni bu savaşta yalnız 

bırakmayacağınıza eminim." 

            -“Karanlık işlerde CFR imzası 

ANKARA/ Gizli Dünya Devleti’nin beyin takımı CFR’nin iki gün sürecek 

Türkiye çıkarması bütün esrarını korurken, bir çok kaynak CFR ile ilgili şaşırtıcı iddia 

ve bilgilere yer veriyor. İçlerinde bir çok ABD’li düşünür ve araştırmacının kitaplarının 

da yer aldığı kaynaklarda, CFR’cilerin esrarengiz bağlantıları ile ekonomik krizlerden, 

savaşlara dünya üzerindeki etkileriyle ilgili şaşırtıcı bilgiler yer alıyor. 

II. DÜNYA SAVAŞI VE HİROŞİMA 
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CFR’nin dünya politikalarına ilişkin en önemli iddialardan biri II. Dünya Savaşı 

ve Hiroşima’ya atılan atom bombasıyla ilgili. CFR’nin II. Dünya Savaşı’nda büyük rol 

oynadığı ve atom bombasının Japonya üzerine atılmasına da CFR’nin karar verdiği 

belirtiliyor. İddiaya göre dünyadaki birçok ülkede ekonomik, siyasi, askeri, psikolojik ve 

kültürel bir dizi komplo projesi de CFR eliyle yürütülüyor. Buna darbeler dahil. 

Yine mevcut BM örgütünün CFR’nin dünyayı siyonizmin hedefleri 

doğrultusunda şekillendirme çabasının bir gereği olarak uygulamaya koyduğu bir proje 

olduğu kaydediliyor. Nitekim BM’nin Manhattandaki binasının halen CFR’nin 

başkanlığını yapan ve kuruluşun resmi metinlerinde “Küresel Çar” olarak geçen David 

Rockefeller’in bağışladığı arsa üzerinde bulunması bu iddiayı doğrular nitelikte 

bulunuyor. 

ÜNLÜ CFR’CİLER  

CFR üyesi olan ünlülerin isimleri örgütün dünya çapındaki etkinliğini göstermek 

için yeterli. Bazı ünlü CFR üyeleri şunlar: 

Henri Kissinger (Eski ABD Dışişleri Bakanı), Zbignew Brzezinski (Stratejist. 

Eski ABD Milli Savunma Danışmanı), Robert Mc Namara (Eski Dünya Bankası 

Başkanı), Bill Clinton (Eski ABD Başkanı), Baba George Bush (Eski ABD Başkanı), 

Jimmy Carter (Eski ABD Başkanı), Dick Cheney (Eski ABD Savunma Bakanı-ABD 

Başkan Yardımcısı), Gerald Ford (Eski ABD Başkanı), Walter Mondale (Eski ABD 

Başkan Yardımcısı), Colin Powell (Eski Genel Kurmay Başkanı-ABD Savunma Bakanı), 

Medeline Olbright (Eski ABD Dışişleri Bakanı), John Deuscht (CIA Başkanı), Antony 

Lake (ABD Milli Güvenlik Danışmanı),  

BAŞINDAKİ KÜRESEL ÇAR 

CFR yapısıyla olduğu kadar bu yapı içinde kullanılan ünvanlarla da gizemli bir 

tablo çiziyor. CFR iki çemberden oluşuyor. İç çemberde 40 kişilik bir komite bulunuyor. 

Merkez Komite işlevi görüyor. Bu çemberin içinde de 10 kişilik ayrı bir iç çember 

bulunuyor. Merkezde bulunan bu ilk halkaya “Boğanın Gözü” deniyor. Şu an bu 

çemberin başında dünyanın en zengin ailelerinden biri olan Rockfeller ailesinden David 

Rockefeller’in bulunduğu belirtiliyor. Örgütün kendi metinlerinde ünvanının “Küresel 

Çar” olarak geçtiği kaydediliyor. Dış çemberdeki üyeler iç çemberin kararları 

doğrultusunda hareket ediyor. Şu an dış çemberdeki üye sayısı 3 bin 600 kişi olarak 

biliniyor.”[34] 

”ENOSİS SÜRÇMESİ  

                   AB Dönem Başkanı Yunanistan’ın Başbakanı Yorgo Simitis, Rumlar’ın 

AB’ye tam üye olmasını ‘Enosis’i gerçekleştirdik’ sözleriyle değerlendirdi. Yaptığı gafı 

fark eden Simitis, hatasını düzeltmeye çalıştı.”[35] 
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- Vatikan’ın İstanbul temsilcisi Marovitch’nin, geçenlerde gazetelerde yayınlanan 

“Cevşen” hakkındaki görüşleri ayrıca kayda değer.Tv-lerde birkaç kez yaptığı 

konuşmalarında da her sabah sürekli olarak Cevşen-i okuduğunu ifade etti 

-”AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Günter Verheugen, 

“Hükümetlerimiz 40 yıl önce Ankara Antlaşmasını imzalayarak, Türkiye’nin AB’ye üye 

olabileceğini kabul ettiler ve 1999’da, Helsinki’de bunu teyit ettiler” dedi. “Türkiye’nin 

AB’ye katılımı meselesinin kamuoylarında bazı soruları gündeme getirdiğini herkes 

biliyor” diyen Verheugen “Türkiye, AB’ye üyeliği öngörülmüş bir aday ülkedir. Benim 

anlatmaya çalıştığım şu ki, AB’ye üye olacak Türkiye ile bugünkü Türkiye aynı 

olmayacak” şeklinde konuştu.”[36] 

”..:::  KİTAB-I MUKADDES :::...    

 Kutsal kitap anlamına gelen, iki kitaptan ( Eski ahit : Tevrat ve Zebur-Yeni ahit: 

İncil) ve toplam 66 ayrı bölümden oluşan Kitab-ı Mukaddes, ilahi (Allah'ın gönderdiği) 

bir kitap değildir. Yani K. Mukaddes ( Tevrat-Zebur ve İncil), K.Kerim gibi Yüce 

Yaratıcı Allah'ın sözleri değil, insanların yazdığı kitapların bir araya toplamış halidir. 

Bunu kendi yazmış oldukları (hıristiyan ve yahudi) kaynakları da itiraf eder: Pr.Dr. 

Richard Friedman'a göre, Tevrat'ı peygamber Yermiah ve havarisi Baruh ben-neriya 

yazmıştır. ( Yahudi yayın organı Şalom Gazetesi :13 Mayıs 1987). Ayrıca ,Tevratı 

yazdığı söylenen Hz. Musa'nın, yine Tevrat'ta öldüğü ve gömüldüğü yerlerden 

bahsedilmesi (Tesniye:34/6 ) Tevrat'ın daha sonra yazıldığının kanıtların-dandır .  

Günümüzde İncil Matta, Markos, Luka, Yuhanna tarafından yazılmış, insan 

yazmalarından oluşan, Hz. İsa'nın hayatını anlatan tarihi bir eser görünümündedir : 

"İncil'i Allah indirmemiş, hatta onu değişik peygamberlere tek tek yazdırılmamıştır. ( 

Kur'an ve kutsal kitap, John Gılchrıst)". Hz. İsa'nın tebliğ ettiği İncil, günümüzde, 

elimizde bulunan İncil değildir. Bunun en büyük delili yine İncil'de bulunmaktadır. 

".... İsa. Tanrının İncil'ini tebliğ ederek Galile'ye gelir..." (Markos : 1/14) 

H.z İsa hangi İncil'i tebliğ ediyor, anlatıyordu ? Matta 'yımı, Luka'yımı yoksa 

300 sene sonra yasaklanacak İznik konsülünün reddettiği İncil'leri mi?  

Günümüzdeki İncil şu an Hz. İsa'nın hayat öyküsünü içerir. ( Matta, Hz İsa ile 

gezerken gördüklerini, Luka Hz. İsa ile başından geçen olayları, Yuhanna, Markos... 

yine Hz. İsa ile olan anılarını ,aynı olayı, birbirine zıt olarak İncil'de anlatırlar.). Hz. İsa 

halka neyi anlatıyordu, kendi hayat hikayesini mi, doğumunu mu anlatıyordu ?... 

Matta'ya göre İncil varda, "İsa'ya göre İncil neden yok ?" hala.  

Eldeki en eski İncil Yunancadır. Hz. İsa ise İbranice konuşurdu...  

Tüm bunlar elimizdeki Tevrat ve İncil'in bozulduğunu gösteren delillerdir.  
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  Tevrat 39, İncil 27 bölümden oluşur. Hıristiyanlar, K.Mukaddesin tamamına 

(yani sadece İncil'e değil, Tevrat, İncil, Zebur üçünü birden) inanırlar. Yahudiler ise 

sadece eski Ahit'e - Tevrat'a inanırlar :  

  K. Mukaddes'in tanrısı nasıl bir tanrıdır. Yahudi ve hıristiyanlar nasıl bir 

tanrıya inanırlar : Yorulan, pişman olan, acı duyan, güreşte yenilen, korkan, kinci... bir 

tanrıdır, K.Mukaddesin tanrısı. 

Yorulan tanrı : "... Ve tanrı yaptığı işi yedinci günde bitirdi ve yaptığı bütün işten 

yedinci günde istirahat etti, dinlendi..." (Tekvin 2/2-3). Kim dinlenir, tabi ki yorulan 

tanrılar.  

    Pişman olan, acı duyan tanrı : " Ve Rab yeryüzünde insanı yarattığına pişman oldu 

ve yüreğinde acı duydu " (Tekvin 6/6).  

Güreşte yenilen tanrı : " ... ve Yakup, seher sökünceye kadar bir adamla gü-

reşti... (adamı yenince) adam Yakub'a dedi : 

Adın nedir ? Yakup. Yine adam ona, "artık sana Yakup değil, ancak İsrail* 

(Bkz. Dipnot) denecek çünkü insanlarla ve Allah ile uğraşıp onları yendin. " (Tekvin : 

33/24-29) 

Korkak tanrı : " Ve rab... derede oturanlar, kovamadı, çünkü demirden savaş 

arabaları vardı." (Hakimler (1/19). Demirden savaş arabalarından korkan bir tanrı...  

Kinci bir tanrı : " Rab diyor, seninle milletleri, atı ve binicisini, cenk arabasını ve 

binicisini, erkeği ve kadını, kocamış adamı ve genci, genç adamı ve ere varmamış kızı, 

çobanı ve sürüsünü, çiftçiyi ve çiftini, valileri ve kaymakamları... kıracağım..." 

(Yaremya : 51/20-26) 

İslâm'ın ilahı, Allah (C.C) Kur'an da nasıl anlatılır : " O (Allah) görüleni de 

görülmeyeni de bilen, kendisinden başka tanrı olmayan Allah'tır. O, acıyıcı olandır, 

acıyandır. O, kendinden başka tanrı olmayan, hükümran, çok kutsal, esenlik veren, 

güvenlik veren, görüp gözeten, güçlü, buyruğunu her şeye geçiren, ulu olan Allah'tır. 

Allah müşriklerin (putperest, yahudi ve hıristiyanların) ileri sürdüğü sıfatlardan ( 

yorulan, yenilen...) münezzehtir. O, var eden, güzel yaratan, yarattıklarına şekil veren, 

en güzel isimler kendisinin olan Allah'tır. Göklerde ve yerde olanlar O'nu tespih ederler. 

O güçlüdür, her şeye hakimdir" (Haşr: 22-24). 

K. Mukaddesin peygamberleri nasıldır ?  

Hz. Lut (A.S)'a iftira : Lut (A.S)'a iki kızı, şarap içirip sıra ile yanlarına girip, 

onunla yatıp, babalarından hamile kalırlar.(Tekvin : 33-36) 



Yahuda peygambere iftira : Gelini ile yatıp , hamile kalınca onun yakılmasını 

emreden bir kayınpeder. (Tekvin : 38/15-25) 

Davud (A.S) 'a iftira : Bir komutanın karısı ile yatıp hamile kalınca, kocasını 

savaşa gönderip ölmesi için tezgah hazırlayıp, sonra da dul eşi ile evlenir. (I. Samuel : 2-

27). Oğlu Amnon kız kardeşi Tamar ile zorla yatıp onu "alçaltır" ( I. Samuel : 13/1-39) 

          K. Mukaddes nasıl bir kitaptır?  

Kalça, karın, göbek yuvarlağı, göğüs, boyun, göz, saç, dudaktan... bahseden 

bölümleri ( Neşideler neşidesi 7:1-13) dışında, yahudi olmayanların yabani hayvan 

kabul edildiği ( Tesniye : 8/ 21-22), Fırat ırmağı civarının tanrı tarafından yahudilere 

verildiği ( Tesniye : 12/24), insanların kasaplık koyun gibi ölüm gününe hazırlanmayı 

emreden (Yaremya : 13/3), insanları delik deşik edip çocukların yere çalınıp, karılarının 

kirletilmesini emreden ( İşaya: 13/15-16) ... ayetleri bulunan kutsal (!) kitabın, K. 

Mukaddesin emirlerini yerine getiren siyonist ve emperyalistler, dünyanın her yerinde 

müslüman kanını akıtmaya devam etmektedirler. 

K. Mukaddes insan mahsulü olduğu için, içinde birbiri ile çelişen pek çok ayet 

bulunmaktadır.  

Şela kimin oğlu ? : Arpakşad'ın ( Tekvin: 11-12) - Kainan'ın (Lukas: 3-36)  

Harun (A.S) nerede öldü ? : Hor dağında ( sayılar . 20-28) - Mosereya'da ( 

Tesniye :10-6)  

Davud ( A.S)'u kim tahrik etti ? : Tanrı (II.Samuel: 21/1) - Şeytan (Tarihler : 21-

8)  

Yehoyakin kaç yaşında kral oldu ? : 18 yaşında (II.Krallar : 24-8) - Sekiz (II.Tarihler : 

36-9)  

Nuh (A.S) her canlıdan kaçar tane aldı ? : İkişer ( Tekvin : 6-19) - Yedişer (Tekvin : 7-2)  

Ahazya kaç yaşında kral oldu ? : Yirmi iki ( II.Krallar : 8-26 ) - Kırkiki ( II.Tarihler: 

22-7)  

Saulun kızı Mikal çocuk doğurdu mu ? : Çocuğu olmadı (I. Samuel : 6-23) - Beş çocuğu 

oldu ( I. Sauel : 21-8)  

İnsan kaç yıl yaşayabilir ? : En çok 120 yıl: ( Tekvin 6-3) - 403 yıl ( Tekvin : 11-

13)  

Tanrı yorulur mu ? : Rab yorulmaz : ( İşaya : 40-28) - İstirahat eder.( Tekvin : 2-3)  



Hz. İsa, Hz.Davud'un oğlu mu ? : Evet Davud'un oğlu (Luka : 18-38) - Hayır, tanrının 

oğlu (Matta : 22-45)  

Yusuf (A.S) 'ın babası kim ? : Yakup ( Matta: 1-16) - Heli (Luka : 3-23)  

İbrahim'den Davud'a kaç nesil vardır ? : 14 (Matta : 1-17) - 15 (Luka: 3-31-34)  

Eriha'dan çıkarken İsa'dan kaç kör yardım istedi ? : İki : (Matta: 20-30) - Bir 

(Markos : 10-46)  

H.z İsa ' nın şehadeti doğru mudur ? : Evet (Yuhanna: 5-31) - Hayır ( Yuhanna: 

8-14)  

Haçı kim taşıdı ? : Simon (Luka : 23-26) - İsa (Yuhanna : 19-17)  

Yahuda İsa'yı öptümü ? : Öptü (Matta : 26-49) - Öpmedi ( Luka: 22-49)  

Kabirden çıkan cinlenmişler kaç kişi idi ? : İki (Matta : 8-28) - Bir (Markos:5-7)  

H.z İsa'yı kim kabre koydu ?: Yusuf ve Nikodimus (Markos: 15-46) - Sadece 

Yusuf: ( Yuhanna:19-42)  

Mezarda kaç melek göründü ? : Bir (Matta: 28-2) - İki (Yuhanna : 20-12)  

... ..........................................? : ............................ - ..........................  

K.mukaddes daha birçok katma ve çıkartmaları bünyesinde barındırmaktadır... 

Hıristiyan teslise (Baba- Oğul- Ruhul Kudüs) inanırlar. Baba doğmamış, oğul ve 

ruh doğmuştur. Üçü her zaman bir arada idiler. 

Morkos :( 13-32) :" Ne melekler, ne de oğul, babadan başka kimse bir şey 

bilmez." 

Markos :( 10-18): " İsa dedi: ... birden başka kimse iyi değildir o da Allah'tır " 

İsa, baba ile bir olsa onun gibi her şeyi bilmesi gerekmez mi ? 

Baba, oğul mecazi anlamda kullanılmış olabilir mi ? Bu mecaz, zamanla asıl 

anlam gibi algılanmış olabilir mi : 

Matta (5-9) : " Ne mutlu sulh edicilere, çünkü onlar Allah oğulları çağrılacaklar" 

Matta (6-14): " İnsanların suçlarını bağışlarsanız , semavi babanız da size 

bağışlar." 



Yuhanna (5-19) : "Biliriz ki biz Allah'tanız..." 

Tanrı tüm insanların babası (Rabbi)'dir. Hıristiyanlar İsa(A.S) söz konusu 

olunca baba, oğul kelimelerini hakiki manalarında, diğer insanlar söz konusu olunca 

mecazi manalarda anlamaktadırlar. Bu ayırımın sebebi nedir?  

K. Mukaddes'te tevhid- Allah'ın bir olması: 

Tesniye (4-39) : "Yukarıda göklerde ve aşağıda yerde Rab, o Allah'tır başka 

yoktur" 

Tesniye (6-4) : " Dinle ey İsrail : Allah'ınız Rab, bir olan Rabtir." 

Tesniye (32-39) :" Şimdi görün ki , ben O'yum, katımda ilah yoktur" 

I. Samuel (2-2) :" ... Senden başka ilah yoktur." 

I. Krallar (8-60) : "... Rab, Allah olan odur, ondan başka yoktur." 

İsaya (45-5,6) : " Rab benim ve başkası yoktur, benden başka Allah yoktur" 

İsa (A.S) Allah'ın kulu ve Resulüdür: 

Matta (12-18) : " İşte benim seçtiğim kulum" 

Luka (24-19) : "... Kudretli bir peygamber olan Nasıralı İsa." 

Kur'an Hıristiyanlara şöyle seslenmektedir :  

"Ey kitap ehli. Dininizde aşırı gitmeyin. Allah hakkında yalnız gerçeği söyleyin. 

Meryem oğlu İsa Mesih. Sadece Allah'ın peygamberleridir... (Allah) üçtür 

demeyin, bundan vazgeçin... " (Nisa Suresi :171) “” 

  

İSLAM ALEMİ VE TÜRKİYE 

  

“Dünya birliğe giderken,İslam ülkeleri bölünmeye sevkediliyor.Amerika Birleşik 

Devletleri,Birleşmiş Milletler,Arap Birleşik Emirlikleri sınırlı olarak bir birlik ifade 

etmekle beraber,genellikle Araplar ve İslam dünyası rahat kontrol edilebilir 

olması,gerekse de başta petrol gibi sahib oldukları zenginliklere sahib olup pay almak 

için bölünmektedirler.Öyleki milyonun altında olan bir ülke devlet olarak 

ayrılmaktadır.İslam dünyasının da İttihad-ı İslamı tesis etmeleri bir zaruret ve tüm 

dünya için bir emniyettir.Türkiye bunun öncülüğünü yaparak o devletlerin başlarında 



bulunan keyfilik ve zevkiliklere bir düzen getirebilir.Hepsi bir zincirle 

bağlanmıştır.Tıpkı Saddamın bağladığı ve kendisinini de bağlandığı gibi...”[37] 

-“92  milyar dolar (147 katrilyon lira) bütçe,93.4 milyar dolar iç ve dış ödenecek  

faiz.2003-ün....vakit gaz.17-3-2003. 

Bununla ,142 adet köprü,261 adet üniversite,2 milyon 200 bin konut,87 adet Atatürk 

barajı,5 bin 585 km otoyol yapılabilirdi.Bu bir yıllık faizle.[38] 

-”MÜSİAD Genel Başkanı Ali Bayramoğlu, 1991-2002 döneminde pek çok siyasî 

ve ekonomik gelişmenin yaşandığını, bu dönemde faize, teröre ve yağmaya giden 

paranın 450 milyar dolar olduğunu söyledi. Bayramoğlu, “Bu dönemde 270 milyar 

doları faiz, 80 milyar doları yandaş kayırma, 100 milyar doları terör olmak üzere 

toplam 450 milyar doları nakit ödemiş, 154 milyar dolar da borçlarımızı artırmışız” 

dedi.”[39] 

“İlk 1953-te İngilizce eğitimler türk koleji olarak –Türk Eğitim Derneği 

Yenişehir Lisesinin koleje çevrilmesiyle başladı.”[40] 

            - Türkiyede 70.binden fazla cami,yüzbinden fazla imam-müezzin-müftü-vaiz,600-

den fazla imam-hatib okulu,17 ilahiyat,vakıflarda devletin hizmetinde ve laikiz.???         

Kontrol etmek için güzel uygulama! 

            -”'Türkiye'de din özgürlüğü yok' 

Almanya'nın başkenti Berlin'de önceki gün, Türkiye ile ilgili görüşlerinin olumlu yönde 

değiştiğini söyleyen Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi 

Günter Verheugen, dün Vatikan'da ağız değiştirerek ağır eleştirilerde bulundu. AA'nın 

Roma kaynaklı haberine göre Verheugen, Vatikan'da Dışişleri Bakanı Kardinal Jean 

Louis Tauran ile özel olarak Türkiye - AB ilişkilerini görüştü. İlk kez Vatikan'a giderek 

Türkiye hakkında konuşma ihtiyacı duyan Verheugen, Fransız Kardinal Tauran ile 

görüşmesini Roma'daki bir grup yabancı gazeteciye değerlendirdi. “[41] 

”Kemalizm raporunun özü değişmedi 

Milliyet gazetesinin sorularını cevaplandıran Arie Oostlander, “Eğer siz 

Hollanda’nın kurucusunu eleştirseydiniz, ben söylediklerinizin ilginç olup 

olmadığını anlayabilmek için sizi dinlerdim, bundan gücenmezdim. Ama sanırım 

Türkiye’de işler böyle yürümüyor. Türkler kendilerini Hollanda’nın kurucusunu 

eleştirme konusunda özgür hissedebilirler. Bu problem oluşturmaz” şeklinde konuştu.  

“Askerlerin eğilimi Türkiye kurtarmak ve her türlü tehlikeye karşı korumak. Bazı 

dönemlerde bu tür bir davranış içinde olmak gerekebilir. Ancak bu, AB’deki 

uygulamalara uygun değil” diyen Hollandalı Parlamenter şunları söyledi: “Tüm bu 
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durum değişmeli. Orta Avrupa ülkeleri eski sistemi tamamen arkalarında bırakmaktan 

son derece memnunlar. Türkiye’de ise bu o kadar kolay değil.” [42] 

” İngiliz Economist dergisi, Türk ordusunun bu kez halkın nabzını doğru 

tutamadığını ve bu nedenle etkinliğinin azalabileceğini yazarak, “Türkiye’nin 

generalleri hâlâ reformları yavaşlatan bir unsur, ama bu böyle kalmayabilir” ifadesini 

kullandı. “[43] 

            -”M. Kemal, Enver Paşanın Kurtuluş Savaşına Kuva-yı Milliye saflarında 

katılma talebini kesin bir tavırla reddetti. Bu tavrın sebebini Falih Rıfkı'nın "Çankaya" 

isimli kitabını okuyunca daha iyi anlıyoruz.  

Bu kitapta ifade edildiğine göre, Çanakkale Harbi (1915) sonrasında, en üst 

makamda bulunan Enver Paşaya M. Kemal'in rütbesini neden yükseltmediği sorulur. 

Paşanın verdiği cevap şu olur:  

"Mustafa Kemal'i paşa yapsanız padişah, padişah yapsanız Allah olmak 

ister."[44] 

-” Mutlak ve tek referansa dayanmak, Kemalizm’in ne olduğuna ve nasıl 

anlaşılması gerektiğine de açıklık getirmekte. 

.....Siyaset tek bir otorite elinde toplanırken, Kemalizm’in bir yönetim aracı 

olarak kullanılması da olanaklı olmakta. Anayasamızın dibacesinde Kemalizm’in 

korunmasının mantığı bu: Bu sadece ideolojik bir hassasiyet değil, ülkeyi otoriter 

zihniyet altında yönetebilmenin de arka planı. Diğer taraftan Kemalizm’in askerin 

siyasi tekeli altında olması, başka öznelerin Kemalizm üzerinden siyaset üretmesini de 

engellemekte. Örneğin CHP hem Kemalist olmaktan vazgeçemeyen; hem de Kemalist 

oldukça toplum nezdinde kişisizlikleşen bir parti hüviyetinde. Diğer bir deyişle bizzat 

Kemalizm, Türkiye’de merkez siyaseti edilgenleştiren, paralize eden; ve siyasi partilerin 

toplumla bağ kurmasını neredeyse imkansızlaştıran bir ideoloji... Demokrasiyi devletin 

uzantısı olarak algılayan, onu içi boş bir ideolojik söyleme indirgeyen; kendisini ise 

demokrasinin karşısında tanımlamak durumunda kalan bir anlayış. “[45]  

-”Avrupa Kemalizm’i sorguluyor 

Tasarıda şu ifadeler yer buluyor:  

          “Türk devletinin temel felsefesi olan Kemalizm, Türk devletinin bütünlüğüne 

yönelik ölçüsüz bir endişe kaynağı oluyor. Kemalizm, Türk kültürünün ve 

milliyetçiliğinin homojenliği üzerinde duruyor. Devletçilik, ordunun güçlü rolü, dine 

karşı çok katı bir tavır gibi yaklaşımlara öncelik veren Kemalizm felsefesi, Türkiye’nin 

AB’ye katılımına köstek oluşturuyor.’’[46] 

-‘’AB’nin siyasi değerlerinin, Yahudilik ve Hıristiyanlık kültürüne dayandığının, 

ancak bu değerlerin İslâm ağırlıklı bir toplum tarafından da kabul edilebileceğinin ve 
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savunulabileceğinin’’ yazıldığı karar tasarısında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Türk 

halkı tarafından güvenilir bir kurum olarak görülmesi eleştiriliyor. ‘ 

‘’Türk hükümetinin, devlet reformunu başarmak için, köktendincilik ve 

bölücülük korkularını yenmesi gerektiği’’ belirtilen tasarıda, ‘’Türkiye’de Kemalizm’i 

değil, demokratik Avrupa ilkelerini temel almış yeni bir Anayasa oluşturulması’’ 

isteniyor. 

            -“Cemaatler  arasındakı fark , sadece öncelık sıralamasındakı farktır.    

             Nurcu önce ımanı, 

             Süleymancı  önce kur’an’ı, 

             Milli görüşçüler önce siyaset, 

             Radikaller  önce cihadı ,  

            Tarikatçılar önce ahlakı ... ,ön plana çıkarırlar, ama her cemaatte hepsi  ( ahlak , 

iman , siyaset , kur’an , cıhad ,...) vardır .Sadece  ilk  sıraya , öncelik  sıralamasına      

farklı bır şıkkı getirmişlerdir.Ama hepsinin  paydaları  aynıdır , sadece ilk öncelikleri ,  

sıralamalarındakı  öncelikler   farklıdır .! 

İtikatta radikal,amelde tarikatçı,tebliğde ise ilm-i siyaset ve nurcularla olup , 

oyumuzu da islam'a vermeliyiz !” 

  

        28 ŞUBAT-1997-KARA İHTİLAL VE İHTİLALLER 

  

            Farklı bir ihtilal olarak girdi gündemimize 28 Şubat. 

            Gerçek takiyye..samimiyet görüntüsü vererek yapılan samimiyetsizlik ve kusulan 

hınçlar...Geri-ye dönme sevdası..gerçek gericilik.. 

            Bu uğurda başarımın gerçekleştirilmesi için rütbe ve para gibi vaadlerde 

bulunuldu.[47]  

            Ferruh Bozbeyli ile yapılan röportajdan:[48] 

”12 Mart siyasi hayattaki birikimi alıp götürdü’ 

12 Mart muhtırasına (1971) Meclis’te en sert tepkiyi gösteren dönemin Demokratik 

Parti (DP) Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli, “Muhtıra anayasa içi çözüm için, 
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anayasa dışı bir müdahale.” değerlendirmesinde bulunuyor. 

“1950’den beri kulak veririm bu işe; laiklik konusu bitmez pişer pişer yine gelir, 

ilericilik–gericilik bitmez, Atatürkçülük düşmanlığı bitmez. Bazıları da bitmesini 

istemez sermaye olsun diye.”F.Bozbeyli. 

“F.Bozbeyli, her askerî müdahalenin siyasi hayatta büyük kayba yol açtığı 

inancını taşıyor. 12 Mart’ın da siyasetteki birikimi, demokrasiye olan inancı 

götürdüğünü düşünen Bozbeyli her müdahale sonrasında partilerdeki tecrübeli 

insanların harcandığını kaydediyor.” 

“Hukukun kuvvetinin tükendiği yerde kuvvetin hukuku başlıyor.” 

“AP’den ayrılıp kendi partisini kurma sebebini şöyle açıklıyor Bozbeyli: 

“Demirel’le bir uyum sorunu yaşıyorduk. Olaylara bakış, anayasayı anlayış tarzı, 

siyaset anlayışı. O, partiyi kendisine bağlı, kendisine tabi bir topluluk olarak 

görüyordu.” 

“Demirel bana dedi ki: “Politika açık denizde yüzme yarışıdır. Kimse kimseye 

yardım edemez. Yardım etmeye kalkarsan senin hızın kesilir.” 

“Türkiye’de en eski kurumsallaşmış olan askerdir. Asker daima kendini bir 

numaralı koruyucu olarak görür. Ordunun bu titizliğine de halel getirecek şeyleri sivil 

insanlar yapmamalıdır. Yalnız müdahale edenlere yönümüzü çevirip onların eksikliğini 

ararsak yanılırız.” F.Bozbeyli. 

“1969’da AP’nin tek başına iktidara gelmesinin ardından başlayan şiddet 

olayları, 1970’lerde hızla artarak 1971’de sokak hareketlerine dönüştü. Başta ODTÜ 

olmak üzere pek çok üniversitede kontrolü elde tutan solcu gruplarda silahlı mücadele 

yoluyla devrim yapma eğilimi güçlendi. Lübnan’da Filistinli silahlı gruplarla işbirliğine 

gidecek noktaya kadar varan bu eğilimin ordu içinde sol bir cunta ile flört ettiği 

sonraları ortaya çıktı. Sivillerden Doğan Avcıoğlu ile 27 Mayısçı emekli general Cemal 

Madanoğlu’nun başını çektiği bir cuntanın 9 Mart 1971’de bir darbe ile iktidarı 

devralması kararlaştırıldı. Cuntacılar Devrim Anayasası ve Devrim Partisi Tüzüğü, 

Devrim Konseyi ve Bakanlar Kurulu listesi hazırladı. Amaç BAAS modelini esas alan 

sol bir rejimi Türkiye’de egemen kılmaktı. Plana göre Orgeneral Faruk Gürler devlet 

başkanı, Muhsin Batur başbakan, Tümgeneral Celil Gürkan başbakan yardımcısı, 

Bahri Savcı Adalet Bakanı, Osman Olcay Dışişleri Bakanı, Nusret Fişek Sağlık Bakanı, 

Altan Öymen Basın Yayın Bakanı, hatta Uğur Mumcu da Gençlik Bakanı olacaktı. 

Cuntanın en tepe noktasına sızmayı başaran MİT ajanı Mahir Kaynak’ın 

açıklamalarına göre, cunta 1966’dan itibaren faaliyetteydi ve attığı her adım 

izleniyordu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde radikal solcu olarak bilinen 

öğretim görevlisi Mahir Kaynak, Madanoğlu’nun en yakınında yer aldı. Ancak sol 

cuntanın varlığı, ordunun genel eğilimini yansıtan ana gövdeden icazet alamadı.  



Cunta 1971’in Mart ayında çatladı. 9 Mart’ta sol bir darbe planlanmışken, Kara 

Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur saf 

değiştirdi. Komutanlar, 9 Mart’taki darbeyi engellediler. 12 Mart’ta da hükümete 

muhtıra verildi. 16 Mart 1971’de 9 Martçı olduğu bilinen 13 subay tasfiye edildi. 12 

Mart Muhtırası’nın verildiği gün Süleyman Demirel Hükümeti istifa etti.”  

            -28 Şubat sürecinin bir neticesi olan ekonomik kriz ile ilgili bir çarpıcı gerçek 

daha ortaya kondu. ATO Başkanı Sinan Aygün, son 5 yılda 110 bin 566 şirket 

kapandığını, işsizlik oranının yüzde 7.6’dan yüzde 12.3’ye çıktığını belirterek, ‘’Son 5 

yılda uygulanan ekonomi politikaları sonucu özel sektörün üzerinden silindir geçerken, 

kapanan işyerleri işsizliği patlatmıştır. Son 5 yıl yıkım yılları olarak anılacak’’[49] 

”Elkatmış'ın sözleri: 

            “Başbakanlık Takip Kurulu'nun sicili bozuktur. Sadece varlığı bile insanları 

rahatsız ediyor ve Türkiye'de demokrasinin bulunmadığı şeklinde değerlendiriliyor. 

Ülkede yolsuzluk var, soygun var. Siz, sanki tek bir tehlike mevcutmuş gibi, sadece 

irtica ile mücadele amaçlı bir kurul oluşturuyorsunuz. Demek bu kurulu kuranları, 

yolsuzluk ve soygun rahatsız etmiyormuş.î 

            Elkatmış'a Kurul'un oluşmasında Erbakan'ın katkısının bulunduğunu 

hatırlattım. 

Elkatmış, “Erbakan döneminde bu Kurul'da sadece İçişleri, Adalet, Başbakanlık ve 

Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarları vardı. Bir de Diyanet İşleri Başkanı. Mesut Yılmaz 

döneminde, Kurul genişletilmiş, MİT, Genelkurmay, Emniyet'ten temsilciler katılmışî 

dedi.”[50] 

            “TSK’nın içine sızdılar bile! 

TSK’dan Marksist Leninist Devrimci Subaylar Örgütü’nün Merkez Yönetim 

Kurulu’nda yer aldığı için ihraç edilmesine rağmen, özellikle 28 Şubat sürecinde 

TSK’nın çok sayıda yer dekorasyonu işine imza atan Haluk Ergüven’in isminin, 

Genelkurmay Başkanlığı tarafından bastırılarak genç subaylara dağıtılan “Ders 

Alalım” isimli kitapta yer aldığı ortaya çıktı. Kitapta, Ergüven ve cuntacılar “sapık 

ideoloji” sahibi olarak nitelendiriliyor; amaçlarının TSK’yı parçalayarak komünist bir 

devlet kurmak olduğu belirtiliyor.  

            “YİNE İÇİMİZE SIZMAK İSTEYEBİLİRLER”  

              Genelkurmay Başkanlığı tarafından tam 30 yıl önce hazırlanan kitapta, 

Ergüven gibi cuntacıların TSK’ya tekrar sızabilecekleri belirtiliyor ve şöyle deniliyor: 

“Kitabın dikkatli okunarak ve mevcut ifadelerle de mukayese yapılarak incelenmesi, 

bugün temizlenen bu tip kişilerin gelecekte bir daha içimize sızmaması için alınması 

gereken tedbirleri de açıklaması bakımından Silahlı Kuvvetler mensuplarına ışık 

tutacak, bugün ve yarın şerefli ordumuzu temsil edecek gençlere tehlikeleri 

gösterecektir.”  
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“KOMÜNİSTLERİN HEDEFİ GENÇ SUBAYLARLA KOMUTA KADEMESİNİ 

ÇARPIŞTIRMAK”  

           Kitapta yer alan bir bölümde, bugün yaşanan genç subay tartışmasına da ışık 

tutuluyor ve komünistlerin yöntemleri arasında genç subaylar ile komuta kademesi 

arasında boşluk oluşturmaya çalışmanın önemli bir yer tuttuğu şöyle anlatılıyor: 

“Komünistlerin stratejik hedefi iktidardır. Bugüne kadar yaptıkları bütün eylemlerde 

isyanlarını körüklemişler ve sonunda da silahlı kuvvetleri etkileyerek bu isyanların 

ihtilale dönüşmesini sağlamışlardır. Askeri darbeden sonra, yönetimi ele geçirmek ve 

bilahare temizlik yapmak çok kolay bir iş olmaktadır. Komünistlerin silahlı kuvvetlere 

sızmaları ve onda disiplin bozucu, sabotaj, isyana teşvik ve casusluk gibi hareketlere 

girişmeleri, değişmez taktiklerinin eylemlerindendir. Her fırsatta orduyu halktan 

ayırmaya çalışmak, ordu büyüklerini küçük düşürmek veya genç kadro ile komuta 

kademesi arasında boşluk oluşturmaya çalışmak, ordu ile hükümeti karşı karşıya 

getirmek, emniyet kuvvetleriyle silahlı kuvvetleri birbirine hasım hale getirmek, ordu 

içindeki hiyerarşik kademelerde sürtüşmeler çıkararak disiplini sarsmak, en çok 

uyguladıkları çalışma şekilleridir. Dolaylı olarak orduya el atmak çabaları yanında, 

direkt olarak orduya yönelik hareketler yapmaktadırlar.”  

             “GENÇ SUBAYLARI EMELLERİNE ALET ETMEK İSTEYEBİLİRLER”  

                “Bu kitap, Türkiye’de ikinci bir kurtuluş savaşı vermek sloganı içerisinde 

Türk milletini ve Türk halkını parçalayarak ikinci bir Vietnam’a benzetmek ve bu 

suretle memlekette komünizmi sokmak ve son Türk devletini ortadan kaldırmak 

isteyen iç ve dış düşmanların, Türk milletinin öz varlığı ve yegâne teminatı olan 

kahraman Silahlı Kuvvetlerimize çeşitli yollardan çengel atmak suretiyle her sahada 

işledikleri cinayetlere paralel olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin genç kademelerini bir 

ihtilal düzeyi içerisinde, kendi emellerine ortak etmek suretiyle memleketi bir iç harbe 

sürüklemek hayali içerisinde sarfettikleri çabaları açığa vuracak ve bundan sonra 

alınması gereken tertip ve tedbirler üzerinde sorumlu makamlar nezdinde uyarıcı bir 

rol oynayacaktır.”  

             “CUNTACILAR SAPIK İDEOLOJİ SAHİPLERİ”  

               “Şunu kesin olarak ifade etmek gerekir ki, Türk Silahlı Kuvvetleri 

mevcudunun ancak binde üçü kadar bir mevcutta görülen bu sapık ideoloji sahipleri, 

alınan tedbirlerle zamanında ordu saflarından atılmış ve haklarında adli 

kovuşturmalara tevessül edilmiştir. Burada iftiharla belirtilecek tek husus, Silahlı 

Kuvvetler’in küçük bir cüz’ünü temsil eden bu sapık ideoloji sahipleri, hiçbir zaman 

Türk Silahlı Kuvvetleri’ni temsil edemeyeceği gibi, giriştikleri faaliyetler dolayısıyla 

Silahlı Kuvvetlerimiz’in tümünü Atatürk ilkelerinden ayırmaya yeterli 

olamamıştır...”[51]  

”28 ŞUBAT'ı Malki cinayeti tetikledi.  

28 Şubat sürecinde Deniz Kuvvetleri'nde istihbarat yaptırdığı iddiasıyla Askeri 

Mahkeme'de yargılanan dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanvekili Bülent 

Orakoğlu, "Darbeyi rapor ettim: DEŞİFRE" kitabında kara kutunun kapağını açtı.  
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İstanbul- 28 Şubat sürecinde Emniyet İstihbarat Daire Başkanvekilliği yapan 

Bülent Orakoğlu, "Darbeyi rapor ettim: DEŞİFRE" isimli bir kitap yazdı. TİMAŞ 

Yayınları tarafından yayınlanan kitapta 28 Şubat sürecine ilişkin enteresan bilgiler yer 

alıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde yargılanan ve bir süre 

tutuklu kalan Orakoğlu, Nesim Malki cinayeti ve Susurluk davası ile ilgili olarak 

yaptıkları araştırmaların 28 Şubat'ın tetikleyici faktörleri arasında yer aldığını öne 

sürüyor. 28 Şubat'ın önceki ilk üç darbeden farklı olduğunu belirten Orakoğlu, 

"Cumhurbaşkanı, bazı parlamenterler, bazı ulusal basın ve medya, bazı yargı 

mensupları da TSK'nın yanında görev ve yer aldı. Hangi haklı nedene dayandığı iddia 

edilirise edilsin darbe darbedir" diyor. "Kanımca bugün de bu olay 'Malki cinayeti' tam 

olarak çözülememiştir. Operasyon yarım kalmıştır. Malki'nin arkasındaki dış güçler, 

kara para baronları ve yabancı gizli servis ilişkilerinin üzerine gidilememiştir. Olayın 

tetikçileri ve azmettiren kişi yakalanmış, Malki'nin her türlü yasadışı faaliyetini bilen 

ortağı ve muhabesebecisi Erol Erkohen ise cinayetin çözülmesinden kısa bir süre sonra 

elini kolunu sallayarak yurt dışına çıkmıştır. Bu şahsın İsrail'de ifadesinin alınması için 

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'ndan oluşan bir ekip İsrail'e gitmişse de maalesef 

düğümü çözebilecek neticeye ulaşılamamıştır" diyen Orakoğlu, "Malki cinayeti ile ilgili 

gelişmelerden her safhada kendisini bilgilendirdiğimiz İçişleri Bakanı, cezevinden 

serbest bırakıldığım günlerde bana, 'Refah-Yol Hükümeti'nin yıkılmasında Malki 

cinayeti ile ilgili yaptığımız araştırmaların önemli bir rolü olduğunu' söylemişti" 

şeklinde konuşuyor.”[52]  

-Haftalık haber ve yorum dergisi Türkiye’de Cuma, bu haftaki kapak konusunu 

bugün 6. yılını dolduran 28 Şubat darbesine ayırdı. “Milli egemenliğe suikast girişimi: 

28 Şubat” ana başlığıyla konuyu birçok yönden ele alan dergi, postmodern darbenin 

Türkiye’ye telafisi çok zor zararlara malolduğuna dikkati çekti.  

           28 Şubat’ı “Milli egemenliğe indirilen bir darbe hükmündeki “Batı endeksli” 

suikast” şeklinde nitelendiren dergi, bu süreçte Türkiye’de insan hak ve özgürlüklerinin 

kısıtlandığını, yüzlerce Kur’an kursunun kapatıldığını, eğitim sisteminin tam bir kaosa 

sürüklendiğini, ülkenin uluslararası arenalarda rezil duruma düşürüldüğünü, 

inancından dolayı başlarını örten binlerce kızın eğitim hakkının gasbedildiğini, 

hukuksuz olarak parti kapatıldığını vurguladı.  

Dergi; konusunda uzman gazeteci, yazar ve siyasilerin de görüşleriyle desteklenen 

kapak dosyasında, postmodern darbenin ekonomik, sosyal ve siyasal anlamdaki 

götürülerini de işleyerek şu görüşleri dile getirdi; “28 Şubat tarihe, kimilerine göre 

‘postmodern bir darbe’, kimilerine göre ‘ülkeye domuzbağı’, kimilerine göre ‘hortumcu 

kalkışma’, kimilerine göre ‘irtica kavramını açıkça tanımlamaktan bile korkan bir 

müdahale’, kimilerine göre ‘örtülü namert bir darbe’, kimilerine göre ‘Batıcı-laisist bir 

elit projesi’, kimilerine göre, ‘uluslararası projelerin yerel uzantısı’, kimilerine göre 

‘yükselen İslâm’ın önünü kesmeye çalışan uluslararası bir organizasyonun yerel 

uzantısı’ kimilerine göre de ‘irticanın kökünü kazımak için kalkışma’ olarak geçmiştir.” 

[53] 

-“ Laiklikten yana tavır koymayan savcıya küfrederim. 
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28 Şubat sürecinde Yargıtay Başsavcılığı yapan Vural Savaş, cumhuriyetten ve 

laiklikliktan yana tavır koymayan savcılara rahatlıkla küfredebileceğini söyledi. Şahsi 

meselelerde hoşgörülü olduğunu, ancak görevinde her türlü kelimeyi kullandığını 

belirten Savaş, iddianamalerinde kullandığı ‘vampirler, habis ur’ gibi tabirleri normal 

buluyor.”[54]  

-“Cuntacının yoldaşı Ermeni 

TSK’dan cuntacı olduğu için ihraç edildikten sonra özellikle 28 Şubat sürecinde 

TSK’dan çok sayıda yer dekorasyonu işi almasıyla gündeme gelen Haluk Ergüven’in, 

aynı cuntada birlikte yer aldığı Muzaffer Cengil’in komünist Bulgaristan ajanı olduğu, 

ev arkadaşı Levon Mafyan’ın ise ABD’de bulunan Ermeni örgütü Taşnaksutyun’un 

hesabına çalıştığı ortaya çıktı. Ergüven’le birlikte bulunan isimlerin ilginç bağlantıları 

askeri darbelerdeki yabancı dış servislerin etkisini gündeme getirdi.  

           Genelkurmay’ın bastırdığı “Ders alalım” isimli kitapta, Ergüven’in ev arkadaşı 

olan Levon Mafyan’ın merkezi ABD’de bulunan ve Türk topraklarında bir Ermeni 

devleti kurulması için çalışmalarda bulunan Taşnaksutyun Ermeni Komitacıları ile 

ilişkisi bulunduğu belirtiliyor. Yine kitapta Mafyan’ın Türkiye Gönüllü Hizmetler 

Derneği aracılığıyla çeşitli Avrupa memleketlerini ve ABD’yi sık sık ziyaret ettiği yer 

alıyor.  

              100’E YAKIN ASKERİ ÖĞRENCİYİ EĞİTMİŞ  

                Devrimci Subaylar Örgütü davasında gözaltına alınan ve sorgulanan Levon 

Mafyan, Haluk Ergüven ile birlikte Kara Harp Okulu öğrencilerine Marksist eğitim 

verdiklerini belirtiyor ve şöyle diyor: “Tanıyabildiğim ve hatırladığım 5 Kara Harp 

Okulu öğrencisinin adını verdim. Bunlar vasıtasıyla bizim eve eğitim çalışmasına gelen 

aşağı yukarı 10’a yakın Kara Harp Okulu öğrencisi daha vardı. Ben bunlarla yalnızca 

belirli konuları açıklamak maksadıyla karşı karşıya geldiğimden isimlerini 

bilemiyorum. Bizim evde Oktay Cengizbay, Haluk Ergüven ve benim eğitimimden geçen 

Kara Harp Okulu öğrencilerinin okulda bir nevi hücre başı durumuna gelip, 

arkadaşlarını eğittiğini biliyorum. Tahminime göre de, okul içinde eğitime tabi tutulan 

Proleter Devrimci Aydınlık stratejisi benimsettirilmiş 100’e yakın öğrenci vardır.”  

           Cuntanın önde gelen isimlerinden olan üsteğmen rütbesindeyken Devrimci 

Subaylar Örgütü’ne üye olduğu için TSK’dan uzaklaştırılan Muzaffer Cengil’in ise, o 

yıllarda Bulgaristan adına casusluk yaptığı bildirildi.  

          HEM DEV-SOL ÜYESİ, HEM DE BULGAR AJANI  

            TSK’dan ihraç edildikten sonra, İstanbul’da Fındıkzade’de kitapçı dükkânı açan 

Cengil’in, hem Dev-Sol ile birlikte hareket ettiği, hem de Bulgar ajanlarıyla temasa 

geçerek, bu ülke için ajanlık yapmaya başladığı iddia edildi. Vakit’e ulaşan bilgilere 

göre, 12 Eylül’e kadar Bulgar casusluğunu devam ettiren Cengil, 12 Eylül’ün hemen 

ardından gözaltına alınmış. 1. Ordu Komutanlığı Sıkıyönetim Mahkemesi’nde çok 

sayıda Dev-Sol militanıyla birlikte, yasadışı terör örgütü Dev-Sol’a üye olmak ve 

Bulgaristan hesabına casusluk yapmaktan yargılanan Cengil yapılan 27 yıl 6 ay ağır 

hapis cezasına çarptırılmış.  

              YABANCI ŞÜPHESİ  
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             Komünist bir devlet kurabilmek amacıyla kurulan “Marksist Leninist Devrimci 

Subaylar Örgütü’nün içinde, o yıllarda Türkiye aleyhinde en büyük çalışmayı 

gerçekleştiren Ermeniler’e ve Bulgaristan’a yakın isimlerin bulunması, askeri darbe 

girişimlerindeki dış istihbarat servislerinin parmağını açıkça ortaya koyuyor.”[55] 

            -“Krizlerin anası CHP  

           23 Nisan resepsiyonuna katılmayarak kriz çıkaran CHP, Türkiye'deki pek çok 

krizin daha sorumlusu olmuştu. Askeri darbelere zemin hazırlayan CHP, bu sayede 

atamayla iktidar koltuğuna oturabildi. 

          Milletin iradesinin yegane temsilcisi olan TBMM'nin Başkanı Bülent Arınç'ın 

verdiği 23 Nisan resepsiyonunu, "Arınç'ın eşinin başörtülü olması" gerekçesiyle 

protesto ederek ülkede lüzumsuz bir krize neden olan CHP'nin Türkiye'de pek çok 

krizin müsebbibi olduğu ortaya çıktı. Resepsiyona katılmayan Cumhurbaşkanı Sezer de 

eleştirilirken, Sezer'in de 2000 yılında DSP'liler tarafından "CHP'li olmakla" ve 

Çankaya'ya CHP kökenli bürokratları doldurmakla suçlandığına dikkat çekiliyor. 

Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök de, 2 Ekim 2000 günlü 

yazısında, Sezer'i "klasik CHP'li" diye nitelemişti. 

27 Mayıs'ı kışkırttı  

1950'de Demokrat Parti'nin iktidara gelmesinin ardından, CHP'liler cuntacı 

subaylarla işbirliği yaptı. CHP, 27 Mayıs 1960'daki darbeyi destekledi. Ecevit, o 

günlerde yazdığı yazılarda 27 Mayıs'a alkışlarken CHP lideri İsmet İnönü Başbakan 

oldu ve Menderes ile iki arkadaşının idamına duyarsız kaldı.  

12 Mart'a etkin destek  

Türkiyeyi 1971'deki askeri muhtıraya götüren sokak olaylarını CHP eğilimli 

isimler teşvik etti. Cuntasal oluşumların içinde yer alan pek çok isim sonraki yıllarda 

CHP'de etkin görevlere geldiler. CHP, 12 Mart 1971'deki askeri muhtırayı olumlu 

karşıladı. Nihat Erim, CHP'den istifa ettirilerek Başbakan yapıldı. CHP ara rejim 

hükümetlerine bakan verdi. Ecevit, İnönü'nün ara rejim hükümetine bakan vermesine 

tepki göstererek partisinin genel sekreterlik görevinden istifa etti. 12 Mart muhtırasında 

imzası olan komutanlardan Muhsin Batur, CHP'den politikaya atıldı; 1980'de de 

Cumhurbaşkanı adayı oldu.  

Seçime gitmedi, darbe oldu  

CHP'nin 1970'lerdeki iktidarı döneminde Türkiye terör, karaborsa, yokluklar ve 

kuyruklar ülkesi oldu. Türkiye AET üyesi olma şansını bu dönemde elinden kaçırdı. 

Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen ve AP'li 11 milletvekilinin bakanlık 

vaadiyle CHP'ye transfer edildiği "Güneş Motel Skandalı"nın müsebbibi de CHP'ydi. 

12 Eylül öncesinde terör batağında kıvranan Türkiye'de AP ile uzlaşmaz bir tutum içine 
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giren CHP, aynı tavrı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de sürdürdü. Türkiye'yi askeri 

darbeye sürükledi.  

MGK krizinde CHP mantalitesi  

1999'da Ecevit'in başbakanlığında kurulan DSP-MHP-ANAP hükümetinde DSP 

etkili oldu. İki eski CHP'li Ecevit ile Sezer arasında KHK nedeniyle randevu krizi çıktı. 

Ecevit, Cumhurbaşkanı Sezer'le Köşk'te yaşanan "anayasa fırlatma" gerginliğini 

açıklayarak krizi tetikledi. Gecelik faizler yüzde 7500'lere fırlarken döviz iki katına 

çıktı. Sezer'in, toplantıda Ecevit'i eleştirdiği, buna karşın Başbakan Yardımcısı 

Hüsamettin Özkan'ın, Sezer'e, "Nankör" diye bağırdığı sonradan ortaya çıktı.  

28 Şubat'ın destekçileri  

1970'lerde CHP içindeki klikleşmenin baş aktörlerinden olan Baykal ise sert ve 

sivri üslubuyla her zaman eleştirilen bir siyaset adamı olarak tanındı. Baykal 1999 

seçimini kaybetti ve CHP, Cumhuriyet tarihi boyunca ilk kez Meclis dışında kaldı. 

Baykal CHP'si de Ecevit DSP'si de 28 Şubat sürecinde seçimle gelen hükümetin 

düşürülmesine katkıda bulundu.  

Baykal hala eski Baykal  

Baykal, ikinci kez CHP lideri olduktan sonra eski üslubunu terkettiğini öne 

sürdü. Baykal, "Artık seçim istemek yok, seçime katılmak var. Hükümet düşürmek yok, 

hükümet kurmak var. Asık suratla durmak yok, güleryüzle durmak var. Kutsal kitap 

'ıkra', yani oku diye başlar. Sosyal demokrasinin temelinde ifade, inanç ve ibadet 

özgürlüğü yatar" dedi.  

Ocak 2001'de özeleştiri yaparak "28 Şubat sürecinde herkesin hata yaptığını" söyleyen 

Baykal, 3 Kasım'dan önce başörtülülerle resimler çektirerek toplumsal uzlaşma 

mesajları verdi. Bu sayede CHP'yi Meclis'e sokmayı başaran Baykal'ın değişmediği ise 

ancak son günlerde anlaşıldı.  

CHP germeye devam edecek  

CHP Grup Başkanvekilleri, "Uyarılar sonuç vermezse dozu artıracağız" dediler.  

CHP, resepsiyon gerginliğinin sorumluluğunu üzerine almazken, "gerginlik" siyasetinin 

süreceği mesajını verdi.  

Grup Başkanvekilleri Oğuz Oyan ve Mustafa Özyürek, iktidarın kadrolaşma, 

genelge, ve içtüzük gibi icraatlarından rahatsız olduklarını belirterek, "Altı aylık icraat 

bizi bu tepkiyi göstermeye itti" dedi. Meclis'te ortak bir basın toplantısı düzenleyen 

Oyan ve Özyürek, baştan beri iktidarla uzlaşmaya özen gösterdiklerini, bunu da 



kanıtladıklarını öne sürerek, "Ancak iktidardan bir cevap alamadık. İktidar uzlaşmaz 

tavrını sürdürür, uyarılarımız sonuç vermezse muhalefetin dozunu artıracağız" dedi.  

CHP'nin özgür iradesi ile resepsiyona katılmadığını anlatan Mustafa Özyürek, 

"AK Parti yörüngesinden saptığı için bu uyarıyı yaptık. Ne Cumhurbaşkanı ile ne de 

Genelkurmay Başkanı ile bir temasımız olmadı" diye konuştu. Oğuz Oyan da, bugüne 

kadar Cumhurbaşkanı Sezer'e 362 atama kararnamesi gittiğini ve bunların yarısının 

geri döndüğünü hatırlatarak kadrolaşma hareketine seyirci kalmayacaklarını 

açıkladı.”[56]  

“CHP tek parti iktidarında bir başbakan kürsüye çıkmış ve gittikçe gelişen 

Komünizme karşı dine serbestlik verilmesini isteyen milletvekillerine: 

– Efendiler, bu kızıl zehiri yeşil zehirle önlemek istemem... demiştir.”[57] 

            -Yekta Güngör “Özden’in yazarlık yaptığı Türk Solu Dergisi’nin 9 Haziran 

tarihli nüshasında, “Ordu, tıpkı 28 şubat’ta olduğu gibi bir müdahale ile, gerekirse 28 

şubat’tan daha sert bir uygulama ile sürece ağırlığını koyup bu planı bozmalıdır. Bu 

yapılmazsa yarın Ordu için çok geç olacaktır” denilerek darbe tahrikçiliği yapılıyor.  

             1963 yılında Genç Kemalistler Ordusu isimli TSK içinde faaliyet gösteren illegal 

grubun avukatlığını yapan Yekta Güngör’ün de yazarları arasında bulunduğu Türk 

Solu Dergisi, yazılarıyla Madanoğlu Cuntası’nın yayın organı Devrim Gazetesi’ni 

hatırlatıyor. Dergiyi okuyanlar, “Türk Solu Darbe’ye ortam sağlamak için kurulan 

Devrim Gazetesi’nin izinde yürüyor” yorumunda bulunuyorlar. 

... DARBE TAHRİKİ İÇİN ATATÜRK’Ü BİLE KULLANDILAR  

10 KASIM 1970: Askeri darbeye ortam sağlamak için Devrim Gazetesi Mustafa Kemal 

Atatürk’ü de kullanmaktan çekinmiyordu.işte Atatürk’ün ölüm yıldönümünde yer alan 

sayı  

da, onun “Türk ulusu, ne vakit yükselmek istemişse,ona ordusu öncülük etmiştir” 

sözünü hatı  

rlatarak, TSK’ye mesaj veriyordu. Madanoğlu Cuntası’nın yayın organı olan gazete, 

örgütsel  

gizli faaliyetleri yasal gösterebilmek için, başka bir yazıda, “Atatürk ve arkadaşları 

yasal dernek kurmuştu” başlıklı bir yazı kaleme alıyorlardı.” [58] 

            -”Zamanın İstanbul Emniyeti Birinci Şube Müdürü ‘Parmaksız Hamdi’den şu 

sözleri işitir: “Cinayeti işleyen polis değil, MİT’tir. İnfaz emrini veren de gazeteci—

yazar, CHP’de üst düzeylerde bir kişidir. Zaten bu emri veren politikacı da daha sonra 

feci şekilde öldürüldü. Adını vermem. 

Rasih Nuri İleri ise Ali’nin Kırklareli’nde Emniyet’in bir lokalinde işkenceyle 

öldürüldüğünü iddia ediyor. Talat Turhan ise, bir televizyon programında, 

“Müfettişlerin İstanbul grubuyla Yeniköy’e Rum meyhanesine gittik... Yanımda bir kişi 

oturuyordu. Şu anda ismini de cismini de bilmiyorum, epeyce alkol aldıktan sonra 
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İstanbul Emniyet Müfettişi dedi ki, ‘Ben 40’larda Kırklareli’nde komiserken Sabahattin 

Ali’yi sorguladım ve elimde kaldı’ dedi.” 

            Aynı programda Avukat Cimcoz da ilginç açıklamalarda bulunmuştu: 

“Sabahattin’in ölüm emrini veren hepimizin tanıdığı bir adam. O kişi bugün ölmüş 

durumda. Hatta korkunç derecede acı çekerek öldü. Mesleği gazeteci yazar idi. 

Çevresinde oldukça iyi bir isim de bırakmış biri.” 

            Samet Ağaoğlu, Ali’nin öldürüldüğünün 14 Ocak 1948’de duyulmasından iki gün 

sonra günlüğüne şu notu düşmüş: “Dün Menderes, Sabahattin Ali’nin hükümet 

tarafından öldürüldüğünü, hadisenin on gün kadar evvel olduğunu, hükümetin bu işi 

nasıl meydana çıkaracağını çok düşündüğünü, eğer geçmişte 33 kişinin öldürülmesi 

hadisesi olmasaydı, meydana çıkarmamak yolunu tutacaklarını, fakat buna imkan 

bulamadıklarını, bunun için de hadiseye gazetelerde yazılan şeklini verdiklerini anlattı. 

Açılan yolun fena olduğunu söyledim. ‘Doğru, inşallah bununla ebediyyen kapanır’ 

cevabını verdi.”[59] 

            -”28 ŞUBAT NEDEN YAPILDI ?                                    

           28  ŞUBAT 'la; 19  banka hortumlanır. Dış borç 84.9 milyar dolardan,119 milyar 

dolara yükselir.İç  borç 6.6 katrilyondan 117.3 katrilyona yükselir.Dolar  122.420 'den , 

1.500.000 'e  yükselir ,Milli  gelir  3. 105 dolardan  2.261  dolara iner.Asgari  ücret 143 

dolardan 120 dolara  iner ... Ya islam'a ve Onu temsil eden  kurumlara yapılan baskı , 

zulümler!   “ 

  

PKK  VE   SOL GURUPLAR 

  

Marksist-Leninist ideolojiye dayanan bölücü terör örgütü PKK'de oruç tutmak 

yasaklandı!  

Terör örgütü PKK`da, sözde başkanlık konseyi kararıyla, oruç tutulmasına izin 

verilmemesi sorun yarattı. Örgütün sözde Başkanlık Konseyi 3 Kasım 2001 tarihinde bir 

bildiri yayımladı. Örgütün yoğun bir mücadeleden geçtiği, bu mücadeleyi engelleyecek 

düşünsel ve eylemsel tüm çabaların yasaklandığı belirtilen bildiride, oruç tutulması 

amacıyla örgüt içinden yönetime çeşitli taleplerin gelebileceği, daha önce örnekleri 

görüldüğü şekilde bu tür faaliyetlerin disiplini bozduğu ifade edildi.Bildiride, "Oruç 

tutulması taleplerinin ikna yoluyla reddedilmesi, diretenlere ise gerekli yaptırımın 

uygulanması" istendiği kaydedildi. Oruç konusunda alınan kararın propaganda amaçlı 

olarak kullanılabileceği ifade edilen bildiride, karşı propaganda için de gerekli 

tedbirlerin sözde Başkanlık Konseyi tarafından alınacağı belirtildi.”[60] 

"Takvimler 16 Eylül 1998'i gösterdiğinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral 

Atilla Ateş Suriye'ye sınır Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde şöyle diyordu: "Türk devleti 
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olarak komşularımızla iyi ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Bu iyi niyetimize rağmen bazı 

komşularımız, özellikle ismini açıkça söylüyorum, Suriye gibi komşular, iyi niyetimizi 

yanlış tefsir ediyorlar. Apo denen eşkıyayı destekleyerek Türkiye'yi terör belasına 

bulaştırdılar. Türkiye iyi ilişkiler konusunda gerekli çabayı gösterdi. Türkiye beklediği 

karşılığı alamazsa, her türlü tedbiri almaya hak kazanacaktır. Artık sabrımız kalmadı." 

bu durum aponun yuvasını terketmesi ve Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 

TBMM'nin yeni yasama yılının açılışında Meclis'teki konuşmasında, "Suriye, 

Türkiye'ye karşı açık bir husumet politikası izlemektedir. PKK terör örgütüne aktif 

destek sağlamayı sürdürmektedir. Tüm uyarılarımıza rağmen hasmane tutumundan 

vazgeçmeyen Suriye'ye karşı mukabelede bulunma hakkımızı saklı tuttuğumuzu, 

sabrımızın taşmak üzere olduğunu bir kez daha tüm dünyaya ilan ediyorum" diyordu. 

VE Aponun bundan itibaren,şam,atina,rusyada yüz bulamadı ve yakalanışını 

hızlandırdı. 

ERMENİLER 

  

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."[61] 

ATİN.ORG.24-6-2001-21-1-1973-DEN,4-7-1994-e kadar 41 eylem yapmışlar. 

Asala 

Kisa adi Asala olan "Ermanistan'in Kurtulusu için Gizli Ermeni Ordusu" 1975'de 

Marksist-Leninist görüslü Ermeni terörist tarafindan kuruldu. Asala, "Orly Grubu"  ve 

"3 Ekim Örgütü" adları ile de taniniyordu. Asala en çok eylem yapan Ermeni Terör 

örgütüydü. 

Amacı, 1915'de yapıldığı iddia edilen sözde Ermeni katliamını dünyaya 

duyurmak, onun öcünü almak ve Türkiye hudutları içinde bulunan sözde Ermenistan 

topraklarını kurtarmaktı.  

Hedefi, Türkiye Cumhuriyeti kuruluşları ve onun memurları olan, Agop 

Agopyan (Hagop Hagopian) yönetimindeki Asala, Agopyan'in 25 Nisan 1988'de 

Atina'da karşı bir  Ermeni  grubu tarafindan öldürülmesine kadar terör faaliyetlerine 

yoğun bir sekilde devam etti. 
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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 Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanligi) verdi. 

Türkiye'ye yönelik her türlü terör hareketine kucak açan Suriye, Asala'ya da, 

barınma ve eğitim gibi önemli imkanlar tanıdı. Destek veren ülkelerden biri de Libya 

idi. 

Birkaç yüz üyesi ve sempatizanı bulunan Asala, Türk kuruluşlarına karşı bir çok 

bombalama faaliyetinde bulundu, çoğunluğu Dışişleri mensubu olan memurlarımıza 

karşı bir düzine suikast eylemleri yaptı. 

Türk resmi kayıtlarına göre Ermeni Terör örgütleri 1973-1985 yılları arasında 

199 terör eyleminde bulunmuştu. Bu saldırılar sonunda 41 Türk vatandaşı sehit olmuş, 

161 kişi ise yaralanmıştı. 

Ermeni Terör örgütlerinden sadece Asala ise, 1975 ila 1998 arasında 350'den 

fazla eylem gerçekleştirdiğini iddia ediyordu. Eylül 1998'de Asala'nin terör faaliyetlerini 

içeren dökümanlarını, Erivan'daki Ulusal Kütüphane'ye verdiklerini belirten 

ASALA'nin siyasi kanadı "Ermenistan Halk Haraketi"nin temsilcilerinden Vazgen 

Petrosyan,  "Ermenistan, ASALA hakkında çok az şey biliyor; biz de, faaliyetlerimizi 

araştırmacıların hizmetine sunmak için bu belgeleri Ulusal Kütüphane'ye veriyoruz" 

diye konuştu. 1975 yılından bu yana, çoğu Türk diplomatlarına yönelik olmak üzere 

350'den fazla faaliyet gerçekleştirildiğini söyleyen Petrosyan, örgütün aynı yıl (1998) 

içinde de üç eylem gerçekleştirdiğini iddia etti. 

Evet eylem rakamları maalesef birbirine uymuyor. Bu istihbaratımzın esası bir rakip, 

siyasiler açısından pirim yapan işlerle uğraşmasından kaynaklanıyor.Gerek Ermeni 

Terör örgütleri, gerekse de PKK ile  mücadele kararı alındığında, istihbarat 

arsivlerinde ise yarayacak bir bilgi bulunmadığını belirtmekte yarar var. 

Ermeni terörüne yönelik Türkiye'nin karşı faaliyetlerine geçmeden önce belli 

başlı Ermeni eylemlerini hatırlamakta yarar var.”[62]  

  

                        İDDİALAR  -   BELGELER VE CEVABLAR 

  

-Sana'nın 1979 yılına ait marka tescil belgesinde domuz yağının adı geçer.[63] 

Ve kendisiyle beraber Yozgat/Yerköy’den Kayseri’ye giderken trende 

konuştuğumuz bir kişi,21 yıldır sana fabrikasında çalıştığını,böyle bir şeye 

rastlamadığını söyledi.Ancak kendisinin bilmediği bir şeyin olup olmadığını 
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sorduğumda;Almanya’dan gelmekte olan kahverengi bir şeyin renklendirici olarak 

kullanıldığını,bunda ise nelerin olduğunu bilmediğini söyledi. 

Ancak;Unilever sanayi ve ticaret Türk A.Ş.yetkililerininde Sana-nın teferruat 

maddelerini saydıklarında domuz yağının bulunmadığını,bitkisel yağ bulunduğunu 

ifade etmişlerdir. 

-AİDS'in bulaşma sebebini araştıran İngiliz gazeteci Edward Hooper"The 

River"adlı kitabında:ABD'nin Şempanzelerden alınan dokularla üretilen 

aşıların,Afrikadaki çocuklara 'Çocuk felci aşısı'nın yapılmasından sonra Aids-in 

yaygınlaşmış olduğunu söylemektedir.[64] 

-Yaser Arafatında yahudi olduğu ifade edilir.[65] Ve en önemli danışmanı olan 

Gabriel Benon-da fas yahudisi ve şu anki karısıda yahudidir. 

-“Millî dâvâ masona emanet 

Millî dâvânın 40 yıldır sözcülüğünü yaptığını söyleyen Rauf Denktaş’ın, kökü 

dışarda Othello Mason Locası’nın üyesi olduğu anlaşıldı.  

            Rauf Denktaş ile Rossides’i Kıbrıs Büyük Mason Locası’na bağlı “Othello 

Locası”nın biraderler listesinde gösteren belge bir hayli de eski.. Belgede, Magosa İkiz 

Kilise’de her ayın ilk Çarşamba’sı yapılan toplantılar vesilesiyle Denktaş’ın ve 

Rossides’in adları geçiyor. Listede üyelerin isimlerinden önce yer alan tarihlerin, adı 

geçenlerin locaya dahil oldukları seneleri gösteriyor. Bu belge, Türkiye’de ilk defa Sebil 

adlı haftalık gazetenin 14 Ocak 1977’deki 55. sayısında yer aldı. Ancak, tekzip edilmedi.  

            Rauf Denktaş ile Rossides’i Kıbrıs Büyük Mason Locası’na bağlı “Othello 

Locası”nın biraderler listesinde gösteren belge bir hayli de eski.. Belgede, Magosa İkiz 

Kilise’de her ayın ilk Çarşambası yapılan toplantılar vesilesiyle Denktaş’ın ve 

Rossides’in adları geçiyor. Listede üyelerin isimlerinden önce yer alan tarihlerin, adı 

geçenlerin locaya dahil oldukları seneleri gösterdiği anlaşılıyor. Buna göre Rossides, 

Othello Locası’nda Denktaş’tan daha kıdemli.. Denktaş locaya 1950’de girmiş. Rossides 

ise 1943’de.. Listede 1962’de Rossides’in Magosa Liman Şefi, Denktaş’ın da Lefkoşa’da 

serbest çalıştığı belirtiliyor. Othello Locası, 5670 numara ile Büyük İngiliz Locası ile 

irtibatlı..  

               Söz konusu belge, Türkiye’de ilk defa Sebil adlı haftalık gazetenin 14 Ocak 

1977’deki 55. sayısında yer aldı. Dergi belgeleri şöyle sundu:  

               Anlayın, ipler kimin elinde!  

               Sunduğumuz vesika ilk defa neşrolunmaktadır. Önce sizleri bir isim listesinden 

ibaret olan bu vesikanın kapağında yazılanları tercüme edelim:  

              “OTHELLO LOCASI” (No. 5670 E.C)  

              FAMAGUSTA’DA TWIN KİLİSESİ’NDE TOPLANTI  

             Ekim ayından Haziran sonuna kadar her ayın ilk Çarşambası toplantı vardır.  

             Memurlar Listesi:1962-1963  

             Üyeler Listesi :1 Nisan 1962 tarihi itibariyle  
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             Evet, hemen farkettiğiniz gibi, bu bir “Mason Locası’nın isim listesi”dir. 

Dünyada bir sürü mason locası ve bunların listeleri mevcut, ancak, okuyucularımıza 

sunduğumuz bu listenin ehemmiyetli tarafı 5. sayfasında yer alan ismin hüviyetidir. Bu 

isim halen Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin Başkanı olan Dr. Rauf Denktaş’a aittir. 

Aynen şöyle yazılmıştır:  

                “1950 R.R. Denktash .Legal Dept. Nicosia.”  

                Buradaki 1950 tarihinin, Denktaş’ın locaya kayıt tarihi olması ihtimali 

mevcuttur.         İsminin başındaki ilk “R”nin ne mânâya geldiğini çıkaramadık. Acaba 

Rauf Denktaş’ın “göbek” ismi midir, yoksa locadaki rütbesini mi göstermektedir? 

Meçhûl. Bunu en iyi yine Rauf Denktaş bilir.  

                 Listenin ikinci ehemmiyetli tarafı ise hemen 3. sayfasında yer alan bu defa bir 

Rum’un ismi... Bu Rum Rossides’tir. Acaba hangi Rossides? Herhangi bir Rossides 

değil, bu adam halen Kıbrıs Rum Devleti’nin Birleşmiş Milletler’deki “sözcüsü” olan 

Rossides’tir.  

Sebil, bu sarih vesikalar üzerinde, daha önce kapaktan ve bu sayfamızda yer alan 

“başlıkların” dışında fazla sözü etmeyi fuzûli addetmektedir. Türk’ün haklarını 

müdafaa eden DENKTAŞ ile Rumların haklarını müdafaa eden ROSSİDES’in aynı 

İNGİLİZ MASON LOCASI’nda yer almaları gibi garabet herkes tarafından çok rahat 

izah edilebilecek, Kıbrıs gibi bir mes’elenin çözümünde iplerin kimin elinde 

bulunduğunu kafalara “dank” ettirecektir.  

                Öte yandan Othello, bilindiği gibi İngiliz yazar Shakespeare’in aynı adlı 

eserindeki Kıbrıs Valisi’dir.  

               Kıbrıs’a nişan olan mason locasına “Othello Locası” denmesi manidardır.”[66] 

"EOKA üyesi imiş, geçmişte" diyorlar. Adam bunu saklamıyor. "Çok uzun yıllar 

önce EOKA'dan ayrıldığını söylüyor Peki Denktaş Bey, Kıbrıs'ta birçok cinayetten 

sorumlu tutulan TMT'nin (Türk Mukavemet Teşkilatı) kurucularından değil mi?  

            Kıbrıs'a ilişkin yalanlar devam edip gidiyor. Sonuç belli. 'Derin devlet' çözüm 

istemiyor.“[67]  

”Kıbrıs'ta 150 bin kişiden 30-40 bini Denktaş'ın aleyhine yapılan bir mitingde bir 

araya geliyor, 12 milyonluk İstanbul'da ise ancak 1500 kişi Denktaş'ın lehine bir 

mitingde bir araya geliyor!” 

-“Celal Bayar devlet başkanı sıfatıyla 23.John Roncalli'nin papa olmasıyla 

ayağına kadar gitmiş olması,idamla yargılandığında bir kaç saat önce bu papanın 

tavassutuyla idamdan kurtulur.Kolay değil,çünki Bayar'da Vatikanın Türkiyede bir 

büyük elçilik açmasını sağlamıştı.”[68] 

- “ S i y a h  a d a m l a r ı  d e ş i f r e  e d e n  T ü r k .  

Emekli asker Mehmet Birben, 'Dünyayı dinleyen kulak' olarak bilinen 

ABD'nin en gizli örgütü NSA'ya karşı hukuk savaşı başlattı. İlginç davayla 
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NSA'nın Türkiye faaliyeti ortaya çıktı 

           Amerika'nın en gizli istihbarat örgütü Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) 

Türkiye'de faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. Kurumun adı, Ankara'daki büroda 19 yıl 

görev yapan emekli Deniz Astsubayı Mehmet Özkan Birben'in, 'izin paralarını 

alamadığı' gerekçesiyle açtığı davaya karıştı. 

           'Süper güç'e karşı tek başına hukuk savaşı başlatan Mehmet Özkan Birben, casus 

romanlarını aratmayan dava sürecinde, hem 22 bin dolarlık alacağını tahsil etti hem de 

'Türkiye'de faaliyet göstermiyoruz' diyen istihbarat örgütünü faka bastırdı. 

           'Dünyanın en büyük kulağı' diye bilinen ve ABD'deki 11 Eylül felaketine neden 

olan istihbarat skandalında sıklıkla tartışılan National Security Agency'nin (NSA) 

Ankara'da da faaliyette bulunduğunu kanıtlayan olay, basit bir dava ile başladı. 

NSA'nın Ankara'daki Teknik İrtibat Bürosu'nda 19 yıl çalıştıktan sonra emekliye 

ayrıldığını öne süren elektronik teknisyeni Deniz Astsubayı Mehmet Özkan Birben, 

'hastalık izin paralarının ödenmediği' gerekçesiyle, gizli örgütü mahkemeye verdi. 

         ....Para esrarengiz firmadan 

          ABD'den gelecek yanıt beklenirken sürpriz gelişme yaşandı. Davada taraf dahi 

olmayan ve adı Amerikalılar tarafından mahkemeye bildirilen mühendislik firması, 

Özkan Birben'in talep ettiği 22 bin dolar tutarındaki parayı kendisine ödedi. Birben de 

NSA aleyhine açtığı alacak davasını geri çekti. 

              Ulusal Güvenlik Teşkilatı NSA'nın, Türk mahkemelerinde ikinci kez davalı 

duruma düşmesi üzerine ABD Hükümeti, hazırladığı savunmayı mahkemeye sundu. 

Savunmada, ABD Silahlı Kuvvetleri'nin NATO Antlaşması çerçevesinde Türkiye'de 

bulunduğu, Viyana Sözleşmesi gereğince yargı muafiyetine sahip olduğu ve bu nedenle 

ABD Hükümeti'ne karşı dava açılamayacağı ileri sürüldü. Savunmada ayrıca, Özkan 

Birben'in iddialarının asılsız ve hukuki dayanaktan yoksun olduğu da belirtilerek 

davanın reddi istendi. 

           ...İşte kanıt fotoğraf 

          Özkan Birben, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı NSA'nın Ankara'daki Teknik İrtibat 

Bürosu'nda görev yaptığı yıllarda birlikte çalıştığı Amerikalılar ile çektirdiği 

fotoğrafları ve NSA rozetini mahkemeye delil olarak sundu. Fotoğraf ve belgeleri 

değerlendiren Türk adaleti, davayı esastan incelemeye gerek görmeden reddetti. Ancak 

karar Yargıtay'dan döndü. 

             ABD Ulusal Güvenlik Teşkilatı NSA'ya karşı hukuk savaşı açan Mehmet Özkan 

Birben, AKŞAM'a yaptığı açıklamada, ilginç iddialarda bulundu. NSA'nın Ankara'daki 

Teknik İrtibat Bürosu'nda 1979 yılında çalışmaya başladığını ileri süren Birben'in 

açıklamaları şöyle: 

             'Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Deniz Astsubayı olarak görev yaptığım 1979 yılında 

NSA'dan gelen teklif üzerine görevimden ayrılarak NSA'nın Ankara'daki Teknik 

İrtibat Bürosu'nda çalışmaya başladım. 1998 yılına kadar bu büroda görev yaptım. Açık 

adresini mahkemeye de sunduğum NSA'nın Ankara Bürosu'nun hukuki alt yapısı 

yoktur. Bu nedenle bana ve NSA'da çalışan diğer Türk personele yapılan ödemeler, 

paravan şirketler kanalıyla gerçekleştirildi. Benim asıl işverenim, dava açtığım NSA'dır. 

İzin paramın ödenmesi için NSA'ya açtığım dava devam ederken, davada taraf 

görünmeyen paravan şirket devreye girerek alacağımı ödedi. Bu ödemeden 3 ay sonra 



Ankara Merkez Komutanlığı'nda 9 saat sorgulandım. Sorgulama sırasında bana 

Amerikalılar'dan para sızdırdığım suçlamasında bulunuldu. Dava tutanaklarını ve bana 

yapılan ödemeyi gösterince serbest bırakıldım. Gözaltına alınmam ve sorgulanmam 

nedeniyle benim ve ailemin uğradığı maddi ve manevi mağduriyetin tek sorumlusu 

hakkımda asılsız şikayette bulunan NSA'dır. Hakkımı hukuk yolu ile sonuna kadar 

arayacağım.' 

                 40 ülkede 2 bin istasyon 

              Dünyanın 'gizli bir kulak' tarafından dinlendiği ilk kez 1960 yılında ortaya çıktı. 

Sovyetler Birliği'ne iltica eden iki NSA görevlisi (Bernon Mitchell ve William Martin) 

Moskova'da düzenledikleri basın toplantısında, o yıllarda, NSA'nın 2 bin dinleme 

istasyonuyla dünyadaki en az 40 ülkenin gizli haberleşmesini dinlediğini açıkladılar. 

Dünyanın her yanına dağılmış şifre kıran ajanların izlediği kişiler arasında, Afrikalı 

gerilla liderleri, Vietnam Savaşı'na karşı çıkan aktris Jane Fonda ile bebek bakım 

uzmanı Dr. Benjamin Spock da bulunuyordu. 

               Örgütün, 11 Eylül felaketi öncesi olayın faillerinden Muhammed Atta ve Halid 

Şeyh Muhammed arasındaki telefon görüşmesini dinleyip kaydettiği halde bunun IA ve 

FBI'a bildirmediği öne sürülmüştü.”[69] 

-“İnsanlık tarihinin en büyük bilim adamlarından biri olarak kabul edilen ve 

yerçekimi ile ilgili çalışmalarıyla ünlü İngiliz Sir Isaac Newton’un, kıyamet günüyle de 

yakından ilgilendiği ve dünyanın son bulacağı yılı 2060 olarak belirlediği ortaya çıktı. 

             Bilim adamlığının yanı sıra simyager ve ilahiyatçı da olan Newton, İncil’in içinde 

gelecekten haberler veren bir kod saklı olduğuna inanarak bu kutsal kitabı dikkatle 

incelemiş ve kıyamet gününün tarihini bulmak için uzun yıllar uğraşmış. 

          50 yıl İncil’i inceledi 

         Newton’un bu az bilinen yönünü televizyon ekranlarına taşıyacak olan ‘Newton: 

Kara Sapkın’ adlı belgesel önümüzdeki günlerde İngiliz BBC2 kanalında gösterilecek. 

Belgeselin yapımcısı Malcolm Neaum, Isaac Newton’un 50 sene boyunca kıyamet 

günüyle ilgili araştırmalar yaptığının ve konuyla ilgili 4 bin 500 sayfa yazı yazdığının 

altını çiziyor. 

     Büyük bir kısmı Kudüs’teki "Hebrew National" kütüphanesinde bulunan Newton’un 

kıyamet günüyle ilgili notlarının son 10 senedir incelendiği, ancak kesin bir tarihin ilk 

defa bulunduğu kaydedildi. Newton’a göre 2060 yılında gerçekleşecek olan kıyamet, 

büyük savaşlar ve salgın hastalıklardan sonra İsa’nın dünyaya geri dönüşüyle 

başlayacak.”[70] 

-”ABD’nin savaş taraftarı tanınmış gazetelerinden New York Times ile İngiliz 

yayın kuruluşu BBC ve The Guardian gazetesi, başta Museviler olmak üzere inanç 

dünyasında büyük yankı uyandıran ve ilahî ikaz olarak değerlendirilen habere geniş yer 

vermişler. Bizimkiler de her zamanki gibi dalga geçiyorlar. Olay, 28 Şubat 2003 

tarihinde New York’un en işlek bir balık pazarında meydana geliyor. 57 yaşındaki 

Zalmen Rosen ve yardımcısı Luis Nivelo, Pazar günü satılmak üzere balık hazırlamaya 

başlıyorlar. Rosen ve yardımcısı, tam bu sırada akvaryumdan çıkardıkları sazan 

file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge3.htm%23_ftn69
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge3.htm%23_ftn70


balığının kendileriyle İbranice konuşmaya başladığını ve kıyametin yaklaştığı 

konusunda kendilerini uyardığını ileri sürüyorlar.  

                Birden zıplamaya başlayan balık ibranice dile geliyor ve çığlıklar eşliğinde 

şunları söylüyor: “Tzaruch shemirah” ve “Hasof Bah!”: Herkes kendisiyle hesaplaşsın! 

Sonununuz yakın... ‘İkametü’l hucceti aleyh’ nevinden bir hadise. Balığın konuşması 

mazeretleri kalmaması için onlara bir uyarı ve huccet. Hadise bir süre gizli kalırsa da, 

söylenti dilden dile yayılarak dünya çapında binlerce dindar Yahudinin ‘çağdaş bir 

mucize’ olarak inandıkları bir kıssaya dönüşür. Daha önce de, bir Rus Yahudisi olan ve 

İsrail’de gazetecilik yapan İsrael Şamir’in bu türden bir rüyasını aktarmıştık. 

Rüyasında ölüm meleğini gören Şamir, meleğin duvara: “İmtihanı geçtiniz ve 

kaybettiniz’ yazdığını ifade etmişti. Irak savaşı sınıfta kalmalarının son gerekçesi 

olacak. “[71]  

                -”Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ABD’de 11 Eylül’de düzenlenen 

terörist saldırıları, Batı ülkelerinin Müslüman ülkelere saldırmak için bahane olarak 

kullandığını söyledi.”[72] 

                -“Vurulan Dr.Necib Hablemitoğlu,” öğretim üyesi olan Doktor Emin Gürses'e, 

şunları söylemişti: 

            "Ankara'da gayri milli 100 kişilik bir ekip var. Bu insanlar yabancı merkezlerle 

bağlantılı. Ankara'yı karıştırmak için her türlü haberler ve yönlendirmeler bunlardan 

çıkıyor. Çok paralar kazanıyorlar ve Ankara'daki milli güçlerin bunlara gücü yetmiyor. 

Devlet kademelerinde önemli yerlerde görevli olan bu kişiler, emri dışardan alırlar."[73]  

-”Birand: Öncelikle CIA ve Pentagon’un darbeden önceden haberi var mıydı?  

Henze: Sanmıyorum. Ben de darbeden (12 Eylül 1980) o akşam haberdar oldum. Ulusal 

Güvenlik Konseyi’nden bir telefon geldi. Başkan Carter, Kennedy Center’daydı. Ben 

hemen kendisine bu mesajın ulaştırılması gerektiğini söyledim. Bir telefon görüşmesi 

yaptım. Carter bulunduğu yeri terk etmedi. Sonuçta bu çok olumlu bir gelişmeydi. 

....... 

             Birand: Başkan Carter’a sizin mesajınız ne oldu?  

            Henze: Tam olarak ne söylediğini hatırlamıyorum. Ama hatırladığım kadarı ile 

Ulusal Güvenlik Konseyi’nde o sırada görev başında olan kişi beni aradığında şuna 

benzer bir şey söyledi: “Ankara’daki çocuklar bu işi yaptı...” Bu, generallerin harekete 

geçtiği anlamına geliyordu. Zaten hikaye de bundan ibaretti. Her şey çok yumuşak bir 

şekilde gerçekleşmişti. Açıkça görülüyordu ki her şey son derece dikkatlice 

planlanmıştı.” 

[74] 
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            -“‘Nestle’de alkol’ iddiası 

Türkiye’de de üretim yapan ve Nescafe, Damak Çikolata, Mis Süt, Sansu, 

Nesquik gibi ürünlerle adını duyuran Nestle firmasının bazı ürünleriyle ilgili çarpıcı bir 

iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Nestle’nin şekerli bazı ürünlerinde alkol kullanıldığı 

tespit edildi.  

             ALMAN DERGİSİNİN İDDİASI  

               Bu iddia Almanya’da yayınlanan Al-İslâm Zeitschrift von Musliman adlı 

dergide bir makalede yer aldı. Makalede ismi sıralanan bazı firmaların şekerli 

ürünlerinde alkol kullanıldığı ifade edildi. Şekerli ürünlerinde alkol kullanıldığı 

söylenen firmalar arasında Nestle’nin adı birden fazla defa geçiyor. Makalede ismi 

geçen Nestle ürünleri ile bu ürünlerdeki alkol oranları şöyle sıralanıyor: Nestle Bören 

Sneak (yüzde 0.69), Nestle Yes Törtehen (Yüzde 0.24), Nestle Yes Törtehen Caramel 

(yüzde 0.25).  

              DİĞER ÜRÜNLERLE İLGİLİ İDDİA  

                LESERBRIEFE başlıklı makalenin de alt bölümünde, Nestle’nin ürünlerinin 

yanı sıra başka firmalara ait 6 ürünün ismi daha sıralanıyor. Alkol kullanıldığı iddia 

edilen diğer ürünler ve içerdikleri alkol oranları ise şöyle: Milch Schnitte Ferraro 

(yüzde 0.22), Kinder Ringue Schoco Ferraro (yüzde 0.22), Kinder Maxi King Ferraro 

(yüzde 0.18), Milka Tender/Choco Milka (yüzde 0.27), Milka Tender/Nut Milka (yüzde 

0.27) ve Rum-Trauben-Nuss Schokolade (Yüzde 0.36).  

             “ALKOL İÇERDİĞİ SAKLANIYOR”  

                Al-İslâm Zeitschrift von Musliman adlı Alman dergisi, Nestle ve makalede ismi 

geçen diğer firmaların özellikle şekerli birçok ürününde alkol kullandığı iddiasını 

Duisburg Gıda Enstitüsü’nün araştırmasına dayandırdı. Makalede, alkol içerdiği 

söylenen söz konusu ürünlerin paketlerinin üzerinde bu durumun belirtilmediği de ifade 

ediliyor.  

           NESTLE İDDİALARI YALANLADI  

             Konuyla ilgili olarak görüşlerini sorduğumuz Nestle Türkiye Gıda A.Ş., söz 

konusu iddiaları yalanladı. Firmanın yaptığı açıklamada, Nestle’nin Türkiye’de de 

üretim yaptığı belirtilerek ürünlerinde alkol kullanılmadığı bildirildi. Nestle’nin 120 

yıldır Türkiye’de faaliyet gösterdiğinin belirtildiği açıklamada, “Nestle İstanbul, 

Karacabey (Bursa) ve Gönen (Balıkesir)’de bulunan üç fabrikasında kahve, çikolata, 

mutfak ürünleri, bebek mamaları, kahvaltılık gevrekler ve süt ürünleri kategorisinde 

ürünler üretmektedir. Bu ürünlerin hiçbirinde alkol kullanılmamaktadır.” denildi. [75] 

-A.F.Gün.Milli Gazete,29-4-2003 tarihli köşesinde ve İmam-ı Azam-la ilgili 

olarak; 

-Kur’andaki Din-adlı lnternette yayınlanan Ebu Hureyre ile ilgili olarak yapılan bir 

araştırmada;Ebu Hureyre aşırı derecede tenkid edilmektedir.İnsafsızca yapılan bu 

tenkide göre Ebu Hureyre Yahudilerin  adeta bir ajanı olarak gösterilmeye 

çalışılmaktadır. 
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            -"SARS'ı Çin'e ABD gönderdi"  

            Başta Çin olmak üzere Asya ülkelerini etkisi altına alan ve 500'e yakın kişinin 

ölümüne neden olan SARS virüsünün ABD kaynaklı olduğu öne sürüldü.”[76] 

20 yıl kadar önce okumuştum.Rusya labaratuvarlarda mikrop üretiyor diye.İşte 

yavaş yavaş piyasaya çıkmaktadır.Bazen filimlerde de bir senaryo olarak gösterilmesi 

de işin içinde bir hakikat payının olduğuna işaret etmektedir.Biyolojik savaşlar. 

                -”SADDAM’I YIKAN TAKTİK 

       Newsweek dergisine göre; ABD, başından itibaren güneyden girmeyi planlamasına 

rağmen Saddam’ı şaşırtarak; 13. Tümen’in kuzeyde tutulmasını sağladı. TBMM 

tezkereyi reddedince de ajanlar Saddam’a giderek, ‘Türkler blöf yapıyor, bu bir 

aldatmaca’ diyerek Irak askerlerinin kuzeyde kalmasını sağlamışlar.”[77] 

            -”1954’te, Hollanda’da Oosterbeek şehrinde Bilderberg Oteli’nde kurulmuştur. 

Kuruluşun gerçekleştirildiği otelin sahibi de Hollanda kralıydı. Örgüt de ilk toplantının 

gerçekleştirildiği otelin adını alarak Bilderberg Group (Bilderberg Grubu) diye 

adlandırılmıştır. CFR üyelerinin birçokları aynı zamanda Bilderberg üyesidir.  

. Bilderberg’in kuruluşunda, ABD istihbarat örgütlerinin, özellikle CIA’in rolü olduğu 

bilinmektedir. 

            Örgütün “Spotlight” isimli bir dergisi yayınlanmaktadır. 

           Biz daha önce bu oluşumlarla ve bağlantılı konularla ilgili ayrıntılı bilgiler içeren 

“Gizli Dünya Devleti ve Siyonizm” adlı bir dosya hazırlamıştık. Bu dosya halen Web 

sitemizde (www.vahdet.com.tr) mevcuttur.” [78] 

” Türkiye’de iki defa Bilderberg toplantısı yapıldı. Birincisi 18-20 Eylül 1959’da 

İstanbul Yeşilköy’deki Çınar Otel’de, ikincisi de 25-27 Nisan 1975’de İzmir/Çeşme, 

Altın Yunus Tatil Köyü’nde.” [79] 

            -”Talât, Enver, Cemal üçlüsü, başka bir deyişle “Osmanlı Triyomvirası” 

Mahmud Şevket Paşa’nın katlinden sonra kurulmuş ve Said Halim Paşa’nın sadâretine 

rağmen bu üç kişi –devlet içinde devlet– misâli saltanat sürmüşler, türlü yolsuzluğa, 

açlığa, sefalete rağmen Birinci Cihan Savaşı sonuna kadar iktidarda kalmışlar ve 

Devlet-i Aliyye’yi batırıp soluğu yurt dışında alıp her biri bir tarafta, Cevher Ağa’nın ve 

diğer ma’sûmların intikamı gibi te’lef olmuşlardır!..”[80] 

            -“Doğu Perinçek : Nedense elini her attığını kurutan, ne Rusya’ya nede Çin’e 

yaranabilen sonunda PKK’nın legal partisi olma çalışmalarını da eline yüzüne 

bulaştıran, hemen hemen tüm sol gruplarca “CIA” ajanı olmakla suçlanan, kendini sol 

adına tarihi bir misyonla görevli hissedip kendisine karşı gelenleri rahatlıkla “polis, 

MİT” olmakla suçlayabilen islama iftira edenleri korumak gibi özel bir misyonu olan bu 

şahıs “dolar yasaklansın” diye kampanya yaptığı sıralarda ABD malı bir araba ile 

dolaşmakta idi. Kesin olan bir şey varsa o da onun her zaman istihbaratla ve islam 
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düşmanları ile hep iyi olduğudur.Nedense bu din düşmanı adam kendisine verilen yeni 

görev gereği AB karşıtı tüm parti ,dernekleri bir arada siyasi,dini görüşlerine 

bakmadan birleşmeye çağırmaya başladı...takip ediyoruz! 

Deniz Gezmiş: Gençliğin verdiği heyecanla ve sonunu düşünmeden yaptığı 

atılımla sol hareketi hedefine ulaştırmak yerine yaptığı illegal eylemlerle derin güçlerin 

ekmeğine yağ sürüp bir cephe kurmuş, ama birkaç gencin ölümüne neden olmaktan 

ileri gidememeiş, yakalanacağını anlayınca etrafına rastgele ateş etmiş, büyük elçilik 

koruması N. Selçuk ve V.Çınar’ı silah ile yaralamış, Gemerek’te bir polisi (S.Metin) 

silah ile yaralamış, ABD’li erleri evlerinden kaçırmış- tek iyi ve kansız eylemi....-, Yusuf 

Küpeli’nin birlikte eylem teklifini reddecek kadar oportünist ve BEN’ci, emek iş 

bankasını soyan bir soyguncu, “GÖSTERİCİ” (Yalçın Küçük’e ait bir ifade) yaptığı 

yoldaşlarınca da eleştirilen ( Mustafa Yalçıner: Pratikte halktan kopuk, maceracı bir 

çizgi , Yusuf Küpeli, Osman Saffet Arolat, Doğu Perinçek: Maceracı, Yalçın Küçük: 

Ütopyacı... ), hakimin ne iş yaparsın sorusuna: Devrimciyim (yani işi, sayesinde ekmek 

kazandığı mesleği devrimcilik olan ) yaptığı eylemlerle sol hareketi sekteye uğratan, 

bölen bu şahıs yolunda gittiği CHE gibi genç yaşta hayatını , bilmeden sekteye uğrattığı 

davası yolunda feda etmiş , idamından önce dini telkini reddedip , gözlerini bu dünyaya 

kapatmıştır.  

CHE: Çocukluğunda yakalandığı “astım” hastalığının etkisiyle “hayatım her an 

son bulabilir, bari dolu dolu ve sesli olsun” şeklinde özetlenebilecek yaşam felsefesini 

ilke edinen doktor, gezgin, komünist ve ekonomist (!), devrimci , şair ve katil, elçi, ulusal 

banka yöneticisi, tarım reformcusu, yazar, çapkın, komutan, gerilla... ama asla (fidel 

kadar bile) realist olamayan, eşi Hilda’ya evlenme teklifine: “ sen sağlıklısın, ennen 

baban da sağlıklı yani seninle evlenmemde bir sakınca yok” diyerek yapan (kendisi ise 

astım hastasıydı), “Hilda’yı kızı ile terk edip, devrimi yaptıktan sonra bir başka kadınla 

evlenen hemde eski eşine haber bile vermeyen, cinselliğe freud’çu bir açıdan bakıp, “hiç 

kimse bir erkeğin ömrünün sonuna kadar aynı kadınla yaşamak zorunda olduğunu 

söyleyemez. İnsan kendi kendini böyle sınırlayan tek HAYVAN’dır.” Diyen, Sancti 

SPİRİTUS’ta alkollu içkiyi ve piyangoyu yasaklayan (....), kendi silahı ile kendini 

yanağından vuran, ünlü ekonomist ve filozof BETTELHEİM’in ekonomi ile ilgili realist 

önerilerini hep “merkezci tutuculuğu” ile reddeden, arkadaşı Polatiki’ya “paran yoksa 

banka soy” diyen (bu sözünü deniz ankarada icra eder !), hamile bıraktığı  ALEİDA ile 

istemeden evlenen , gerilla’cılığı  sırasındaki   sevgilisi KGB ajanı çıkan  bir şahsiyet. 

T.D. :İlkokulu bile dışarıdan bitiren , aldığı  klasik dini eğitim ile  yüzyıllar önce   

yazılan  eserlerden hareket ederek , günümüzde “ islam’ın  can çekiştiğini “ iddia eden, 

pozitif bilim , modern fizik, fen, tıp’tan habersiz, dinsizliğin yılmaz savunuculuğu  

rolünü üstlenen , islama  saldırırken kaynak gösterdiği kitaplardaki  başka iddialarına 

cevap olduğunu gördüğü halde görmemezlikten gelen  , modern bilimin varlığını her an 

ispat ettiği Tanrı inancını bir kova su ve bir süpürge ile halleden , kara cahil  ,ham ateist 

, iftiracı , bildiğini gizleyip bilgi karaborsacılığı yapan bi 



E.A. : Okuduğu toplam 5-10  dini eseri , İslam’la ilgili yazdığı tüm kitaplarda , 

alakalı – alakasız kaynak gösteren , oldukça cahilliği  kitaplarından taşan , subjektif  bir 

yazar. 

İ.A. : Bir tıp profesörü  ne kadar iyi bir astronot olabilirse , kendi hukuk  

profesörlüğü  diploması ile , dini eser yazma hakkında da  o kadar söz sahibi olabilecek 

olan , yazdığı eserde “ hadis “ alanındaki temel bilgilerden bile yoksun olduğu anlaşılan , 

kocaman (!) kitabında toplam 3-4 tartışmalı   hadis dışındaki tüm bölümleri zaten daha 

önceleri açıklanıp cevaplanmış olan , hadis ilminin “ h” harfini bilmeden hadis temelli  

bir eser yazan biri. 

Not : bazı yazarların adları reklamlarına değmeyeceği için baş harfleri ile verilmiştir 

“[81] 

            -”İkinci intifadanin baslamasindan bu yana 1.800 çocuk öldürüldü. 1982’de 

Sabra ve Satilla kamplarinda binlerce mültecinin -çogu yasli, kadin ve çocuktu- 

infazindan sorumlu Saron’un yeni, amaçli ve sistematik cinayetleri sürerken, katliama 

ugrayan Filistinli ve Araplarin geçmiste “bize karsi tutumlari”ndan söz edip “yoksa 

bizim ahimiz mi tuttu?” diyenler, hiç kuskusuz, Saron’la suç ortakligi içindedirler.” 

            -”MEVZU HADİSLER VE KADIN  

           Hadis, peygamber efendimizin sözlerine denir. Mevzu hadis, kendi şahsi, siyasi,... 

emellerine ulaşmak için peygamberimizin ağzından uydurulan, Hz. Resül'ün 

söylemediği halde kendisine mal edilen sözlerdir. Uydurma- mevzu hadisler genellikle 

kadınlar, siyasi görüşler, ırkçılığa dayanan konular... çerçevesinde dönmektedir. 

Kadınla ilgili bazı uydurma-mevzu hadisler: 

           " Kadınlara okuma- yazma öğretmeyin: " İbn-i Cevzi, İbn-i Hıbban, İbn-i Adıyy 

hadisi kabul etmez, uydurmadır derler.”[82] 

           " Kadınlarla istişare edin, onlara danışın ve onların söylediklerinin zıddını 

yapın": Sehavi ve İbn-i Arrak hadisi merfu görmezler. Ebu Hatim, İbn-i Adıyy , İbn-i 

Cevzi, İbn-i Hıbban hadisin uydurma olduğu görüşündedirler.”[83] " Kadınlara iteat 

pişmanlıktır." : Sehavi, Ukayli hadisi uydurma kabul ederler. ( Tezkiratul Mevzuat : 

128, Kitabul Mevzuat : 2, 272) 

             " Kadınlar olmasaydı Allah'a hakkıyla ibadet edilirdi". Suyuti, Buhari, İbn-i 

Adıyy, Ebu Hatim, İbn-i Cevzi, Muhammed Nasuriddin, İbn-i Hıbban hadisi mevzu 

kabul ederler. ( Silsiletul Ehadisuzzaif : 74, Tenzihuşşeria : 1/62, El-leali : 2/59) 

" Kadınlar olmasaydı, erkekler cennete girerdi." : İbn-i Arrak, Es- sakafi hadisi 

kabul etmezler. ( Camiussağir: 2/113) 
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"Güzele bakmak sevaptır veya ibadettir, gözü kuvvetlendirir.." : Ebu Nuaym, 

Durekutni, İbn-i Cevzi, Sehavi, İbn-i Hacer, Iraki, Zehebi, İbn-i Kayyim, Muhammed 

İbn-i Arrak, Nasıruddin... hadisi uydurma kabul ederler. ( El- Maka- sıd: 129, Silsiletul 

Ehadissuzaif : 164, Kitabul Mevzuat: 1/63, Mevzuati Aliyyul Kari: 124, Keşful Hafa: 

2/317, Tenzihuşşeria: 201...) 

"Uğursuzluk kadın, at ve evdedir." : Peygamber Efendimiz Hz. Mö ammed 'in 

eşleri, Hz. Aişe bu sözü duyunca: Kur'an-ı indirene yemin ederim ki, bunu rivayet eden, 

Ebul Kasım'a (Hz. Muhammed'e) iftira etmiştir. Resulullah sadece, "Cahiliye insanları, 

uğursuzluk, kadın, ev ve hayvandır" dediklerini söylerler. 

Hz. Resul bu sözü cahiliye dönemi (İslam öncesi dönem) insanlarının bir sözü 

olarak nakleder . İslam, cahiliye görüş ve adaletlerini tümden reddettiği gibi, 

uğursuzluk kavramını da kabul etmemekte, reddetmektedir. 

" Kadınların akılları ferclerindedir :" : Sehavi, Aliyyul Kari, Acluni sözün 

uydurma olduğunu kabul ederler. ( El-Makasıd:292, El esrarul Merfua : 246, Keşful 

Hafa: 2/62)) 

" Döl getiren siyah bir kadın, döl getirmeyen beyaz bir kadınla hayırlıdır". Iraki, 

hadis uydurmadır der. ( Mevzuatı Aliyyul Kari : 73). İslâm'da hayırlı olmanın ölçüsü 

takva (Sevgi ile karışık korku)'dur. Ayrıca Kur'an çocuk sahibi olmanın veya 

olmamanın Allah'tan gelen bir imtihan vesilesi olduğunu da bildirir . (Şura Suresi : 49-

50) 

Karı ve kocayı birbirinin dostu ilan eden (Tevbe Suresi : 71), eşlerin ikisinin de 

birbirine ısınıp aralarında muhabbet ve merhamet oluşturan (Rum Suresi : 21). Allah'ü 

Teala'nın yüce Resül'ü "Sizler (Kız-erkek) çocuklarınızı seviniz, kız çocukları kendi 

kendilerini sevdirirler" buyururlar, Hz. Ömer:" Cahiliye döneminde kadınları, hiç bir 

şey saymazdık. Taki İslam geldi, Allah'u Teala onlardan bahsedince, o zaman 

kadınların üzerimizde bir takım hakları olduğunu gördük" derken, iyi amel işleyen 

kadın veya erkeğin cennete gideceğini bildiren (Nisa Suresi:124) dinimizin ve onun yüce 

ilahının kulları arasında ayırım yapacağını kabul etmek imkansızdır. O, rahman ve 

rahimdir.” 

            -”Tarık bin Şihab'ın Hz. Peygamber'den rivayet ettiği ve çok sayıda kaynakta 

yer alan hadis, kadına Cuma namazının farz olmadığını açıkça ifade etmektedir.[84] Bu 

konuda..[85] gelen rivayetler de, Cuma namazının kadınlara farz olmadığını 

Peygamberimizden nakletmektedirler.Ayrıca Ümmi Atiyye, Hz. Peygamber'in 

gönderdiği Hz. Ömer'e ettikleri bîat sırasında kendilerinden istenilen yükümlülükleri 

saymış ve "Cuma namazı bize farz kılınmadı" demiştir.[86]  

              Buharî de, "Cumaya gelmeyen kadın, çocuk ve başkaları (hasta, yolcu) o gün 

yıkanmak gerekir mi?" başlığı altında konuyla ilgili rivayetlere yer vermiştir.”[87]  
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            ”Not : O  dönemde ‘sahabi’ ( Peygamber Efendimizin arkadaşları) savaşlarda 

şehit oluyor, eşleri dul, çocukları yetim kalıyordu. Peygamberimiz sahabiye bu dul 

hanımlar ile evlenmelerini, onları evsiz, çocuklarını bakımsız bırakmamalarını tavsiye 

ediyor, kendisi de bu dul hanımlar ile 53 yaşından sonra evleniyorlar.  

  Hz. Sevde: 53 yaşında, dul. 

  Hz. Aişe: Peygamberimizin dul olmayan tek eşidir. Peygamberimiz genç yaşta 

olan (17-18 yaşlarında  : Hz. Aişe’nin ablası Esma hicrette 27 yaşındaydı. Hz. Aişe 

ablasından 10 yaş küçük olduğuna göre onun da hicrette tam 17 yaşında olması gerekir. 

Ayrıca Hz. Aişe peygamberimizden önce Cübeyr’le nişanlanmış, daha sonra dini 

nedenlerle ayrılmışlardı. Demek ki evlenecek çağda bir kızdı, nişanlanmış, nişan 

bozulmuş sonra peygamberimizle evlenmiştir-) Hz. Aişe ile evlenir. Müslüman 

hanımların sormaya utandığı sorulara cevap vermesi için peygamberimiz Hz. Aişe ile 

evlenmiş ve onu öğretmen olarak yetiştirmiştir. Hz. Aişe peygamberimizden 2000 hadis 

rivayet etmiş, Müslüman kadın ve erkeklere öğretmenlik yapmış, hatta Müslüman 

orduların komutanlığını dahi   üstlenmiştir. 

Hz. Hafsa: Dul, 

Huzeyfe kızı Zeynep: 60 yaşında dul, 

Ümmü Seleme: 65 yaşında 4 çocuklu dul, 

Cahş kızı Zeynep: Dul, 

Ümmü Habibe: 55 yaşında dul, 

Cüveyriye, Safiye: Esir (esir ve cariyelerle evlenmek âdet değil iken 

peygamberimiz onlar ile evlenerek onların da aile kurma haklarının olduğunu , 

onlarında insan olduğunu  çevresindekilere ispat eder .) 

Meymune: 2 çocuklu dul, 

Mısırlı Mariye: Cariye 

Hz.  Resul  50 küsür yaşına kadar tek eşle evli kalıyor ,her türlü dünyevi teklifleri 

reddediyor  ve 50 yaşından sonra genç ve zengin bir çok kız  yerine koruma ve tebliğ 

amacını güden , karşılıklı rızaya dayanan evliliklerini objektif  olarak inceleyen herkes 

evliliklerin hiç birinde dünyevi bir amaç olmadığını görebilirler yeterki tarafsız olarak 

olayları inceleyebilelim.”  

              -Camimizle Avrupadayız.Avrupa’nın bazı ülkelerinde yalnızca Diyanet İşleri 

Başkanlığına bağlı 769 camide ibadet yapıldığı, ortalama cemaat sayısının Cuma’da 234 

bin 860, bayramlarda ise 376 bin 650 olduğu bildirildi. Ayrıca bu ülkelerde bazı dernek 



ve kuruluşların temelden inşa ettirdiği ya da kiliseden dönüştürdüğü camiler de ibadete 

açık bulunuyor. 442’si Almanya’da olmak üzere Diyanete bağlı 769 cami ibadete açık 

bulunuyor. Hollanda’da 96, Fransa’da 91, Danimarka’da 21, Belçika’da 54, İsveç’te 9 

İsviçre’de 25, Avusturya’da da 31 Diyanet camiinde ibadet yapılıyor.”[88] 

            -Saftirikler adıyla zikredilen iddia ve belgelerde: 

            “”..::: sAfTirİKleR :::...   

“Şubat 2003 : gazetelere verdiği ilanda " itina ile kurban kesilir (!) " mesajı verirken , 

bu kurban derileri ile yapılan faaliyetlere katılacaklardan " başı açık " fotoğraf isteyen 

thk 

-Ocak 2003 :Çöpten ekmek toplayanların ülkesinde devletten ayda 4 saat karşılığı 

30.000.000.000 alarak trt'deki dizide oynayan ,devrimci Tarık Akan 

-Ocak 2003 : "Konserime başörtülüler gelmesin diyen " hızlı Atatürk'çü şarkıcı Çelik ki 

sapık bir tarikata bağlı olduğu ortaya çıkar ve şeyhi de ateisttir. 

-Ocak 2003 :Cuma namazının toplu olarak kılınması gerektiğini bilmeyip  , mecliste 

kılınan cuma namazını "toplu namaz gösterisi " olarak niteleyen cumhuriyet gazetesi 

 ülkeyi yıkanlarla hatıra fotoğrafı çektirip, yeni hükümetle çektirmeyen,başörtüsü 

sorunu için için kanayıp milletle devleti ayırırken " başörtüsü sorunu yoktur " diyebilen 

C.başkanı. 

-Ülkeyi batırdıklarını sandıkta battıktan sonra hatırlayıp istifa eden B.Ecevit , T. Çiller, 

M .Yılmaz , D. Bahçeli. 

-Ekim 2002 : "Beni seçmezseniz yeni 28 şubatlar olabilir..." anlamına gelen seçim 

propagandası yapan , 28.10.2002 tarihli   seçim konuşmasında ise " avrupanın yolu 

üsküdar ihl'den de geçer ." diyen M.Yılmaz ( 2000 yılının saftiriğine müracaat lütfen ) 

 ekim 2002 : "...bu idealimdi , tc. öğrencisine bu  özgürlüğü çok görmemeliydi." diyerek 

okulda kız öğrencilere pantolonu serbest bırakıp , başörtüsünün yasaklılığını   devamını 

savunabilen  me bakanı  necdet  tekin 

-Ekim 2002:sosyal demokrat başkanının bile kendisi kadar ileri modernist bir din 

yorumcusunun türkçe ezanla ilgili görüşlerini kabul etmeyip  "...kendi yorumudur" 

demesi üzerine kızıp chp'den ayrılacağını söyleyen , " bir kerelik likör içtim ...kıyamet 

kopmaz ya canım.bilmek gerek " ( 13.09.2002 :vatan) diyen ,siyasi olduktan sonra 

durmadan dini siyasete alet eden,sonunda başına saç ektiren,28 şubatın hocası ynö. 

-Eylül 2002 :derviş'in   gazı ile partisinden ayrılıp sonra da ortada kalan ismail cem. 
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 ağustos 2002 :"abd ırak'a saldırdığında ben başbakan olmak istiyorum." diyecek kadar 

vampirleşen tansu çiller. 

-Temmuz 2002:"tavuktan kurban olur " diyen Zekeriya Beyaz 

 2001 yılının mega saf'ı:" ıhl  mezunlarını "irticacı "ilan edip , polis ve askeri okullara 

alınmasını engelleyen yasalar çıkarıp , üniversite imtihanlarında da puanlarını kesip 

fakültelere de girmelerine engel olup ,halkın kendi yaptırdığı ihl'lerinden zorunlu 

olarak çocuklarını alıkoyup göndermemeye başlamalarını ; "halkın bilinçlenmesine " 

bağlayan b. ecevit.dil sürçmelerini yaşına bağlıyoruz...! 

 2000 yılının iki yüzlü saf'ı :memleketi rize'de yerel bir tv'de "ihl'lerini kapattırmayız." 

derken , hacıbektaş ilçesinde ise " sizlere ihl 'lerinin kapatıldığının müjdesini getirdim ." 

diyen   mesut yılmaz . 

-Türkeş : "Türkiye  için iki büyük tehlike : bölücülük ve kökten dincilik..."      İzmir  il 

teşkilatı , Urla urtur tesisleri ( 25.8.1995 ) 

-Mhp' nin teoristleri ve islam :  

Nihal Atsız :Türklerin bir “kurttan” türediğini kabul eden ama hz. adem ve 

havva ya inanmayıp “sümer masalı”diyen (ötüken dergisi sayı 14) şamanist ülkücülerin 

lideri .ayrıca aşağıdaki cümlelerin sahibide aynı adamdır: 

-Kuran Muhammedin talimatıdır.kurandaki yeminler Muhammedin gönlünden 

ve beyninden doğmuştur( ötüken kasım 1970 sayfa 6) 

-Şeriat düzenini ihya etmek...budur gericinin isteği (sayfa:7)  

-İslamiyet Türkleri değil Türkler islamiyeti yüceltti (sayfa:3) 

-Dokuz ışık (kutlu yayınları 1975 ..16.baskı ) :arka kapak :...türk milletinin 

varlığını yüceltmek ...bu davanın üstünde başka hiçbir fikir,başka bir dava yer alamaz. 

aynı kitabın 1994 baskısında ise arka kapakta şöyle yazmaktadır:...kısacası hak yola 

hakikat yola,allah yoluna çağırıyorum...  

-Türkeş :...tarih boyunca araplar türklerin başına bela oldu ama yahudiler 

türklerin arasında pek sorun çıkmadı...bu günkü şartlarda türkiyenin israil ile dost 

olması gerekir ( 12 nisan 1994 ) 

- “...Asenalarım türkeşin mhp ‘li kadınlar komisyonuna hitabı( 18-15-1995)  

          -       Alparslan Türkeş : son zamanlarda anadoluyu hiç dolaştınızmı.çarşafın nasıl 

kapkara yangın halinde yurdu sardığını gördünüzmü?...türkçecilik,evvela ezanı arapça 
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okumakla başladılar ihanet... (söyleşi:17 temmuz 1960: 12 91 4 sayılı cumhuriyet 

gazetesi) 

-Hilafet meselesi...bu memlekette böylebir müessese kurulamaz.(6 kasım 

1960,havadis gazetesi) 

-Mefküre kuvveti ve şuurlu türkçülük (süleyman sürmen sayfa 182 ) : ...bu 

esnada dişi kurt delikanlıdan gebe kaldı...bu ülkede bozkurt 9 oğlan doğurdu...oğuzlar 

kurttan geldiğini unutmamak için bir kurt başını bayrak yaptılar. 

-Milliyetçilik  ülkücülük  aydınlar  (necmettin   hacıeminoğlu  ankara  1975  

..sayfa : 87 ):...milliyetçiliğe düşman akımlar : 

                 1 –sosyalizm, 2-hümanizm ,3-ümmetçilik   

            -Mhp  ve  Risale-i Nur:Aylık türkçü dergi ötüken (eylül 1966,sayı 33) :hem 

milliyetçi hem nurcu olmak mümkün değildir,çünkü nurculuğun başı meşhur ve malum 

bir kürt ırkçısıdır...sonra nurculuk islamlılıkta değildir,islamiyete karşıdırda.nurculuk 

kuranada karşıdır...türk evladı komünizme karşı olduğu derecede nurculuğada 

karşıdır...türkler nurculuğa karşı olmaya mecburdurlar (ahmet tuğcu) 

Ötüken (kasım 1966,sayı35):...said-i kürdi...nurculuk zararlıdır...yarım asır kürt 

ırkçısı olarak yaşayan bir adam...bu eski kürt ırkçısını fikirlerinin kuran daki hükümler 

ile taban taban zıt olduğu ortaya konmuştur.türkiyeyi tehdit eden fikirler:komünistlik 

ve nurculuk.(a. okçuoğlu) 

“İrşad” isimli koyu siyasi, ümmetçi, nurcu bir haftalık dergi...(yavuz yücel) 

Bizim ocak dergisi (mayıs 1990:bediüzzaman saidi nursi bir türk milliyetçisidir. 

   “hak kuvvetlinindir...ümitsizliğe düşmek türklüğe yakışmaz ” (ülkü ocakları derneği 

genel merkez bülteni,19 ağustos 1975) 

”Mhp nin genel merkezindeki 10 kişiden en az 5 ‘i mit ajanıdır(ülkücülerin 

avukatı can özbay ) 

İlköğretim 5. sınıfı bitiremeyen kur'an kursuna gidemez mhp   desteği  ile ama 

mesela "bale " kursuna gidebilirler... 

İhl mezunları  artık polis akademisine giremiyor , mhp desteği ve oyları ile...” 

“Mhp  apo'nun   idamını  engelleyen  yasaya kabul oyu verdi !   “  

            -“Irak’la sınırlı kalmayacak 
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American Enterprise Enstitüsü’nde konuşan Bush, “Irak savaşıyla tarih 

yazacağım” dedi. Harekatın Irak ile sınırlı kalmayacağını açıkça söyleyen Bush, 

“Ortadoğu’ya özgürlük ve barış tohumlarını ekmek için hiçbir görevden 

kaçınmayacağız” diye konuştu.”[89]  

-“Kurukafa ve Kemik Tarikatı'nın gizli tarihi... 

Bush ailesinin 3 kuşaktır aktif bir şekilde üyesi olduğu ve merkezini oluşturduğu 

Kuru Kafa ve Kemik Tarikatı (Skulls and Bones Society), merkezi Connecticut Yale 

Üniversitesi'nde olan çok gizli bir cemiyet. Yeni Dünya Düzeni'nin en önemli fikir 

merkezlerinden biri olan SBS'nin, diğer masonik örgütlere nazaran ABD'nin en etkin 

örgütü olduğu da biliniyor. Kuru Kafa ve Kemik Tarikatı'nın Körfez Savaşı'nı ve 11 

Eylül olayını nasıl etkilediğini anlayabilmek ve yüzyıllardır bir dantela ağı gibi 

ördükleri 'Yeni Dünya Düzeni' planının perde arkası... “[90] 

“Bush ve Evangelizmin Mesih Planı 

Acaba ABD neden yeryüzünde istikrar ve adalet dağıtma adına bir çok bölgeye 

ve ülkeye müdahalede bulunurken İsrail'in Birleşmiş Milletler kararlarını bile dikkate 

almamasına göz yummaktadır?”[91]  

-“Tanınmış masonlardan Hakkı Şinasi Paşa:”Biz Masonluğu, memlekete 

meşrutiyeti getirebilmek ve istibdâdı yıkabilmek yolunda bir müdafaa müessesesi 

telâkki edebilmenin duygusu içinde idik. Masonluğun asıl kaynakları üzerinde pek 

aydınlık fikirlere sahip olmadığımızı şimdi samimiyetle itiraf edebilirim” diyor ki, bu 

itiraf gafletin, dalâletin kemal noktasıdır!..”[92]     

            -”11 Eylülün canileri oldukları ileri sürülen Burkari kardeslerin biri bir yıl önce 

ölmüş diğerinin ise FBI ajani oldugu ortaya çıkar. AB yetkilisi Tom Spencer:" AB 

konusunda ankara otuz yıldır oyalıyoruz," .Kuzey ıraktaki insani yardım kuruluşlarına 

çalışanların casus olduğu ortaya çıkar. ABD' nin Sudan'da "Silah üretiyor" diye 

vurdugu ilaç fabrikası kuzey afrikanın ilaç ihtiyacının % 50 'sini karşıladığı ve bunun 

ABD 'li ilaç firmalarının hiç işine gelmediği ortaya çıkar. ABD' nin jet uçakları kuzey 

ırakta iki türk helikopterini düşürür (1994), marmarada ise saratoga gemimizi ABD 

savas gemileri vurur, tabii ki yanlışlıkla( ! ) AIHM başörtüsü ve refah partisi hakkında 

olumsuz karar verirken sih'lerin türbanı ve budistlerin sari elbiseleri için olumlu 

kararlar  verir. Rusya ile savaşırken afganlılar mücahit, ABD ile savasırken terörist ilan 

edilirler.Arafat 1970 'li yillarda terörist idi , simdi Filistin Devlet Baskani kabul 

edilir.Saron ; satilla katliamcisi idi , simdi basbakan.Saddam Halepçe'de katliam 

yaparken Irak devlet başkanıdır kuveyt petrolune göz dikince diktatör ilan edilir. 

krallık demokrasının zıttı iken afganistanın kurtuluşu bir krala bağlanır. ABD' nin 

somali operasyonun altında "Petrol aşkı"çıkar.”[93]  

  

file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge3.htm%23_ftn89
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge3.htm%23_ftn90
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge3.htm%23_ftn91
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge3.htm%23_ftn92
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge3.htm%23_ftn93


İŞTE   RUSYA 

  

”YIKILAN İBÂDET YERLERİ  

Türkistânda 14 bin câmi ve mescid, Kafkasya ve Kırımda 8 bin, Tataristânda ve 

Baş Kürdistânda 4 bin câmi, mescid yıkılmış ve tahrîb edilmiştir. Yalnız Buhârâ 

vilâyetinde 360 câmi, mescid yıktırılmıştır. Bir medrese bırakılmıştır ki, o da, din 

aleyhdarlığı müzesi olarak kullanılmaktadır. Semerkand vilâyetinde de, aynı şekilde 

bırakılan Uluğ Bey medresesi, din aleyhdarlığı müzesi olarak kullanılmaktadır. 

Semerkanddaki iki kilise de, basketbol, voleybol salonu olarak kullanılmaktadır.  

KATLEDİLEN DİN ADAMLARI  

Müslüman din âlimleri olarak katledilenlerin miktârı 270 binin üzerindedir. Bir 

kısmı da, Sibiryada sıfırın altında 65 derece soğuğun hükm sürdüğü kamplara sürgün 

edilmişlerdir. Dindâr olanlardan ise, yalnız Türkistânda üç milyonun üstünde bir kütle, 

dînî inançlarından dolayı, şehit edilmişlerdir.  

Ruslar, 1979 senesinin son ayında, Efganistâna girince, hemen köylere 

saldırdılar. Yiyecekleri, giyecekleri, ev ve zînet eşyalarını yağma ettiler. Kadın, çocuk 

ayırmaksızın, rastladıkları müslümanları öldürdüler. Tanklarla Kunday şehrine girince, 

büyük câmii top ateşine tutarak, yüzlerce müslümanı, namaz kılarken şehit ettiler.  

DÎNÎ KİTÂPLAR ve ÂBİDELERİN İMHÂSI  

Türk milletinin islâmı kabûlünden sonra, dînî âbidelerle süsleyip, islâm mi'mârisi 

ile şarkın birer pırlantısı hâline getirdiği Buhârâ, Semerkand, Kakant, Kazan, Hayve, 

Ufa, Bakü, Taşkent, Bahçeserây, Derbend, Timirhan, Kaşgâr, Almasta, Tirmi v. s. 

şehirlerinde mevcut milyonlarca Kur'an-ı kerim ve Hadis kitapları başta olmak üzere, 

bütün dînî eserleri toplayıp, komünistler, bunları vicdansızca ve hayâsızca yakmışlar, 

sokaklarda yırtarak, ayaklar altında çiğnemişlerdir. Diğer taraftan halkın elinde 

bulunan dînî, millî ve tarihi kitapların hükûmete teslim edilmesini emretmişler ve 

müsâdere ettikleri bu kıymetli eserleri de aynı şekilde imhâ etmişlerdir. Bu arada, bazı 

müslümanlar, ölümü göze alarak, ellerinde bulunan kitapları bu kâtil sürüsüne, 

sapıklara teslim etmeyip, sandıklara doldurarak yere gömmüşlerdir. Bu hareketler 

esnâsında, kitapları teslim etmek istemiyen binlerce dindâr, şehit edilmiştir.”[94]  

-”Dünya komünist teşkilâtı, hür memleketlere komünizmi sokabilmek ve 

yerleştirebilmek için, önceden satın almış oldukları yoldaşlarına 18 direktif 

vermektedirler. Bunlardan on madde aynen şöyledir:  

1 -  Memleketinizde komünist veya sosyalist partilerin kurulmasını teşvîk ediniz. 

Bunlar mevcut ise, kendileri ile işbirliği yapınız.  
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2 -  Halkınızı mümkün olduğu kadar çok sınıf ve zümrelere bölünüz.  

3 -  İşçi ve işverenler arasında dâimî anlaşmazlık çıkarınız.  

4 -  Komünist rejimi kuruncaya kadar mücâdele ediniz ve uğraşınız. Komünist 

rejim kökleşinceye kadar yurdunuzda böyle bir tehlikenin olmadığına herkesi 

inandırınız. Sizin niyet ve maksadınızı fark edip yüzünüze vurmak istiyenleri vehimli ve 

jurnalci olmakla suçlandırınız.  

5 -  Mezhep ve tarîkat kavgalarını körükleyiniz. Gizli, açık din düşmanlığı 

yapınız.  

6 -  Halkın çok sevdiği kahramanları, kendinize bayrak yapıp, onları 

tarafınızdanmış gibi gösteriniz.  

7 -  Roman, şiir, yazı ve karikatür ile de, sistemli olarak, işçi ve köylünün sefâlet 

içinde olduklarını, mübâlagalı olarak yayınız.  

8 -  Hür memleketlere karşı muhâlif tavır alıp, Batı düşmanlığını yayınız.  

9 -  Sendikaları, gençlik derneklerini ve sanat kuruluşlarını elde ediniz.  

10 -  Sürekli huzursuzluk kaynakları arayıp bularak, bunları devam ettirmeye 

çalışacaksınız. ” ” Gizli komünist partisi tüzüğünün dördüncü maddesi aynen şöyledir:  

(Komünist Partisi, Emperyalizmin yerli uşaklarının, toprak, fabrika, binâ sahiplerinin, 

esnaf ve tüccar burjuvalarının, bütün dindârların, onların ruhban ve ülemâsının, 

çalışan ve emekliye ayrılmış bütün subay, polis ve memurun, hülâsa ihtilâl safları 

dışında kalanların barışmaz düşmanıdır. )  

Leninin ihtilâl parolası da şudur:  

(Aktif elemanları, en kısa zamanda mümkün olduğu kadar çok öldürün ki, bize 

az iş kalsın).  

Görülüyor ki, boğazlanması gerekenler dışında, yüzde yüz selâmette kalanlar, 

sâdece kendileridir, kızıl yöneticilerdir.  

Lenine göre, (Kızıl iktidârın yaşaması için, kızıl ihtilâlin devamı şarttır). Sonu 

gelmez işçi katliâmlarının, rejim temizliklerinin sebebi budur. Kızıl Çinde, komünist 

diktatör Maonun emri ile, beher temizlemede üçyüzbin emekçi kurşunlandı. Bu 

cinâyetler, din düşmanı, Allaha, kıyâmet gününe inanmıyan bir zümre tarafından 

yapıldı. “[95] 
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-”250 bin asker, 2000 savaş uçağı, 8000 civarında tank zırhlı ve benzeri savaş 

aracı ile binlerce füze ile saldırıya geçen Amerikalı ve İngilizler kendi ülkelerinden yeni 

destek istiyorlar.  

... Yapılan hesaplara göre Irak 2071 yılına kadar savaş tazminatı ödemek 

zorunda bırakılacak.  

 Güneyde zorlanan Amarikalılar şimdi de kuzeye yüklenmeye hazırlanıyor.. Kürt 

liderlerden Mesut Barzani'yi Başbakan, Celal Talabni'yi de Dışişleri Bakanı yapma ve 

Kürtler'i de Kuzey Irak'ta tam egemen kılma sözü veren Amerikalılar Türk ordusunun 

bölgeye girişine izin vermiyorlar!!”[96] 
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KUR’AN-DA KEYFE 

 

            Keyfe,hayret ifade eden ve Nasıl anlamına gelen bir kelime olup,Kur’an-da 62  

yerde geçmektedir. 

         Bir yandan soru olarak kullanılırken,bir yandan da bakıp görmeyi,görüp ibret 

almayı teşvik eder.Sorduğu soru ile karşıdakinin tasdikini alır. 

         Elmalı mealinden alınmıştır. 

1-[002.028] [E0] Allaha nasıl küfr ediyorsunuz ki ölü idiniz sizleri diriltti. Sonra 

sizleri yine öldürecek sonra sizleri yine diriltecek. Sonra da döndürülüp ona 

götürüleceksiniz. 

2-[002.259] [E0] Yahud o kimse gibi ki bir şehre uğramıştı, altı üstüne gelmiş 

ıpıssız yatıyor, "Bunu bu ölümünden sonra Allah nerden diriltecek?" dedi, bunun 

üzerine Allah onu yüz sene öldürdü sonra diriltti, ne kadar kaldın? diye sordu "bir gün 

yahud bir günden eksik kaldım" dedi, Allah buyurdu ki: Hayır, yüz sene kaldın, öyle 

iken bak yiyeceğine, içeceğine henüz bozulmamış, hele merkebine bak, hem bunlar, seni 

insanlara karşı kudretimizin canlı bir âyeti kılayım diyedir, hele o kemiklere bak onları 

nasıl birbirinin üzerine kaldırıyoruz? Sonra onlara nasıl et geydiriyoruz? Bu suretle 

vaktaki ona hak tebeyyün etti, şimdi biliyorum, dedi: Hakikaten Allah her şey'e kadir. 

3-[002.260] [E0] Bir vakıt da İbrahim: "yarabbi göster bana ölüleri nasıl 

diriltirsin?" demişti, "inanmadın mı ki? buyurdu, "inandım velâkin kalbim iyice 

yatışmak için" dedi, öyle ise, buyurdu: Kuşlardan dördünü tut da onları kendine çevir, 

iyice tanıdıktan sonra her dağ başına onlardan birer parça dağıt sonra da çağır onları 

sana koşa koşa gelsinler; ve bil ki Allah hakikaten azîzdir, hakîmdir. 

4-[003.006] [E0] rahimlerde sizi dilediği keyfiyette tasvir eden o, başka Tanrı yok 

ancak o, azîz o, hakîm o. 

5-[003.086] [E0] nasıl muvaffak eder Allah? bir kavmi ki kendilerine beyyineler 

gelmiş ve Peygamberin hakk olduğuna şehadet getirmişler iken imanlarının arkasından 

nankörlük edib küfre sapmışlardır, halbuki Allah zalimler güruhunu muvaffak etmez. 

6-[003.137] [E0] Sizden evvel kanun olmuş bir takım vak'alar geçti, onun için 

Arzda dolaşın da bir bakın: Peygamberleri tekzib edenlerin akıbetleri nasıl olmuş? 

7-[004.050] [E0] Bak Allaha karşı nasıl yalan uyduruyorlar, açık günah da bu 

yeter. 

8-[005.031] [E0] Derken Allah bir karga gönderdi, yeri deşiyordu ki ona 

kardeşinin cesedini nasıl örteceğini göstersin, eyvah, dedi: şu karga kadar olub da 

kardeşimin cesedini örtemedim ha! Artık peşimanlığa düşenlerden olmuştu. 



9-[005.064] [E0] Bir de Yehudîler "Allahın eli bağlı" dediler, ve dedikleriyle 

dilediği gibi bahşediyor, celâlim hakkı için sana rabbından indirilen onlardan bir 

çoğunun tuğyanını ve küfrünü arttıracaktır, maamafih biz onların arasına kıyamete 

kadar sürecek buğz ve adavet bıraktık, her ne zaman harb için bir yangın 

tutuşturdularsa Allah onu söndürdü, hep yer yüzünde fesad için koşarlar, Allah ise 

müfsidleri sevmez. 

10-[005.075] [E0] De ki; ya daha siz Allahı bırakıyorsunuz da siz kendiliklerinden 

ne bir zarara. 

11-[006.011] [E0] De ki: yer yüzünde dolaşın da bakın o Peygâmberlere yalancı 

diyenlerin akıbeti nasıl olmuş?" 

12-[006.024] [E0] Bak vicdanlarına karşı nasıl yalan söylediler, gâib oluverdi de 

kendilerinden o uydurdukları ma'budlar. 

13-[006.046] [E0] De ki söyleyin bakayım: Eğer Allah sizin kulaklarınızı ve 

gözlerinizi alıverir ve kalblerinizi mühürleyiverirse kimdir Allahdan başka bir ilâh ki 

onu size getirib verecek? Bak biz âyetlerimizi nasıl evirib çevirib türlü suretlere 

sokuyoruz? Sonra da onlar nasıl geçiveriyorlar? 

14-[006.065] [E0] De ki o size üstünüzden veya altınızdan bir azâb salıvermeğe, 

yahud birbirinize katıb ba'zınızın ba'zınızdan hıncını tattırmaya da kadirdir, bak 

âyetleri nasıl tasrîf ediyoruz, gerek ki fıkhiyle anlasınlar. 

15-[007.084] [E0] Ve üzerlerine bir azab yağmuru yağdırdık, işte bak 

mücrimlerin akıbeti nasıl oldu? 

16-[007.086] [E0] Hem öyle tehdid ederek her caddenin başına oturub da Allahın 

yolundan ona iyman edenleri çevirmeyin ve yolun çarpıklığını arzu etmeyin, düşünün ki 

vaktiyle siz pek az idiniz, öyle iken o sizi çoğalttı ve bakın o müfsidlerin akıbeti nasıl 

oldu? 

17-[007.103] [E0] Sonra onların arkasından âyetlerimizle Musâyı Fir'avne ve 

cem'iyyetine gönderdik, tuttular, o âyetlere zulm ettiler, ettiler de bak o müfsidlerin 

akıbeti nasıl oldu? 

18-[007.129] [E0] Biz, dediler: sen bize gelmezden evvel de eza edildik sen bize 

geldikten sonra da, umulur ki, dedi: Rabbınız hasmınızı helâk edib de sizi yer yüzünde 

halife kılacak, sizin de nasıl işler yapacağınıza bakacaktır. 

19-[009.007] [E0] O müşriklerin Allah yanında, Resulü yanında bir ahdi nasıl 

olabilir? Ancak mescidi haram yanında muahede yaptıklarınız var ki bunlar size doğru 

durdukça siz de onlara doğru bulunun, Allah, hıyanetten sakınanları elbette sever. 

20-[009.008] [E0] Evet, nasıl olabilir ki: size bir zafer bulsalar hakkınızda ne bir 

zimmet gözetirler ne de bir yemin, ağızlariyle sizi hoşnud etmeğe çalışırlar, kalbleri ise 

iba eder durur, zaten ekserisi insanlıktan çıkmış fasıklar. 



21-[010.014] [E0] Sonra onların arkasından sizi Arzda halifeler yaptık ki 

bakalım: nasıl ameller işliyeceksiniz? 

22-[010.035] [E0] De ki sizin şeriklerinizden hakka hidayet eden var mı? Allah de 

ki: hakka hidayet eder, o halde hakka hidayet eden mi ittibaa ehaktır, yoksa hidayet 

olunmadıkça kendi kendine iremiyen mi? O halde ne oluyorsunuz? Nasıl hukmediyor 

sunuz? 

23-[010.039] [E0] Hayır onlar, ılmini ihata etmedikleri ve te'vili kendilerine hiç 

gelmemiş olan bir şey'i tekzib ettiler, bunlardan evvel geçenler de böyle tekzib etmişlerdi 

amma bak zâlimlerin akıbeti nasıl oldu? 

24-[010.073] [E0] Bunun üzerine yine onu tekzib ettiler. Biz de onu ve 

beraberindekileri gemide necâte çıkarıb bunları Yer yüzünün halifeleri kıldık, 

âyetlerimizi tekzib edenleri ise gark ettik, bak işte inzâr olunanların âkibeti nasıl oldu? 

25-[012.109] [E0] Senden evvel gönderdiğimiz Peygamberler de başka değil 

ancak şehirler ahalisinden kendilerine vahyeylediğimiz bir takım erler idi; Ya şimdi o 

yerde bir gezmediler mi? Baksalar â kendilerinden evvel geçenlerin akıbetleri nasıl 

olmuş? Ve elbette Âhiret evi korunanlar için daha hayırlıdır ya, hâlâ 

akletmiyecekmisiniz? 

26-[014.024] [E0] Gördün'a Allah nasıl bir temsil yaptı; hoş bir kelimeyi, hoş bir 

ağaç gibi ki kökü sâbit dalı Semada. 

27-[014.045] [E0] Siz de o kendilerine zulm etmiş olanların meskenlerine sakin 

oldunuz, onlara nasıl yaptığımız ise sizce tebeyyün etti ve size emsal gösterdik. 

28-[016.036] [E0] Celâlim hakkı için biz, her ümmette "Allaha ibadet edin ve 

Tâguttan ictinab eyleyin" diye bir Resul ba'settik, sonra içlerinden kimine Allah hidayet 

nasîb etti, kiminin de üzerine dalâlet hakkoldu, şimdi Yer yüzünde bir gezin de bakın 

peygamberleri tekzib edenlerin akibeti nasıl oldu? 

29-[017.021] [E0] Bak bir kısmını diğerine nasıl tafdıl etmişiz ve elbette Âhıret 

derecatca da daha büyük, tafdılce de daha büyüktür? 

30-[017.048] [E0] Biz pek âlâ biliyoruz seni dinlerken ne suretle dinliyorlar? 

Birbirleriyle fısıldaşırlarken de ve o zalimler derlerken de: başka değil, sırf bir sihirli 

adama tâbi' oluyorsunuz. 

31-[019.029] [E0] Bunun üzerine ona işaret etti, beşikteki bir sabî ile nasıl 

konuşuruz dediler. 

32-[025.009] [E0] Bak senin hakkında ne kıyaslar, ne temsiller - yaptılar da 

çıkmaza saptılar, artık hiç bir yol bulamazlar. 

33-[025.045] [E0] Bakmaz mısın rabbına? Gölgeyi nasıl uzatmakta? Dilese idi 

elbet onu sâkin de kılardı, sonra nasıl Güneşi, ona delil kılmışız? 



34-[027.014] [E0] Ve nefisleri yakîn hasıl ettiği halde mücerred zulm-ü kibirden 

onlara cehudluk ettiler, fakat bak o müfsidlerin akıbeti nasıl oldu? 

35-[027.051] [E0] Şimdi bak! mekirlerinin akıbeti nasıl oldu? Kendileri ve 

kavimlerini toptan tedmir ediverdik. 

36-[027.069] [E0] De ki; hele, Arzda bir gezinin de bakın mücrimlerin akıbeti 

nasıl olmuş? 

37-[028.040] [E0] Biz de kendisini ve ordularını tuttuk da deryaya fırlatıverdik, 

şimdi bak o zâlimlerin akıbeti nasıl oldu? 

38-[029.019] [E0] Ya görmediler mi de: Allah halkı ibtida nasıl yapıyor? Sonra 

onu iade de eder, şübhesiz bu Allaha göre kolaydır. 

39-[029.020] [E0] De ki: Arzda bir gezinin de bakın, halkı iptida nasıl yapmış, 

sonra da Allah "neş'eti uhra" inşa edecek şübhesiz Allah her şey'e kadir. 

40-[030.009] [E0] Ya Yer yüzünde gezib bir bakmadılar da mı? Nasıl olmuş 

akıbeti kendilerinden evvelkilerin? Kuvvetçe kendilerinden daha şiddetli idiler, Arzı 

aktarmışlar ve onu kendilerinin ı'marından ziyade ı'mar etmişlerdi, Peygamberleri de 

onlara beyyinat ile gelmişlerdi, demek Allah onlara zulmetmiyordu velâkin kendileri 

nefislerine zulmediyorlardı. 

41-030.042] [E0] De ki Arzda bir gezin de bakın: bundan evvelkilerin akıbeti 

nasıl olmuş? Onların ekserisi müşrik idiler. 

42-[030.048] [E0] Allah odur ki rüzgârları gönderir de bir bulut savururlar, 

derken onu Semâda nasıl dilerse öyle serer, parça parça da eder, derken yağmuru 

görürsün aralarından çıkar, derken onu kullarından kimlere dileyorsa döküverdimi 

derhal yüzleri gülüverir. 

43-[030.050] [E0] Şimdi bak Allahın rahmeti asârına, Arzı ölümünden sonra nasıl 

diriltiyor? Şübhe yok ki o her halde ölülerin diriltir, daha da her şey'e kadirdir o. 

44-[035.044] [E0] Ya Yer yüzünde gezip bir bakmadılarda mı? Kendilerinden 

evvelkilerin akıbeti nasıl olmuş? Halbuki onlar onlardan daha kuvvetli idiler, Allah, ne 

Göklerde ne Yerde hiç bir şeyin onu âciz bırakmasına imkân-ü ihtimal yoktur. O hiç 

şübhesiz alîm bir kadîr bulunuyor. 

45-[037.073] [E0] Sonra da bak o inzar edilenlerin akıbeti nasıl oldu? 

46-[037.154] [E0] Nah sizlere! nasıl hukmediyorsunuz? 

47-[040.021] [E0] Yer yüzünde bir gezmediler de mi? Baksalar a kendilerinden 

evvelkilerin akıbeti nasıl olmuş? Onlar, gerek kuvvetçe ve gerek Arzda asarca 

kendilerinden daha çetin idiler, öyle iken Allah onları günahlariyle tuttu alıverdi ve 

kendilerine Allahdan bir koruyucu bulunmadı. 



48-[040.082] [E0] Daha Yer yüzünde gezip de bir bakmazlar mı? Kendilerinden 

evvelkilerin âkıbeti nasıl olmuş? Onlar kendilerinden hem daha çok hem kuvvetçe ve 

Arzda âsarca daha çetin idiler, öyle iken o kesbettikleri şeyler kendilerini kurtarmadı. 

49-[043.025] [E0] Onun üzerine biz de onlardan intikamını aldık da bak o tekzib 

edenlerin akıbeti nasıl oldu? 

50-[047.010] [E0] Ya Yer yüzünde bir gezmediler mi? Baksalar a kendilerinden 

evvelkilerin akıbetleri ne olmuş? Allah üzerlerinden tedmir eylemiş, o kâfirlere de öylesi 

yaraşır. 

51-[050.006] [E0] Artık üstlerindeki Semâya bir baksalar a, biz onu nasıl bina 

etmişiz ve ziynetlemişiz hiç bir gediği yok. 

52-[067.017] [E0] Yoksa emînmisiniz o Semâdekinden: üzerinize bir mermîler 

yağdırıcı gönderivermesinden? O vakıt bilirsiniz ki nasılmış inzarım? 

53-[068.036] [E0] Neniz var? Nasıl hukm ediyorsunuz? 

54-[071.015] [E0] Görmediniz mi nasıl yaratmış Allah yedi Semayı uygun tabaka 

tabaka? 

55-[074.019] [E0] Kahrolası nasıl biçti. 

56-[074.020] [E0] Sonra kahr olası nasıl biçti. 

57-[088.017] [E0] Ya hâlâ bakmazlar mı o deveye: nasıl yaratılmış? 

58-[088.018] [E0] Ve o göğe: nasıl kaldırılmış? 

59-[088.019] [E0] Ve o dağlara: nasıl dikilmiş? 

60-[088.020] [E0] Ve o Arza nasıl satıhlanmış? 

61-[089.006] [E0] Görmedinmi rabbın nasıl yaptı Ad kavmine? 

62-[105.001] [E0] Görmedin mi? Nasıl etti Rabbın ashabi fîle? 

  

  

                                                                                                                                     Mehmet 

ÖZÇELİK 

                                                                                                                                                       

           04-07-2003 

 



DİYARBAKIR 

 

  

            Sevgili peygamberimiz bir sözlerinde;”Ya Ali!Aklına hiçbir şeyi getirmeden iki 

rekat namaz kıl sana bir deve vereyim.” 

            Birinci rekatı başarıyla,aklına bir şey getirmeden kılan Hz.Ali,ikinci rekatta 

düşünür;acaba kırmızı deve mi verecek,diğer deveden mi verecek?diye düşünür. 

            Zira kırmızı deve çölün Mersedesi ve kıymetli olanıdır.Ve Hz.Ali deveyi 

kaybeder. 

            Diyarbakır’lı Hacı Hafız Hoca Ali abide bir hatırasını şöyle anlatır; 

            Bir ramazan teravih namazını diğer imamlardan farklı kıldırmak 

amacıyla,Kur’an-dan sonu aynı biten ayetleri tesbit ettim.(Ve hüvel ğafurur-rahim,vel 

âkibetü lil müttakin gibi...) Ve teravihte de böyle okumaya başlayınca,cemaatımda 

büyük artış oldu. 

            Bir gün Ankara’dan Diyanetten imamlık imtihanı için görevli ve müfettişler 

geldiler.İmtihanın akşamı Müftü beye akşam teravih namazını hangi camide 

kılacaklarını sorunca müftü bey de;Bir hocamız var ki,çok farklı kıldırmakta,çok da 

beğeneceğinizi umuyorum,diyerek bizim camiye getirir. 

            Ben de namazdan önce kıldırmaları için kendilerine teklifte bulundum.Kabul 

etmeyip,özellikle burada kılmak için geldik deyip,arkamda namaza durdular. 

            Teravih namazını kıldırırken bir rekatında rükuu yapıp kıyama kalktım.Secdeye 

gitmek üzere eğildim.Secdeye daha varmadan kıyam ile secde arasında iken bir 

kardeşimiz gözümün önüne gelerek;Haydi abi,Tatvana gideceğiz,araba hazır,dedi.Ben 

de kabul edip yola çıktık.İki ilçeye uğradıktan sonra Tatvana vardık.Kardeşlerimizin 

bulunduğu dershaneye vardık.Bizi görünce çok sevindiler.Kısa sohbetten sonra çay 

getirdiler,içmeye başladık.Ancak ben işim olduğunu söyleyerek aceleyle çayı içip 

Diyarbakır’a döndük. 

Böylece bir çok yere uğramış,Tatvanda çayımızı içmiş ve dönmüştük. 

Birden o anda hatırladım ki ben namazdayım.Hemen secde yaptım,ancak kaçıncı 

rekatta olduğumuzu unuttum. 

            Bu kadar uzun yola gittiğimize göre her halde ikinci rekattayızdır diyerek 

oturdum. Arkamdaki Müftü,Diyanet mensubları ve Müfettişlerde –sübhanallah-deyib 

beni uyarmamışlardı.Demek ki benimki doğruydu,diye kendi kendime yorum 

yapmıştım.Ancak yine de şüpheliydim,acaba cemaat ne durumdaydı?Tahiyyatı 

okumaya başlarken gözüm sol tarafa kaydı.Gördüm ki yüz kadar insan ayağı 

kalkmış.Gözüm sol tarafa iliştiğinde gördüm ki iki yüz kişi kadarı ayaktalar.O anda 



anladım ki ben bir rekat kılmışım.Hemen ikinci rekata kalkarak,teravih namazını bu 

şekilde kıldırdım. 

            Namazdan sonra Diyanet mensublarını ve Müftü beyi eve çaya davet ettim.Bu 

esnada onlara hitaben;Hocam,şimdiye kadar hep siz başkalarını imtihan 

ediyorsunuz,şimdi de ben sizi imtihan edeyim. 

            Neden namazda beni uyarmadınız?Secdeye giderken arada 

kaldığım,Diyarbakırdan Tatvana gidip,çay içerek geri geldiğim sürede,neden 

Sübhanallah diyerek beni uyarmadınız?dedim 

            Görevlilerden biri;Hocam,o esnada ben Eskişehire gittim.İftara davet 

etmişlerdi.O yolculuğu ve iftarı düşünüyordum.Birden aklıma geldiyse de her halde 

hocanın kıldırdığı doğrudur deyip,ses çıkarmadım. 

            Müftü bey de;Hocam,ben de bir an Elazığa gitmek üzere yola çıktım.Yolda bir 

yerde konaklayıp,aileme yetişmeyi ve onlarla beraber iftarı düşünüyordum.Ben de 

şüphelendimse de,her halde hocanın kıldırdığı doğrudur,deyip ses çıkarmadım. 

            Müfettiş de;Hocam,ben de bugün imtihan ettiğim bir imam adayının ısrar ile 

beni evine iftara davet ettiğini düşündüm.Çünki düşündüm ki,Ben bu adamı imtihan 

ettim,daha sonuçlar belli değil.Eğer evine iftara gidersem,kazanamamışsa,bu durumda 

onu kazandırmak mecburiyetinde kalırım,düşüncesiyle gitmeyişimi,ısrarına rağmen 

reddedişimi düşünüyordum.Ben de diğerleri gibi bir eksikliğin olduğunu düşündüysem 

de,herhalde hocanın kıldırdığı doğrudur deyip,ses çıkarmadım. 

            Hâsılı;her biri de iftara bir yere gidince,cemaatta başsız kalmıştı.İftardan 

dönmelerini beklemeleri gerekmekteydi.Ve öyle de oldu. 

            Kim bilir,belki o cemaatta her biri bir yerlere gitmiş,kendi işleriyle meşgul 

idiler?  

            Şeyy..aslında bizim durumumuz nasıl?Bizler nerelere gitmekteyiz?Muhakkak 

bizlerde bir yerlere gidiyoruzdur.Mesela,borçları dağıtmaya ve ödemeye veya 

ödeyememeye..eve neler alınacak ve neler yapılacaktı?Genel bir muhasebe. 

            Bir şeyinizi mi  unuttunuz?Hemen ya namaza veya (af edersiniz) tuvalete 

gidiniz.Hemen aklınıza gelir.Namazda gelmesi ise;En çok düşmanın kurşunlarına maruz 

olan kimse,cephede,önde bulunan kimsedir.Namazdaki kişide cephede olup,her an 

şeytanın hücumuna maruz kalmaktadır.Önemli olan ucuz yaralarla 

kurtulabilmek,büyük kârlarla bitirebilmektir. 

  

                                                

  

 



MERHAMETİN          TEZAHÜRÜ 

  

            Yine bir hatırasında; 

            Sabah namazına gitmekteydim.Önüme bir sarhoş çıktı.Ondan kaçmak, 

uzaklaşmak istedim.Bir an durakladım.Birden hadisteki şu mânayı hatırladım:”Siz 

yerdekilere merhamet ediniz ki,göktekilerde size merhamet etsin.”buyuruluyordu. 

            Bunu düşünüp,bununda Allah tarafından yaratılmış olduğunu hatırlayarak ona 

doğru yanaştım. 

            O sarhoş bağırarak;beni bu denizden kurtarın,boğulacağım diyor,bir adım bile 

yürüyemiyordu. 

            Ne deniziydi? 

            Ancak önünde çok az bir miktarda su birikintisi vardı.Oda gözünde deniz 

görünmekteydi.Yanına yaklaşıp,bana sarılmasını söyledim.Hızla ve sıkıca bana 

sarılmaya başladı. 

            Fakat gemiye aldım da,birde motoru çalıştırmak gerekiyordu.Motor sesini taklid 

ederek çalıştırmaya başladım.O hâla beni sımsıkı tutuyordu.Ancak bu defa da geminin 

yürüdüğünü göstermek üzere düdük sesini taklid ile birkaç adım yürüdüm. 

            Haydi geldik diyerek inmesini söyledim.Şaşırmıştı ve ne çabuk geldik?diyerek 

hayretini ifade etmeye başladı. 

            Ben de;elbette çabuk geliriz,bu Allah’ın gemisi deyip,adamı evine 

getirip,hanımına teslim ettim.Camiye gideceğimi söyledim ve ayrıldım.  

            Camiye geldiğimde üstümü çıkardım, çünkü içki kokuyordu.Pijamanın üzerine 

cübbeyi giyerek namazı kıldırdım. 

            Bu durum dikkatini çeken cemaat, sebebini sorduklarında,denize düştüğümü 

söyleyip,geçiştirdim. 

            Öğlen ve nihayet ikindi vakti.Cemaat çıkmış ancak şık giyimli birisi önde 

oturmaktaydı.Bu ise o geceki sarhoş adamdı.Başladı başından geçen olayı anlatmaya; 

            Sabah eve geldiğimde yatmış,bir rüya görmüştüm.Rüyamda her şey 

yıkılıyor,denizler kabarıyordu.Ben de bu şaşkınlık ve korku içerisinde iken,denizde 

boğulma durumu ile karşı karşıya idim.Birden birisi belirerek bana elini uzatıp;eğer 

tevbe eder,içki ve kumarı terk edersen,seni buradan kurtarırım,dedi. 

            Ben de yemin ederek söz verip,bir daha yapmayacağımı söyledim.Beni oradan 

çekip kurtardı.Ve hemen uyandım.Böylece artık namaza başladım. 



            Daha sonra bu kişi ailesi ve çocuklarıyla çok iyi bir insan olarak yaşadı ve birkaç 

sene sonra bu insan,iyi bir kişi olarak dünyadan göçtü.Rahmetullahi aleyh. 

                                                                                              Mehmet   ÖZÇELİK 

                                                                                               

  

 

DİNDE TEVESSÜL 

 

 “- Nitekim Bedir'de Allah sizi zafere ulaştırdı, oysa siz zayıftınız. O halde Allah'tan 

korkunuz, O'na şükretmiş olasınız. 

Hani sen müminlere `Allah'ın gökten indirilmiş üç bin melekle yardım etmesi size 

yetmez mi?' diyordun. 

Evet, eğer siz sabreder ve Allah'tan korkarsanız, bu arada onlar şimdi, şu 

taraftan üzerinize saldırırlarsa Allah size beşbin nişanlı melekle yardım eder. 

Allah size bu yardımı sırf size müjde olsun ve bu sayede kalpleriniz rahatlasın diye 

yaptı. Yoksa zafer, sadece üstün iradeli ve hikmet sahibi olan Allah'tan kaynaklanır.”[1]  

“Biz kâfirlerin kalplerine korku salacağız. Çünkü onlar kendilerine hiçbir güç 

verilmemiş olan nesneleri Allah `a ortak koşmuşlardır. Onların gidecekleri yer 

Cehennem'dir. Zalimlerin varacağı yer ne fenadır!”[2] 

 “Eğer Allah size yardım ederse sizi hiç kimse yenemez. Fakat eğer sizi yüzüstü 

bırakırsa O'ndan başka size kim yardım edebilir? Müminler sadece Allah `a 

dayansınlar.”[3] 

“Sizinle karşılaşan iki topluluğun durumunda ne büyük ibret vardır.Bunlardan 

biri Allah yolunda savaşıyor,öteki kâfirdir.Gözleriyle onların iki misli olduğunu 

görüyordu bu kâfir topluluk.Allah dilediğini yardımıyla kuvvetlendirir.Bunda gören 

göze sahib olanlar için büyük ibret var.”[4] 

“Ey iman edenler,Allah’tan korkun ve O’na (yaklaşmaya) vesileler arayın,O’nun 

yolunda cihad edin ki mutluluğa eresiniz.”[5]  

Burada vesileler yaklaşmaya sebeb gösterilirken,devam eden âyette ise,küfür tek 

sebeb olarak o vesileliği ortadan kaldırmaktadır. 

“Küfredenler,yeryüzünde olanların hepsi onların olsa ve bunlara bir misli daha 

katılsa da kıyamet günü azaptan kurtulmak için bütün bunları fidye olarak 

verseler,yine kabul edilmez.Onlara acıklı azap vardır.”[6]  
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Allah'a giden yollar, mahlûkatın nefesleri sayısıncadır. 

İfrat hareketler,tefritleri doğurur.Kabirlere yapılan ifrat ziyaretler,bez ve çaput 

bağlayıp,orada yatan zattan beklemek ve onun yaptığına inanmak onları perdelemiş 

oldu.Nitekim İbni Kayyım Cevzi:” Kabir ziyaretinde bulunan Müslümanlara müşrik 

deyip, hocası İbni Teymiye gibi, türbelerin yıkılmasını istedi. Hatta Resulullah 

efendimize dil uzatarak, vefatından sonra, bir meziyetinin kalmayıp, diğer insanlardan 

bir farkının bulunmadığını iddia etti. Bu konuda bildirilen hadis-i şerif ve haberleri, 

âlimlerin sözlerini tevil ederek Ehli sünnete uymayan birçok fikirler ileri sürdü. Bunun 

için, Ehli Sünnet âlimleri tarafından şiddetle tenkit edildi. Hocası İbni Teymiye ile 

birlikte Şam Kalesine hapsedildi. Hocasının ölümünden sonra hapisten çıkarıldı. 

(Rehber Ans.)” 

”(İrşad-üt-talibin) de, (Büyük bir âlim vefat edince, feyz vermesi kesilmez, hatta 

artar) buyuruluyor. Allahü teâlâ, sevdiklerinin ruhlarına işittirir, onların hatırı için 

istenileni yaratır. Ölülerin dirilere yardım etmesi yine Allahü teâlânın dilemesi ile 

olmaktadır.  

(Künuz-üd-dekaik) deki hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Kabirdekiler olmasa, 

yeryüzündekiler yanardı.) [Deylemi]” 

Vesilelik meşru ve caizdir.Yeterki aradaki iman ve küfür bağı,O’nu 

düşündürücü durum ile düşündürmeyici durumların farkları açıkça belirlenmiş olsun. 

M.Feyzi Efendi:”İnsan ölünce ruhun cesedden Tedbiri kesilir.Fakat Nisbeti 

devam eder.Cesed kabirde çürüse bile,cesedin hakikatı mahfuzdur;ruhla nisbeti,bağı 

devam eder.Enbiyanın ve bazı kibar-ı evliyanın vefatından sonra dahi cesedle  ruhun 

hem tedbiri,hem nisbeti devam eder.Cemadat olsun,nebatat olsun,hayvanat olsun;cüz 

olsun,kül olsun;müfredat olsun mürekkebat olsun,hepsinin kendi mertebesinde o 

mertebeye layık ruhu hükmünde olan melekutu vardır.O melekutta hakkı tesbih 

ederler. Evamir-i tekviniyeden gelen hitabata isyansız itaat ederler.”[7]  

Feyzi Efendinin göstermiş olduğu yüzlerce keramet,onun maddi yapısının ötesinde 

manevi tasarrufunun cereyan ettiğini gösterir.Nitekim;felç olmuş,konuşmayan bir 

kimseye Kaside-i Bürde’nin okunup,misvağın suyun içerisine konularak içirilmesi 

halinde dilinin açılması hangi maddi kurallarla izah edilebilir. 

Bu zatın; yanına gelenlerin her hangi maksad ve sorularla gelmeleri halinde onların 

sorularına aynen cevab vermeleri örnekleri yüzlerce olup,bizde kendimizde bizzat 

müşahede edip,tasdik ettik.Bu hangi maddi alıcılarla izah edilebilir.Maddi manevi 

ihtiyaçları giderme hangi tesadüfle izah edilebilir. 

Bizi bu konuyu araştırıp incelemeye yiten bir sebeb de;Doç.Abdulaziz 

Bayındır’ın iyi hazırlanmış olduğu ödevinde,bir şeyh efendi ile girmiş olduğu münakaşa 

ve münazarada bazı haklı çıkışlar yaparak,yapmış olduğu haksızlıklar oldu. 

            Bazı haklı olarak tenkid ettiği ifrat hareketlere karşı,tefritte bulunuyor,masum 

gibi görünen gerekçelerle hazırlamış olduğu 2 bölüm halindeki Tasavvuf konusunu 

işlerken,cerbezeli ve mantık oyunlarıyla önemli hatalara düşüyordu. 
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Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatında bu konuya bir 

çok cihetlerle değinilmektedir.Gerek Evliyanın tevessülü ve yardımı,gerekse de 

velayet,şeyhlik,şefaat konuları izah edilecektir. 

”Cenâb-ı Hakka bir hacetimiz olduğu zaman,(ASM) Efendimizi kalben niyet 

ederek vesile ve vasıta kılmalıyız.Edeb bunu iktiza eder.Hem,seven,sevdiğinin hatırını 

kırmaz.Peygamberimize bir hacetimiz olursa,yâranları Hz.Ebubekir ve Ömer(RA) 

Efendilerimizi vesile yapmalıyız.”[8] 

“Büyükler cenaze namazlarını,kendileri de kılarlar.”[9]  

Kıyamet gününde Allah’ın izniyle vesilelik görevini yapacak olan peygamberler 

şefaatta bulunacaklardır. [10] 

Hatta Peygamberimizle beraber ,[11] peygamberlerin dışında Melekler 

[12],yapılan iyilikler [13]ve yapılan dualar,[14] kurtuluşa birer vesiledirler. 

            Allah’ın sevdiği veli kimselerin bazı şeyleri bilmesi ilham veya Allah’ın ikramı 

olan keramet iledir.Bu gaybı bilmek demek değildir. 

            "Gaybın anahtarı O'nun yanındadır. Onları O'ndan başkası bilemez"[15]. 

"De ki: Göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı bilemez"[16] 

"(O bütün) gaybı bilendir, gaybına kimseyi muttali kılmaz. Ancak peygamberlerden, 

bildirmek istediği bunun dışındadır"[17]. 

"De ki: ‚Ben size, Allah'ın hazineleri yanımdadır, demiyorum. Gaybı da bilmem; 

size ben meleğim de demiyorum. Ben, sadece bana vahyolunana uyuyorum. ‚De ki: 

‚Körle gören bir olur mu? Düşünmüyor musunuz?"[18]. 

            Velilik Allah’ın dostluğunun kazanıldığı makamdır. 

Velayet Abdulkadiri Geylanîde kemalini bulmuştur. 

            “Haberiniz olsun ki Allah’ın dostlarına hiçbir korku yoktur.Onlar mahzun da 

olacak değillerdir.Onlar iman edip takvaya ermiş olanlardır.”[19] 

            Allah’ın onlara bu dünyadaki keramet yoluyla veriği ikramı,âhirette de devam 

edecektir. 

            “Dünya hayatında da,âhirette de onlar için müjdeler vardır.Allah’ın sözlerinde 

hiçbir değişme yoktur.Bu en büyük saadetin ta kendisidir.”[20]  

            Bu makam olgunluk,hamlıktan kurtulup pişme zamanıdır. 

”Bir pîre demişler ki, evlen! Demiş :  

Ben daha bulûğa ermedim!  

insan veliliğe erince baliğ olur;  

Velilik olmayınca çocukluk olur.”[21]  
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            Bu zatlar hakikat,tarikat ve şeriatın birer kahramanı,önderleri ve 

muhafızlarıdırlar. 

”Şeriat gemi, tarikat deniz hakikat ise inci gibidir. “ 

Velayet Abdulkadiri Geylanîde kemalini bulmuştur. 

Allah'a giden yollar, mahlûkatın nefesleri sayısıncadır. 

Tarikatlarda hakikata giden bir yoldurdur. 

İfrat hareketler,tefritleri doğurur.Kabirlere yapılan ifrat ziyaretler,bez ve çaput 

bağlayıp,orada yatan zattan beklemek ve onun yaptığına inanmak onları perdelemiş 

oldu.Nitekim İbni Kayyım Cevzi:” Kabir ziyaretinde bulunan Müslümanlara müşrik 

deyip, hocası İbni Teymiye gibi, türbelerin yıkılmasını istedi. Hatta Resulullah 

efendimize dil uzatarak, vefatından sonra, bir meziyetinin kalmayıp, diğer insanlardan 

bir farkının bulunmadığını iddia etti. Bu konuda bildirilen hadis-i şerif ve haberleri, 

âlimlerin sözlerini tevil ederek Ehli sünnete uymayan birçok fikirler ileri sürdü. Bunun 

için, Ehli Sünnet âlimleri tarafından şiddetle tenkit edildi. Hocası İbni Teymiye ile 

birlikte Şam Kalesine hapsedildi. Hocasının ölümünden sonra hapisten çıkarıldı.”[22] 

”(İrşad-üt-talibin) de, (Büyük bir âlim vefat edince, feyz vermesi kesilmez, hatta artar) 

buyuruluyor. Allahü teâlâ, sevdiklerinin ruhlarına işittirir, onların hatırı için istenileni 

yaratır. Ölülerin dirilere yardım etmesi yine Allahü teâlânın dilemesi ile olmaktadır. 

(Künuz-üd-dekaik) deki hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Kabirdekiler olmasa, 

yeryüzündekiler yanardı.) [Deylemi]” 

Leysi şöyle dedi:Rasulullah (SAM) ile birlikte Huneyn’e çıktık.Kureyşin büyük 

yeşil bir ağacı vardır.Her sene ona giderler ve ona silahlarını asarlar ve onun için 

kurban keserlerdi. 

Başka bir rivayette Rasulullah (SAM) ile birlikte Huneyn’den önce çıkmıştık. 

Müşriklerin yöneldikleri ve silahlarını astıkları Zat-ü Envat adını verdikleri bir ağaç 

vardı.Böyle büyük bir ağacın yanından geçtik ve dedik ki: 

“Ey Allah’ın Rasulü!Onların –Zat-u Envat-ı gibi bizim içinde bir zat-u Envat 

yap-Nebi (SAM) hemen: 

“Bu Musa’nın kavminin,Musa’ya âyette:”Onların ilahları gibi bize de bir ilah 

yap.”[23] dediği gibidir.Siz de sizden öncekilerin takib ettikleri yolu takib edeceksiniz.” 

Hadiste:“Allah,peygamberlerinin kabirlerini mescidler edinen hristiyan ve 

Yahudilere lanet etti.Böylece onların yaptıklarından ümmetini sakındırarak şöyle 

devam etti:”Allahım kabrimi tapınılacak bir yer kılma.” 

Hz.Ömer gölgesinde Rasulullah (SAM)’e biat edilen ağacı kestirmiş ve sebebini 

şöyle açıklamıştır:Sizden öncekilerin helakinin sebebi,nebilerinin izlerini takib edip biat 

edilen yerleri ibadet yerleri kılmalarıdır.Sizden kim bu mescidlerden geçerse namazı 

kılsın,oraya özellikle gitmesin.”[24]  
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"Ya Rabbi! Cebrail, Mikâil, İsrafil, Azrail hürmetlerine ve şefaatlerine, beni 

(bizi) cinn ve insin şerlerinden muhafaza eyle" demeli,Allah’ın kendilerinden razı 

olduğu,Onlarında Allah’tan hoşnud olduğu kimseleri [25]vesile yapmalı..Allah’tan 

isteyip,Allah’tan da beklemeliyiz.[26] 

Şafii hakiki Allah olmasına rağmen insanlar doktora tevessül etmekte,şifa 

aramaktadırlar.Bunda bir beis olmamakla beraber,yanlış olanın şifayı Allah’tan 

beklememesi gibi,tevessülde de önemli olanın yani neticenin Allah’tan olduğunu 

bilmekle orantılı olmasıdır. 

Bediüzzamanın eserlerinde uzunca anlatmış olduğu bu hakikatları komprime 

hülasalar nevinden sizlere arzedeceğiz: 

  

VESİLE : 

Bediüzzaman hazretleri binlerce yerde vesileliklerin önemli bir yer tuttuğunu 

ifade eder.Vesileleri ve sebebleri görüp,farklı olarak bunların arkasındaki müsebbibül 

esbab olan Allah’ı da beraber değerlendirir.İkisini birbirinden ayırmaz.Sebeb ve 

vesileler dünyasında,Allah’tan gelecek olan maddi ve manevi her şey bir sebeb ve 

vesileye binaen oluşmaktadır.Kudret ve irade asıldır,sebeb vesiledir.Sebeb şeffaf cam 

gibi olup,arkasındaki hakiki faili gösterdikten sonra,elbette reddedilemez.Ve vesilelere 

sarılmasında da bir beis olmaz. 

"Üstadın bir kerametini gözlerimle gördüm" 

"Denizli hapishanesinde mahkemeye gidip gelişlerimizi hatırladım. 

"İkişer kişi halinde kelepçe takarlardı. Her duruşmada çeşitli arkadaşlarla 

kelepçelenirdik. Bir gün beni Üstad'la beraber bağladılar. Mahkemeye gidiyorduk. Tam 

kabristanın yanından geçerken Üstad Fatiha diyerek  okumaya başladı. Kelepçe, zincirli 

ve asma kilitliydi. Yan gözümle Üstad'a baktım. Fatihayı okuduktan sonra ellerini 

yüzüne sürdü. Elimiz beraber bağlı olduğu halde benim elim kalkmadı. Bunu Üstad'ın 

bir kerameti olarak bizzat müşahede ettim..”[27] 

"Kadınhan'dan bazıları yine ziyaret için Denizli'ye gitmişlerdi. Bunlardan 

Haydar Özarslan ismindeki adam saralı idi. Otuz senedir hastaydı. Her gün sokakta 

düşer, bayılır ve çırpınırdı. Hep saralı gezerdi. Halini Bediüzzaman'a anlatarak dua ve 

muska istemiş. Bediüzzaman:"Biz muska vesaire yapmayız. Yalnız ben sana dua 

ederim. Sen de bu duaya âmin de! Belki Allah şifa verir.' 

"Sonra Bediüzzaman elini kaldırarak duaya başlamış: 

"Yarabbi!.. Bu kulun zayıf, dayanamıyor. Bunun hastalığını bana ver. Bu adama 

şifa ver Yarabbi!...' 

"Bizim memleketli olan bu adam ondan sonra sara hastalığı görmedi. İyileşip şifa 

buldu. 

file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge7.htm%23_ftn25
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge7.htm%23_ftn26
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge7.htm%23_ftn27


"Denizli'de Bediüzzaman'ı ziyaret eden iki tüccar arkadaş Hasan Kağnıcı ve 

Bekir koyuncu l50'şer lira para çıkarıp vermek istemişler. 

"Biz para almıyoruz!' diyerek vermek istedikleri l50' şer lirayı reddetmiş.”[28] 

”Üstadın hapiste iken Cuma'ya gitmesi 

"Bediüzzaman hapiste iken Cuma namazına gitmek için  izin istemiş, ancak 

vermemişler. Bir ara gardiyanlar, koğuşuna baktıklarında kendisini görememişler. 

Telâş içerisinde camileri araştırmaya başlamışlar. Muhtelif camilere giden polisler, 

kendisini aynı anda  İmarat, Otpazarı ve Mısırlı camilerinde namaz kılarken görmüşler. 

"Ancak namazdan çıkışta da kendisini bir türlü bulamamışlar. 

"Hapishaneye döndüklerinde bir de ne görsünler, Üstad koğuşunda duruyor. Bu hadise 

çoğu Afyonlu tarafından bilinmektedir.”[29] 

”Hakikatlı bir rüya 

"l952 yılında çok acaip bir rüya görmüştüm. Rüyamda Stalin, Üstadın oturduğu 

evin dış kapısından içeri girmek istiyordu. Ben, Ceylân ve Zübeyir Ağabeyler, üçümüz 

kapının arkasında, bu herifi içeri sokmamak için uğraşıyorduk. Sonra nasıl olduysa, 

gücümüz kâfi gelmemişti. Stalin bizi iterek, dış kapıdan içeri girdi. Bu sırad Üstad 

elinde bir keserle merdivenden aşağıya iniyordu. Biz endişe içindeydik. Stalin'le Üstad 

aşağı merdiven sahanlığında karşılaşmışlardı. Stalin, yukarıya Üstadın oturduğu 

mevkiye gitmek istiyor, Üstad onu bırakmıyordu. Tam bu sırada Üstad elindeki keserle 

Stalin'in kafasına vurmaya başlamıştı. Stalin içeriye giremeden, orada düşüp geberdi. 

Ben heyecanla rüyadan uyandım. 

"Ertesi günü bu rüyayı Zübeyir Ağabeye anlattım. O da Üstada anlatmış, 

Üstadımız beni çağırtmıştı. Zübeyir Ağabey gelerek, 'Kardaşım, gel, Üstad seni istiyor' 

dedi. Beraber Üstada gittik. Üstad, 'Gel Mahmud kardaşım, gel, nasıl gördün rüyayı, 

anlat!' dedi. Ben gördüğüm gibi anlattım. Üstad hayretle 'Fesubhanallah!' dedi. Sonra 

rüyayı yorumladı: 'Bu, Risale-i Nur'un ve İslâmiyetin komünizme galip gelmesidir. 

İnşaallah muvaffak olacağız.' 

"Üstad, Zübeyir Ağabeye, 'Bu rüyayı kaleme alın. Bütün kardeşlere dağıtın' 

dedi. Sonra bu rüya lâhika olarak dağıtıldı. Rüyayı gördüğüm gece Stalin beyin 

kanamasından gebermişti. Ölümünü on-on beş gün kadar gizlemişlerdi. Gazetelerden 

okuduğum kadarıyla, herifin ölüm günü ile rüyam aynı gün cereyan etmişti.”[30] 

            “İşte o hâlis şükrün ve o safî hürmetin tercümanı ve ünvanı olan 

"Bismillahirrahmanirrahîm"i de. O rahmetin vusulüne vesile ve o Rahman'ın 

dergâhında şefaatçı yap.”[31] 

            Besmele hem vesile hem şefaatçı kılınmaktadır. 

            “Rahmet ne kadar kıymettar bir vesile ve ne kadar makbul bir şefaatçi olduğunu 

bununla anla ki: O rahmet, öyle bir Sultan-ı Zülcelal'e vesiledir ki, yıldızlarla zerrat 

beraber olarak kemal-i intizam ve itaatle -beraber- ordusunda hizmet ediyorlar.[32]  
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            Yağmura rahmet adı verilmiştir.Çünki rahmet vesile ve aracılığıyla bir çok 

isimler tezahür etmekte,varlıklarla yaratıcı arasında bir iletişim sağlanmaktadır. 

            “Ve bu Rahmeten-lil-Âlemîn olan rahmet-i mücessemeye vesile ise salavattır. 

Evet salavatın manası, rahmettir. Ve o zîhayat mücessem rahmete rahmet duası olan 

salavat ise, o Rahmeten-lil-Âlemîn'in vusulüne vesiledir. Öyle ise sen salavatı kendine, o 

Rahmeten-lil-Âlemîn'e vesile yap ve o zâtı da rahmet-i Rahman'a vesile ittihaz et.”[33]  

            Her bir salavat,peygamberimizin Allah’ın yanındaki derecesini arttıran bir 

puandır.Bu vesile ile şefaatı uzması tahakkuk etmektedir. 

            “Eğer hayat-ı uhreviyeyi gaye-i maksad yapsan ve şu hayatı dahi ona vesile ve 

mezraa etsen ve ona göre çalışsan; o vakit hayvanatın büyük bir kumandanı hükmünde 

ve şu dünyada Cenab-ı Hakk'ın nazlı ve niyazdar bir abdi, mükerrem ve muhterem bir 

misafiri olursun.”[34] 

            Dünya hayatı her şeyiyle âhiret ve nimetlerine ulaşmaya bir vesiledir. 

            “Bak! O zât nasılki risaletiyle, hidayetiyle saadet-i ebediyenin sebeb-i husulü ve 

vesile-i vusulüdür. Onun gibi, ubudiyetiyle ve duasıyla, o saadetin sebeb-i vücudu ve 

Cennet'in vesile-i icadıdır.”[35] 

            Sen olmasaydın,sen olmasaydın,ben bu eflaki,kâinatı ve dünyayı yaratmazdım 

hakikatı varlıkların vücuduna vesile olduğu gibi,ubudiyet ve duasıda ikinci hayatın ve 

cennetin icad ve ulaşımına da sebeb ve vesiledir. 

-Çirkinlikler bile Allah’ın tenzihine vesiledir.[36] 

İstiğfar ve tazarru’da niyaza vesiledir.[37] 

Asl-ı vesvese bile ciddiyete vesiledir.[38] 

“İman duayı bir vesile-i kat'iyye olarak iktiza “etmektedir.[39] 

“Belki ağacın herbir cüz'ü, o kanun-u emrînin duygularının birer merkezi 

hükmündedir ki; uzun vasıtaları perde olup bir mani teşkil etmek değil, belki telefon 

telleri gibi birer vesile-i teshil ve takrib olur. En uzak, en yakın gibidir.”[40] 

            Cenâb-ı Hak her şeyi kudretiyle bir anda yaratabilirken,sebeb ve vesileleri 

kudretine perde ve vesile kılmıştır.O vesile telleriyle kudretini tecelli ettirmektedir. 

“Her hakkın her vesilesi hak olması lâzım değildir. 

            Öyle de, her bâtılın her vesilesi bâtıl olması, yine lâzım değildir. Neticesi şu çıkar: 

Hak olan bir vesile, bâtıl vesileye galibdir. 

            İtaat galib olur, o emrin isyanına ki bir tavr-ı bâtıldır. Bir bâtıla vesile olmuş 

olursa bir hak, vaktaki galib olsa 
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            Bir bâtıla ki, olmuş o da vesile-i hak. Bilvasıta bir hakkın bir bâtıla mağlubdur. 

Fakat bizzât değildir.”[41] 

            Şer bile hakka vesile kılınmış,neticesi hakka vesile olmuş. 

“Kabir ve ecel ve acz ve fakr, nasıl birer vesile-i saadet(’tir.) Saadet-i Dâreyne 

giden yolu gösterir.”[42] 

            Allah’a ulaşmaya en büyük ve keskin vesile acz ve fakrdır.Zira O’nun en büyük 

ismi olan Samed ismi bunlarla tezahür eder. 

            “Kardeşim ben –Rahmanir-Rahim-isimlerini öyle bir nur-u a'zam görüyorum ki, 

bütün kâinatı ihata eder ve her ruhun bütün hacat-ı ebediyesini tatmin edecek ve hadsiz 

düşmanlarından emin edecek, nurlu ve kuvvetli görünüyorlar. Bu iki nur-u a'zam olan 

isimlere yetişmek için en mühim bulduğum vesile; fakr ile şükr, acz ile şefkattir. Yani: 

Ubudiyet ve iftikardır. Kur'an-ı Hakîm'in parlak bir i'caz ile, parlak bir surette 

gösterdiği ve ism-i Rahîm'in vusulüne vesile olan hissiyat-ı Yakubiye, yüksek bir derece-

i şefkattir. İsm-i Vedud'a vesile-i vusul olan aşk ise; Züleyha'nın Yusuf Aleyhisselâm'a 

karşı olan muhabbet mes'elesindedir. “[43] 

            Küçük yaşta ölen bir çocuk“vefatıyla, ebedî Cennet'te on milyon sene bana evlâd 

muhabbetine medar ve saadet-i ebediyeye vesile bir şefaatçı hükmüne geçer.”[44] 

            “Vesile-i saadet-i dâreyn olan iman ve İslâmiyet”[45] 

“Muhabbet iki kısımdır. Biri: Mana-yı harfiyle, yani: Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm hesabına, Cenab-ı Hak namına, Hazret-i Ali ile Hasan ve 

Hüseyin ve Âl-i Beyt'i sevmektir. Şu muhabbet Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın 

muhabbetini ziyadeleştirir. Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine vesile olur.  

İkincisi: Mana-yı ismiyle muhabbettir. Yani bizzât onları sever. Hazret-i 

Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ı düşünmeden Hazret-i Ali'nin kahramanlıklarını ve 

kemalini ve Hazret-i Hasan ve Hüseyin'in yüksek faziletlerini düşünüp sever. Hattâ 

Allah'ı bilmese de, Peygamber'i tanımasa da yine onları sever. Bu sevmek, Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın muhabbetine ve Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine 

sebebiyet vermez; hem ifrat olsa, başkaların zemmini ve adavetini iktiza eder.”[46] 

            Bir göz hatırı için,çok gözler sevilir. 

“Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın yağmur duası, tevatür derecesinde ve 

çok defa tekrar ile, daima sür'atle kabul olması, başta İmam-ı Buharî ve İmam-ı 

Müslim, eimme-i hadîs nakletmişler. Hattâ bazı defa minber-i şerif üstünde, yağmur 

duası için elini kaldırıp, indirmeden yağmış. Sâbıkan zikrettiğimiz gibi, bir-iki defa ordu 

susuz kaldığı vakit bulut geliyordu, yağmur veriyordu. Hattâ nübüvvetten evvel, cedd-i 

Nebi Abdülmuttalib, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın küçüklük zamanında 

mübarek yüzüyle yağmur duasına giderdi. Onun yüzü hürmetine gelirdi ki; o hâdise, 

Abdülmuttalib'in bir şiiri ile iştihar bulmuş. Hem vefat-ı Nebevîden sonra, Hazret-i 

Ömer, Hazret-i Abbas'ı vesile yapıp demiş: "Yâ Rab! Bu senin habibinin amucasıdır. 

Onun yüzü hürmetine yağmur ver." Yağmur gelmiş.”[47] 
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            Haydi,o zatı vesilelikten çekip,bütün insanlıkla beraber,ehli imanla beraber dua 

edip yalvaralım,o zatın sür’atle kabul olan duasına mukabil,bizim ki ne derece makbul 

olur,düşünelim?  

“Tevatüre yakın meşhurdur ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, sahabe ve 

imana gelenler daha kırka vâsıl olmadan ve gizli ibadet etmekte iken dua etti:-

Allahım,İslâmı Ömer bin hattab veya Amr bin Hişam ile kuvvetlendir.- Bir-iki gün 

sonra, Hazret-i Ömer İbn-il Hattab imana geldi ve İslâmiyeti ilân ve i'zaz etmeye vesile 

oldu. "Faruk" ünvan-ı âlîsini aldı.”[48] 

            O zat“bir vesile-i saadet’dir.[49]  

            “Vesile-i muhabbet olan kemal ve hüsün ve ihsanın “[50] 

            Tüm güzel sıfatlar özelikle de kemal,hüsün ve ihsan gibi sıfatlar muhabbete birer 

vesiledirler. 

            “Mevcudat ve vesait ve ecram onun ef'aline mümanaat etmez, ta'vik etmez, belki 

hiç lüzum yok. Faraza lüzum olsa, elektriğin telleri gibi ve ağacın dalları gibi ve insanın 

damarları gibi; eşya, vesile-i teshilat ve vasıta-i vusul-ü hayat ve sebeb-i sür'at-i ef'al 

hükmüne geçer. Ta'vik, takyid, men' ve müdahale şöyle dursun; belki teshil ve tesri' ve 

îsale vesile hükmüne geçer. Demek Kadîr-i Zülcelal'in tasarrufat-ı kudretine herşey 

itaat ve inkıyad cihetinde -ihtiyaç yok- eğer ihtiyaç olsa kolaylığa vesile olur.”[51] 

            Zaten vesile,vasıta ve varlıklar onun ne fiillerine ne de irade ettiklerini 

engellemeye birer mani teşkil edemezler.Belki vesileler,kolaylığa vesiledirler. 

            “Ey derd-i maişetle mübtela olan insan! Bil ki senin hanendeki bereket direği ve 

rahmet vesilesi ve musibet dafiası, hanendeki o istiskal ettiğin ihtiyar veya kör 

akrabandır.”[52] 

“Peder ve vâlide, ihtiyarlık halinde bir hanede bulunsa, ne derece vesile-i bereket 

ve vasıta-i rahmet ve "Beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasa idi, belalar sel gibi üstünüze 

dökülecekti." Ne derece sebeb-i def'-i musibet olduklarını sen kıyas eyle.”[53] 

            “Vasıta-i halas ve vesile-i necat...”ihlastır.[54]İhlassızlık ise helakete vesiledir.  

            “Tevekkül ve kanaat ise, vesile-i rahmettir.”[55] 

            “Vesile-i rızk-ı helâl; acz ve iftikardır, zekâ ve iktidar değildir.”[56] 

            “Bu seyr ü sülûk-u kalbînin ve hareket-i ruhaniyenin miftahları ve vesileleri, 

zikr-i İlahî ve tefekkürdür.”[57]  

            Anahtar hazinenin yerine geçmese de,açılmasına açığa çıkıp bilinip tanınmasına 

vesiledir.İlahi hazinenin sıfat ve isimleri de vesilelerle açığa çıkarlar.Hadis-i 

Kudside:”Ben gizli bir hazine idim,mahlukatı yarattım,tâ ki kendimi bileyim,göreyim ve 

görüneyim.      

file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge7.htm%23_ftn48
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge7.htm%23_ftn49
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge7.htm%23_ftn50
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge7.htm%23_ftn51
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge7.htm%23_ftn52
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge7.htm%23_ftn53
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge7.htm%23_ftn54
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge7.htm%23_ftn55
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge7.htm%23_ftn56
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge7.htm%23_ftn57


“Masiva-yı İlahiyeye teveccühü hengâmında, mana-yı harfîden mana-yı ismîye 

geçmesiyle; tiryak iken zehir olur. Yani; gayrullahı sevdiği vakit, Cenab-ı Hak hesabına 

ve onun namına, onun bir âyine-i esması olmak cihetiyle rabt-ı kalb etmek lâzımken; 

bazan o zâtı, o zât hesabına, kendi kemalât-ı şahsiyesi ve cemal-i zâtîsi namına düşünüp, 

mana-yı ismiyle sever. Allah'ı ve peygamberi düşünmeden yine onları sevebilir. Bu 

muhabbet, muhabbetullaha vesile değil, perde oluyor. Mana-yı harfî ile olsa, 

muhabbetullaha vesile olur, belki cilvesidir denilebilir.”[58] 

O’nun namına ve O’nun adıyla olup,O’na ulaştıran her şey sevilmeye layıktır. 

            “Tarîkatın ve hakikatın en yüksek mertebeleri, şeriatın cüzleri hükmüne geçer. 

Yoksa daima vesile ve mukaddime ve hâdim hükmündedirler. Neticeleri, şeriatın 

muhkematıdır. Yani: Hakaik-i şeriata yetişmek için, tarîkat ve hakikat meslekleri, vesile 

ve hâdim ve basamaklar hükmündedir.”[59] 

            “Tarîkat ve hakikat, vesilelikten çıkmamak gerektir. Eğer maksud-u bizzât 

hükmüne geçseler; o vakit şeriatın muhkematı ve ameliyatı ve Sünnet-i Seniyeye ittiba', 

resmî hükmünde kalır; kalb öteki tarafa müteveccih olur. Yani: Namazdan ziyade 

halka-i zikri düşünür; feraizden ziyade, evradına müncezib olur; kebairden kaçmaktan 

ziyade, âdâb-ı tarîkatın muhalefetinden kaçar...Yani: Tekyesi, câmideki namazın 

zevkine ve ta'dil-i erkânına vesile olmalı; yoksa câmideki namazı çabuk resmî kılıp, 

hakikî zevkini ve kemalini tekyede bulmayı düşünen, hakikattan uzaklaşıyor.”[60] 

            “Şeriatın bir hâdimi ve bir vesilesi olan tarîkat...”[61] 

            Hakikata giden bir çok yollar içerisinde tarikatta hakikata ulaşmaya bir 

vesiledir. 

            “Hazret-i Yunus İbn-i Metta Alâ Nebiyyina ve Aleyhissalâtü Vesselâm'ın 

münacatı, en azîm bir münacattır ve en mühim bir vesile-i icabe-i duadır.”[62] 

            “Madem Zât-ı Ahmediye (A.S.M.), insanlara olan hadsiz ihsanat-ı İlahiyenin en 

mühim bir vesilesidir. Elbette Cenab-ı Hak hesabına, hadsiz bir muhabbete 

lâyıktır.”[63]  

            “Ciddî bir mes'eleye vesile olabilecek bir latife...”[64] 

            Çok küçük şeyler var ki,büyük şeylere birer vesiledir.Minarenin her bir 

taşı,çakılı,minarenin oluşumuna vesiledir. 

            “Lihye-i Saadet, yalnız Lihye-i Şerifin saçlarından ibaret değil, belki re's-i 

mübarekinin traş oldukça hiçbir şeyini kaybetmeyen Sahabeler, o nurlu ve mübarek ve 

daimî yaşayacak saçları muhafaza etmişler. Onlar binlerdir. Şimdiki mevcuda müsavi 

gelebilirler. Yine o vakit hatırıma geldi ki: Acaba her câmide bulunan, sened-i sahih ile 

bu saç Hazret-i Risalet'in saçı olduğu sabit midir ki, ona karşı ziyaret makul olabilsin? 

Birden hatıra geldi ki: O saçların ziyareti, vesiledir. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm'a karşı salavat getirmeye sebeb ve bir hürmet ve muhabbete medardır. 

Vesilelik ciheti o şeyin zâtına bakmaz, vesilelik cihetine bakar. Onun için eğer bir saç 

hakikî olarak Lihye-i Saadet'ten olmazsa, madem zahir hale göre öyle telakki edilmiş ve 

o vesilelik vazifesini yapıyor ve hürmete ve teveccühe ve salavata vesile oluyor; kat'î 
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sened ile o saçın zâtını teşhis ve tayin lâzım değildir. Yalnız, aksine kat'î delil olmasın, 

yeter. Çünki telakkiyat-ı âmme ve kabul-ü ümmet, bir nevi' hüccet hükmüne geçer. Bazı 

ehl-i takva böyle işlerde, ya takva veya ihtiyat veya azimet noktasında ilişseler de, hususî 

ilişirler. Bid'a da deseler, bid'a-i hasene nev'inde dâhildir. Çünki vesile-i salavattır.”[65]  

            Vesilenin kıymeti vesile kadar,vesileliği kadardır.Aslı yerine geçemez. 

“İlahî! Senin rahmetin melceimdir ve Rahmeten lil-Âlemîn olan Habib'in senin 

rahmetine yetişmek için vesilemdir.”[66]  

            Mekke ve Medineye gitmek için vasıtalar ne güzel vesile,ayakla ne güzel 

vasıtadır.Ancak onlar Mekke ve Medine yerine geçmemektedirler. 

“Evet üstad ve mürşid, masdar ve menba telakki edilmemek gerektir. Belki 

mazhar ve ma'kes olduklarını bilmek lâzımdır. Meselâ: Hararet ve ziya, sana bir âyine 

vasıtasıyla gelir. Senden Güneş'e karşı minnetdar olmaya bedel, âyineyi masdar telakki 

edip, Güneş'i unutup, ona minnetdar olmak, divaneliktir. Evet âyine muhafaza edilmeli, 

çünki mazhardır. İşte mürşidin ruhu ve kalbi bir âyinedir. Cenab-ı Hak'tan gelen feyze 

ma'kes olur, müridine aksedilmesine de vesile olur. Vesilelikten fazla feyiz noktasında 

makam verilmemek lâzımdır. Hattâ bazı olur ki, masdar telakki edilen bir üstad, ne 

mazhardır, ne masdardır. Belki müridinin safvet-i ihlasıyla ve kuvvet-i irtibatıyla ve ona 

hasr-ı nazar ile o mürid başka yolda aldığı füyuzatı, üstadının mir'at-ı ruhundan gelmiş 

görüyor. “[67] 

“İhlas ve rıza-yı İlahî yolunda zerre, yıldız gibi olur. Vesilenin mahiyetine 

bakılmaz, neticesine bakılır. Madem neticesi rıza-yı İlahîdir ve mayesi ihlastır; o küçük 

değildir, büyüktür.”[68] 

            “Bu dünyada, hususan uhrevî hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir 

kuvvet, en makbul bir şefaatçı, en metin bir nokta-i istinad, en kısa bir tarîk-ı hakikat, 

en makbul bir dua-yı manevî, en kerametli bir vesile-i makasıd, en yüksek bir haslet, en 

safi bir ubudiyet: İhlastır.”[69]  

            “Hastalık mütemadiyen hastaya ve Lillah için hastaya bakıcılara sevab 

kazandırmakla beraber, duanın makbuliyetine en mühim bir vesiledir.”[70] 

“Dergâh-ı İlahîde za'f u aczim o kadar büyük bir şefaatçı ve vesile oldu ki, şimdi 

de hayretteyim.”[71]  

            “İhtiyarlıktaki za'f u acz, rahmet ve inayet-i İlahiyenin celbine vesiledir.”[72]  

            “Evet minnetdarlık ve teşekkürü davet eden ve muhabbet ve sena hissini tahrik 

eden, hayattan sonra rızk ve şifa ve yağmur gibi vesile-i şükran şeyler dahi doğrudan 

doğruya Zât-ı Rezzak-ı Şâfî'ye ait olduğunu; esbab ve vesait bir perde olduğunu 

“Şüphesiz rızık veren,sarsılmaz güç sahibi olan ancak Allah’tır.”[73]”Hastalandığım 

zamanda da o beni iyileştirir.”[74],”Yağmuru O indirir.Onlar tam ümitsizliğe düştüğü 

sırada rahmetini yaymakta olandır.”[75]gibi âyetler ile "Rızk, şifa ve yağmur, 

münhasıran Zât-ı Hayy-ı Kayyum'un kudretine hastır." Perdesiz, ondan geldiğini ifade 

için kaide-i nahviyece alâmet-i hasr ve tahsis olan –Hüvellezi,Hüverrezzak- ifade 

etmiştir. İlâçlara hâsiyetleri veren ve tesiri halkeden ancak o Şâfî-i Hakikî'dir.”[76] 
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            “İnsanlar fıtraten Hâlıkını pek ciddî severler ve Hâlıkları onları hem sever, hem 

kendini onlara her vesile ile sevdirir..”[77] 

            “Cenab-ı Hakk'ın nur u feyzine ma'kes ve vesile ve vasıta olan üstadın, masdar 

ve muktedir ve menba telakki edilmemek lâzım geldiği...”[78] 

            “Risale-i nur ve iman hizmeti gibi durumlar da belaların define birer 

vesiledirler.”[79] 

            “Namaz, kalblerde azamet-i İlahiyeyi tesbit ve idame ve akılları ona tevcih 

ettirmekle adalet-i İlahiyenin kanununa itaat ve nizam-ı Rabbanîye imtisal ettirmek için 

yegâne İlahî bir vesiledir. Zâten insan medenî olduğu cihetle, şahsî ve içtimaî hayatını 

kurtarmak için, o kanun-u İlahîye muhtaçtır. O vesileye müraat etmeyen veya 

tenbellikle namazı terkeden veyahut kıymetini bilmeyen; ne kadar cahil, ne derece 

hâsir, ne kadar zararlı olduğunu bilâhere anlar, ama iş işten geçer.”[80] 

            Marifetten sonra en büyük vesile ibadet özellikle namazdır. 

“İbadet, dünya ve âhiret saadetlerine vesile olduğu gibi, maaş ve maâde, yani 

dünya ve âhiret işlerini tanzime sebebdir ve şahsî ve nev'î kemalâta vasıtadır ve Hâlık ile 

abd arasında pek yüksek bir nisbet ve şerefli bir rabıtadır.”[81] 

            İbadetin bir çok hikmetinden bir hikmet ciheti,“İbadetin yapılması, ateşe 

girmemeğe vesiledir.”[82] 

“Dünya âhirete vesiledir.”[83] 

            “Feya Rabbî, ya Hâlıkî, ya Mâlikî! Seni çağırmakta hüccetin hacetimdir. Sana 

yaptığım dualarda uddetim fâkatimdir. Vesilem fıkdan-ı hile ve fakrimdir.”[84]  

Herşey“Sâni' ile masnu arasında bir vesile-i tearüf ve tahabbüb olsun.”[85] 

“Vesile-i dünya olan Şah-ı Levlâk...”[86] 

“İsimlerini, vesile-i kabul olmak üzere kullanarak iltica edebiliyorum. Hiç 

mümkün müdür ki, bu eşiğe yüzümü sürerken, "Ya Rab, üstadım Said Nursî 

Hazretlerinden razı ol, dâreynde muradlarını hasıl kıl!" diye yalvarmayayım? Aslâ ve 

kat'â. Bu bir vazife olmakla beraber, kanaatça inşâallah vesile-i icabe-i duadır.”[87] 

            “İkinci sualin: İbrahim Hakkı, "Cû' ism-i a'zamdır" demesinin muradını 

bilmiyorum. Zahiren manasızdır, belki de yanlıştır. Fakat ism-i Rahman madem 

çoklara nisbeten ism-i a'zam vazifesini görüyor. Manevî ve maddî cû' ve açlık, o ism-i 

a'zamın vesile-i vusulü olduğuna işareten mecazî olarak Cû' ism-i a'zamdır, yani bir 

ism-i a'zama bir vesiledir, denilebilir.”[88] 

“Küfür ve dalalet, kâinata büyük bir tahkir ve mevcudata bir zulm-ü azîmdir ve 

rahmetin ref'ine ve âfâtın nüzulüne vesiledir. Hattâ deniz dibinde balıklar, canilerden 

şekva ederler ki; "İstirahatımızın selbine sebeb oldular" diye rivayet-i sahiha 

vardır.”[89]  
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“Yâ Said! Âhirzamanın fitnelerine yetişip düştüğün zaman, benim dua ve 

himmetimi kendine vesile ve şefaatçi yap.”[90]  

Benim adımı,kartımı,şifremi,karyerimi,namımı kullan... 

“Dört def'a zelzelelerin başlaması ve intişariyle durmaları ve Anadoluda ekser 

yerlerde okunması harb-i umumînin Anadoluya girmemesine bir vesile olduğu Sûre-i 

Ve-l Asr işaret ettiği halde, bu iki ay kuraklık zamanında mahkemenin Risale-i Nurun 

beraetine ve vatana menfaatli olduğuna dair kararını mahkeme-i temyiz tasdik ederek 

tam bir serbestiyetle Risale-i Nurun intişarı ve okunmasını beklerken, bütün bütün 

aksine olarak men'edilmesi ve mahkemedeki risaleler sahiblerine iade edildiği halde bizi 

de o cihetce konuşmaktan men'etmeleri cihetiyle belâların def'ine vesile olan bu küllî 

sadaka-i mâneviye, belâya karşı çıkamadı, günahımız neticesi kuraklık başladı.”[91] 

“Medeniyetin ve san'atın hakikî üstadı, ve vesilelerin ve mebâdilerin 

tekemmüliyle cihazlanmış olan şedid bir ihtiyac ve belimizi kıran tam bir fakr, öyle bir 

kuvvettir ki, susmaz ve kırılmaz.”[92] 

            Vesileler tamam olmadıkça,neticeler hasıl olmaz. 

  

TEBERRÜK : 

  

Üstad hazretleri  kendisiyle bereketlenmek anlamına gelen teberrükü kabul 

eder,bu hususta yapılmasında da bir beis görmez.Teberrük batıl bir adet değil,belki 

müstahsen bir âdet-i islamiyedir.Ancak batıl olan bir şeyle veya yaratanı düşünmeden 

eşyaya bir kutsallık vererek yapılan bir teberrük o eşyaya verildiğinden dolayıdır ki bu 

nevi hareket cahiliye adetidir. 

            “Hem -nakl-i sahih-i kat'î ile- hacamat edip mübarek kanını Abdullah İbn-i 

Zübeyr teberrüken şerbet gibi içtiği zaman ferman etmiş: “İnsanların senden çekeceği 

var.Senin de insanlardan çekeceğin var.”deyip, hârika bir şecaatle ümmetin başına 

geçeceğini ve müdhiş hücumlara maruz kalacaklarını ve insanlar onun yüzünden 

dehşetli hâdiselere giriftar olacaklarını haber vermiş. Haber verdiği gibi çıkmış. 

Abdullah İbn-i Zübeyr, Emevîler zamanında hilafeti Mekke'de ilân ederek 

kahramanane çok müsademe etmiş; nihayet Haccac-ı Zalim büyük bir ordu ile üzerine 

hücum ederek, şiddetli müsademeden sonra o kahraman-ı âlişan şehid edilmiş.”[93] 

            “Yüzyirmi yaşında bulunan Mevlâna Hâlid'in (K.S.) cübbesini size bir gün 

göndereceğim. O zât onu bana giydirdiği gibi, ben de onun namına sizin herbirinize 

teberrüken giydirmek için hangi vakit isterseniz göndereceğim.”[94] 

“Ve keza teyemmün, teberrük ve istiane gibi çok vecihleri hâvi; ve tevhid, tenzih, 

sena, celal ve cemal ve ihsan gibi çok makamları tazammun; ve tevhid ve nübüvvet, 

haşir ve adalet gibi makasıd-ı erbaaya işaret eden Besmele, zikredilen yerlerin 

herbirisinde bu vecihlerden, bu makamlardan biri itibariyle zikredilmiş ve 

edilmektedir.”[95] 
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            “Bizans Hristiyanlarını, içine düştükleri bâtıl itikadlar girîvesinden, ancak 

Arabistan'ın Hira Dağı'nda yükselen ses kurtarabilmiştir. İlahî kelimeyi en ulvî 

makama yükselten ses, bu ses idi. Fakat Rumlar bu sesi dinleyememişlerdi. Bu ses, 

insanlara en temiz ve en doğru dini talim ediyordu. O yüksek din ki, onun hakkında, 

Gundö Firey Hesin gibi muhakkik bir fâzıl, şu sözleri pek haklı olarak söylüyor: "Bu 

dinde mukaddes sular, şâyan-ı teberrük eşya, esnam ve azizler, yahud a'mal-i sâlihadan 

mücerred imanı müfid tanıyan akideler, yahud sekerat-ı mevt esnasında nedametin bir 

faide vereceğini ifade eden sözler, yahud başkaları tarafından vuku bulacak dua ve 

niyazların günahkârları kurtaracağına dair ifadeleri yoktur. Çünki bu gibi akideler, 

onları kabul edenleri alçaltmıştır."[96] 

            Tıpkı kutsal bilinip,kendisi için kurbanlar kesilen Sava gölü,Hindularca kutsal 

bilinen Ganj nehri gibi... 

“Ve bin o hediye kadar kıymetli bulunan, o hediye ile gösterilen iltifatına karşı, 

ne kadar teşekkürde israf ve ifrat etse de makbuldür. Ve o çok mübarek zâtın o 

hediyesine sardığı kâğıtları da teberrük deyip şeker gibi yese, hattâ o hediye içindeki 

cevizlerin sert kabuklarını da teberrük diye ekmek gibi yutsa ve o hediyenin kabını 

mübarek bir kitab gibi öpse ve başına koysa, israf olmadığı ....”[97] 

“Mübarek bir hanım, yanında çok senelerdenberi muhafaza ettiği Mevlânâ 

Hazretlerinin cübbesini, Ramazan-ı Şerifde teberrüken Üstadımızın yanında kalsın diye 

Feyzi ile gönderir. Üstadımız hemen Emin kardeşimize yıkamak için emrederek Cenab-ı 

Hakka şükretmeye başlar. Feyzi'nin hatırına: "Bu hanım, benim ile yirmi gün için 

gönderdi! Üstadım neden sahib çıkıyor?" diye hayretler içinde kalır. Sonra o hanımı 

görür, o hanım Feyzi'ye der ki: "Üstad hediyeleri kabul etmediğinden, bu suretle belki 

kabul eder diye öyle söylemiştim. Fakat emanet onundur, canımız dahi feda olsun" der, 

o kardeşimizi hayretten kurtarır. Evet, mübarek Üstadımızın o cübbeyi kabulü, 

Mevlânâ Halid'den sonra vazife-i teceddüd-ü dinin kendilerine intikaline bir alâmet 

telâkki etmesindendir, derler. Hem de öyle olmak lâzım.”[98]  

  

ŞEFAAT : 

  

Risale-i Nur’da şefaatla yapılan vesileliğe sıkça değinilmekte,Sadece rasulullahın 

değil,aynı zamanda Kur’an-ı,Cevşen-i,Risale-i Nurları ve onun Âyetül Kübra gibi bir 

risalesini,ihlası,samimiyeti,duaları,ibadet ve namazı,Yasini vesile yaparak Cenab-ı 

Haktan istemiş,istenilmiş ve istenilmesi teşvik edilmiştir.Zira diğerlerinde olduğu gibi 

burada da bunlar Allah’a ulaşmaya birer engel değil,vesile kılınmış,ehemmiyetlilikleri 

sür’atle kabul ve icabete,iletişim ve ulaşıma aracı ve ricacı kılınmıştır.  

            “Evet, bu kelime (Besmele)öyle mübarek bir definedir ki: Senin nihayetsiz aczin 

ve fakrın, seni nihayetsiz kudrete, rahmete rabtedip Kadîr-i Rahîm'in dergâhında aczi, 

fakrı en makbul bir şefaatçı yapar.”[99]  

“O besmeleyi)”Rahman'ın dergâhında şefaatçı yap.”[100] 
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“Rahman-ı Zülcemal, elbette kendi istiğna-i mutlakına karşı, rahmetini ihtiyac-ı 

mutlak içindeki zîhayata ve insana makbul bir şefaatçi yapmış.”[101] 

            “Ey insan, eğer insan isen "Bismillahirrahmanirrahîm" de. O şefaatçiyi 

bul!”[102] 

“Kâmil insanlar, aczde ve havfullahta öyle bir lezzet bulmuşlar ki; kendi havl ve 

kuvvetlerinden şiddetle teberri edip, Allah'a acz ile sığınmışlar. Aczi ve havfı, 

kendilerine şefaatçı yapmışlar.”[103] 

“Rasulullah“O esmadan şefaat taleb ediyor...”[104] 

            “ Ukûl-ü aşere ve erbab-ül enva' namıyla şerikleri itikad eden müşrik felasife gibi 

ve yıldızlara ve melaikelere bir nevi uluhiyet isnad eden Sabiiyyun gibi, Cenab-ı Hakk'a 

veled nisbet eden mülhid ve dâllînler gibi, Zât-ı Ehad ve Samed'in vücub-u vücuduna, 

vahdetine, samediyetine, istiğna-yı mutlakına zıd olan veledi nisbet ve melaikenin 

ubudiyetine ve ismetine ve cinsiyetine münafî olan ünûseti isnad mı ederler? Kendilerine 

şefaatçi mi zannederler ki, sana tabi olmuyorlar?”[105]  

Şefaatı yanlış ve geçersiz kılan sebeb,yanlış ve isabetsiz seçimdir.Yanlış kapıyı 

çalmakla,kapı açılmaz. 

“Cenab-ı Hak,“fermanında ona tebaiyeti ve Sünnet-i Seniyesine ittiba'la şefaatine 

mazhariyeti en ehemmiyetli bir mes'ele-i insaniye göstermiş...”[106]  

“Cenab-ı Hak bizleri, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın şefaatına mazhar 

etsin, âmîn.”[107] 

“Enbiya ve evliyaya Kur'anın tarif ettiği tarzda muhabbetin neticesi: O enbiya ve 

evliyanın şefaatlarından berzahta, haşirde istifade etmekle beraber; gayet ulvî ve onlara 

lâyık makam ve füyuzattan o muhabbet vasıtasıyla istifaza etmektir.”[108] 

            “Rasulullah;”Hem keşf-i evliyada, hem sadık rü'yalarda ümmetine görünür, hem 

haşirde umum ile şefaatle görüşür.”[109] 

            “Kardeşim, çocuğun vefatı beni müteessir etti. Fakat –El-Hükmü lillah-,-Hüküm 

Allah’ındır.-kazaya rıza, kadere teslim İslâmiyetin bir şiarıdır. Cenab-ı Hak sizlere 

sabr-ı cemil versin. Merhumu da, size zahîre-i âhiret ve şefaatçı yapsın.”[110] 

“Küçük yaşta vefat eden bir çocuk“vefatıyla, ebedî Cennet'te on milyon sene 

bana evlâd muhabbetine medar ve saadet-i ebediyeye vesile bir şefaatçı hükmüne 

geçer.”[111] 

“Dua edileceği vakit, istiğfar ile manevî temizlenmeli, sonra makbul bir dua olan 

salavat-ı şerifeyi şefaatçı gibi zikretmeli ve âhirde yine salavat getirmeli. Çünki iki 

makbul duanın ortasında bir dua makbul olur.”[112]  

            “İşte ey müslüman! Senin rûz-i mahşerde böyle bir şefiin var. Bu şefiin şefaatini 

kendine celbetmek için, sünnetine ittiba' et!”[113] 
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            “Kur'an ne kadar makbul bir şefaatçı, ne kadar doğru bir rehber, ne kadar 

kudsî bir nur olduğunu gör!”[114] 

            “Namaz kıldığım o Bayezid Câmiindeki cemaatle iştirakimi ve herbiri benim bir 

nevi şefaatçim hükmüne ve kıraatımda izhar ettiğim hükümlere ve davalara birer şahid 

ve birer müeyyid gördüm. Nâkıs ubudiyetimi, o cemaatin büyük ve kesretli ibadatı 

içinde dergâh-ı İlahiyeye takdime cesaret geldi. ... 

Benim bu kadar şefaatçilerim var; benim namazda söylediğim herbir sözü aynen 

söylüyorlar, tasdik ediyorlar.”[115] 

“Bu dünyada, hususan uhrevî hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir 

kuvvet, en makbul bir şefaatçı, en metin bir nokta-i istinad, en kısa bir tarîk-ı hakikat, 

en makbul bir dua-yı manevî, en kerametli bir vesile-i makasıd, en yüksek bir haslet, en 

safi bir ubudiyet: İhlastır.”[116] 

“Cenab-ı Erhamürrâhimîn'den bütün esma-i hüsnasını şefaatçı yapıp niyaz 

ediyoruz ki: "Bizleri ihlas-ı tâmme muvaffak eylesin... Âmîn..."[117] 

“Bana sekiz sene kemal-i sadakatla hiç gücendirmeden hizmet eden Barla'lı 

Süleyman'ın halasının, bir vakit gözü kapandı. O sâliha kadın, bana karşı haddimden 

yüz derece fazla hüsn-ü zan ederek, "Gözümün açılması için dua et" diyerek, câmi 

kapısında beni yakaladı. Ben de, o mübarek ve meczube kadının salahatını duama 

şefaatçı yapıp, "Ya Rabbi, onun salahatı hürmetine onun gözünü aç" diye yalvardım. 

İkinci gün Burdur'lu bir göz hekimi geldi, gözünü açtı. Kırk gün sonra yine gözü 

kapandı. Ben çok müteessir oldum, çok dua ettim. İnşâallah o dua, âhireti için kabul 

olmuştur. Yoksa benim o duam, onun hakkında gayet yanlış bir beddua olurdu. Çünki 

eceli kırk gün kalmıştı. Kırk gün sonra -Allah rahmet etsin- vefat eyledi.”[118] 

"O Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm, dünyaya geldiği dakikada "ümmetî 

ümmetî" rivayet-i sahiha ile ve keşf-i sadıkla dediği gibi, mahşerde herkes "nefsî nefsî" 

dediği zaman, yine ümmetî ümmetî" diyerek en kudsî ve en yüksek bir fedakârlık ile, 

yine şefaatıyla ümmetinin imdadına koşan bir zâtın gittiği âleme gidiyoruz. Ve o güneşin 

etrafında hadsiz asfiya ve evliya yıldızlarıyla ışıklanan öyle bir âleme gidiyoruz.”[119] 

“Kusurumun afvı için, Kur'anı ve Cevşen-ül Kebir'i şefaatçı ederek rahmetinden 

afvımı niyaz ediyorum.”[120] 

“Hem Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'a Makam-ı Mahmud 

verilmesi, umum ümmete şefaat-ı kübrasına işarettir.”[121]  

“Bir gün bir duada, "Ya Rabbi! Cebrail, Mikâil, İsrafil, Azrail hürmetlerine ve 

şefaatlerine, beni cinn ve insin şerlerinden muhafaza eyle"[122] 

“Şahs-ı manevînizden himmet ve meded ve sebat ve metanet ve şefaat bekleyen 

Kardeşiniz,Said Nursî”[123] 

            Mü'minler ibadetlerinde, dualarında birbirine dayanarak cemaatle kıldıkları 

namaz ve sair ibadetlerinde büyük bir sır vardır ki; her bir ferd, kendi ibadetinden 
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kazandığı miktardan pek fazla bir sevab cemaatten kazanıyor. Ve her bir ferd ötekilere 

duacı olur, şefaatçi olur, tezkiyeci olur, bilhassa Peygamber Aleyhissalâtü 

Vesselâma...[124]  

“Risale-i Nur'un vasıta-i neşri olan üstadımızın câmii, Barla'da seddedildi. 

Risale-i Nur'u yazacak hariçteki talebelerinin yanına gelmeleri men' edildiği hengâmda 

kuraklık başladı. Yağmura ihtiyac-ı şedid oldu. Sonra yağmur başladı, her tarafta 

yağdı. Yalnız Karaca Ahmed Sultan'dan itibaren, bir daire içinde kalan Barla 

mıntıkasına yağmur gelmedi. Üstadımız bundan pek müteessir olarak dua ediyordu. 

Sonra dedi ki: "Kur'an'ın hizmetine sed çekildi, bu köydeki mescidimiz kapandı. Bunda 

bir eser-i itab var ki, yağmur gelmiyor. Öyle ise, madem Kur'an'ın itabı var. Yâsin 

Suresini şefaatçı yapıp Kur'an'ın feyzini ve bereketini isteyeceğiz." Üstadımız, Muhacir 

Hâfız Ahmed Efendi'ye dedi ki: "Sen kırkbir Yâsin-i Şerif oku." Muhacir Hâfız Ahmed 

Efendi bir kamışa okudu. O kamışı suya koydular. Daha yağmur alâmeti görünmezken, 

ikindi namazı vaktinde, üstadımız daima itimad ettiği bir hatırasına binaen Muhacir 

Hâfız Ahmed Efendi'ye söyledi ki: "Yâsinler tılsımı açtı, yağmur gelecek." 

            İşte bu hâdise, kat'iyyen delalet ediyor ki; o yağmur, Hizmet-i Kur'an'la 

münasebetdardır. O rahmet-i âmme içinde bir hususiyet var ki; Sure-i Yâsin anahtar ve 

şefaatçı oldu ve yağmur kâfi mikdarda yağdı.”[125] 

            “Tesbihattan sonra dua için elimizi kaldırdık, üstadımız yağmur duası etti. 

Kur'anı şefaatçı yaptı. Birden o güneş altında, herbirimizin ellerine yedi-sekiz damla 

yağmur düştü. Elimizi indirdik, yağmur kesildi. Cümlemiz bu hale hayret ettik. O vakte 

kadar yirmi-otuz gündür yağmur gelmemişti. Yalnız o yağmur duası ânında dua eden 

her ele, yedi-sekiz damla düşmesi gösterdi ki, bunda bir sır var. Üstadımız dedi ki: "Bu 

bir işaret-i İlahiyedir. Cenab-ı Hak manen diyor ki: Ben duayı kabul ediyorum, fakat 

şimdi yağmur vermiyorum." Demek sonra Sure-i Yâsin şefaat edecek. Nitekim öyle 

olmuştur.”[126] 

            “Hâfız Ali'nin mektubunda, Risale-i Nur'a karşı kemal-i mahviyetle kemal-i 

ihlası ve irtibatı, onun eskiden beri takdir ettiğim bir hasiyet-i mümtazesini göstermekle 

beraber, benim gibi bir bîçareyi de şefaatçi yapıp, ben de onun kemal-i samimiyetini 

şefaatçi yapıp, duasına âmîn derim.”[127] 

            “Risale-i Nur mü'minlere; Kur'an'dan hedaya-yı hidayet, kevneyn–i saadet, 

mazhar-ı şefaat ve feyz-i Rahman'dır.”[128] 

            “Hakikat-ı Leyle-i Kadr'i şefaatçi ederek rahmet-i İlahiyeden niyaz 

ediyoruz.”[129] 

“Benim dua ve himmetimi kendine vesile ve şefaatçi yap. İnşâallah, senin 

herşey'inde ve her işinde uzun bir zamanda, yâni tufûliyet zamanından tâ ihtiyarlığın 

vaktinde işkenceli esaretine kadar.. yâni, bin ikiyüz doksandörtten tâ bin üçyüz kırkbeş, 

belki altmışdörde, daha ziyade bir zamana kadar Allah'ın izniyle ve kuvvetiyle senin 

imdadına yetişeceğim."Said Nursî.[130] 

            “İmam-ı Ali (R.A.) gayb-âşina nazariyle bu risaleyi görmüş, "Kaside-i 

Celcelutiye" sinde bu risalenin ehemmiyetine ve makbuliyetine işaret edip-Ve bil âyetil 
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kübra emini minel fecet-( Âyet-ül Kübra hakkı için o fecet ve musibetten şakirdlerine 

aman ver)[131]fıkrasiyle onu şefaatçi yaparak dua etmiştir.”[132] 

  

            HADİSLERDE ŞEFAAT : 

  

            -Ebû Hüreyre radiya'llâhu anh'den:  

            Şöyle demiştir: (Bir kere) "Yâ Resûlâ'llâh, Kıyâmet gününde Sen'in şefâatin en 

ziyâde kime râyegân olacak?" diye sordum. Buyurdu ki: "Yâ Ebâ Hüreyre, hadîs 

(bellemek) için sende gördüğüm hırsa göre bu hadîsi senden evvel kimsenin bana 

sormayacağını (zâten) tahmîn ediyordum. Kıyâmet gününde halk içinde şefâatime en 

ziyâde mazhar olacak kimse kalbinden (yâhud içinden) hâlis olarak Lâ ilâhe illâ'llâh 

diyendir." 

           -Abdullâh İbn-i Ömer radiya'llâhu anhümâ'dan rivâyete göre -şöyle demiştir: 

Kıyâmet günü insanlar küme küme, her ümmet peygamberinin peşinde (ileri, geri) 

dönüştürürler (ve büyük peygamberlere): 

          - Ey falan, şefâat et, ey falan, şefâat et, derler. En sonu şefâat dileği Nebî 

salla'llâhu aleyhi ve sellem'e erişip nihâyet bulur. Bu şefâat vâkıası Allâhu Teâlâ'nın 

peygamberi Muhammed Mustafâ'yı Makâm-ı Mahmûd'a gönderdiği gün vukû' bulur. 

(Ve herkes o gün Muhammed Mustafa'yı tebcîl eder.)  

            -Ebû Hüreyre radiya'llahu anh'den rivâyete göre, Resûlu'llah Salla'llahu aleyhi 

ve sellem şöyle buyurmuştur: Her peygamberin kendisine has müstecab bir du'âsı 

vardır. Onunla Allah'a du'â edegelmiştir. Fakat ben du'âmı âhirette ümmetime şefâ'at 

etmek için saklıyorum. 

            -Enes (İbn-i Mâlik) radiya'llahu anh'den Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem'in 

şöyle buyurduğunu işittim, dediği rivâyet olunmuştur: Kıyâmet günü hulûl ettiğinde 

(Umûmî sûrette) ben şefâ'at ederim. Bunun üzerine ben: Yâ Rabbî! Gönlünde hardal 

dânesi kadar îmânı olanları Cennet'e koy, diye niyâz ederim, bunlar Cennet'e girerler. 

Sonra ben: Yâ Rabbî! Hardal dânesinden az îmânı olanları da koy, diye şefâ'at ederim. 

Enes İbn-i Mâlik der ki: (Az bir îmânı) dediği sırada ben Resûlu'llah'ın parmaklarına 

bakar gibi idim. O parmaklarını biribirine zam ederek işâret ediyordu. 

            -Yine Enes İbn-i Mâlik radiya'llahu anh'den Ma'bed İbn-i Hilâl ma'rifetiyle 

şefâ'at hadîsi rivâyet olundu, Ebû Hüreyre'den uzun bir metin ile rivâyet olunan şefâ'at 

hadîsi yukarıda geçti. Buradaki rivâyetin sonuna Enes İbn-i Mâlik şu ma'lûmâtı ziyâde 

etmiştir. 

   Mahşer halkı 'Îsâ'ya gelirler (şefâ'at dilerler). Hazret-i 'Îsâ da onlara: 

           - İstediğiniz umûmî şefâ'atci ben değilim. Lâkin siz, Muhammed Salla'llahu 

aleyhi ve sellem'e gidip mürâcaat ediniz, diyecek. Bunun üzerine ehl-i mahşer bana 

gelecekler. Ben de onlara: 
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          - Umum beşeriyete şefâ'at bana ihsân olunmuştur. Rabbimden müsâ'ade 

istiyeyim, diyeceğim. Rabbimden istediğim de müsâ'ade olunacak, ve bana Allahu 

Teâlâ'ya arz-ı Mahmedet için şimdi hâfızamda bulunmıyan birtakım hamd ü senâlar 

ilhâm olunacak. Bu mehâmid-i seniyye ile Allahu Teâlâ'ya hamdü senâ edip Cenâb-ı 

Hakk'a secdeye kapanacağım. Sonra bana Allahu Teâlâ: 

         - Yâ Muhammed! Başını secdeden kaldır, hem (ne istersen) söyle, sözün 

dinlenecek, (ne dilersen) iste verilecektir, şefâ'at et, şefâ'atin de kabûl olunacaktır, 

buyuracak ben de artık: 

         - Yâ Rab! Ümmetimi ümmetimi, diye niyâz edeceğim. Bunun üzerine bana: 

          - Haydi git, gönlünde arpa dânesi kadar îmânı olan müslümanları Cehennem'den 

çıkar, denilecek. Resûl-i Ekrem der ki: Ben de gidip vazîfemi îfâ edeceğim. Sonra dönüp 

geleceğim. Bunun üzerine Cenâb-ı Hakk'a o birtakım hamdü senâlarla hamd edip sonra 

Cenâb-ı Hakk'a secdeye kapanacağım. Bunun üzerine bana taraf-ı ilâhîden:  

         - Yâ Muhammed! Başını secdeden kaldır, ve (ne dilersen) söyle, sözün dinlenecek, 

ve iste; istediğin verilecektir. Şefâ'at de et, şefâ'atin kabûl olunacaktır, buyurulacak. 

Ben de hemen: 

        - Yâ Rab! Ümmetimi ümmetimi, diye niyâz edeceğim. Bunun üzerine bana: 

        - Haydi git, gönlünde zerre veyâ hardal dânesi kadar îmânı olan müslümanları 

Cehennem'den çıkar, denilecek. Ben de gidip onları çıkaracağım. Sonra dönüp 

geleceğim. Bu def'a da Cenâb-ı Hakk'a evvelki hamd ü senâlarla hamd edip sonra 

Cenâb-ı Hakk'a secdeye kapanacağım. Bunun üzerine taraf-ı ilâhîden bana: 

         - Yâ Muhammed! Başını kaldır ve ne dilersen söyle, sözün dilenecek, ve iste, 

dileğin verilecek, şefâ'at de et, şefâ'atin kabûl olunacaktır, buyurulacak. Ben de: 

        - Yâ Rab! Ümmetimi ümmetimi, diye niyâz edeceğim. Bunun üzerine bana: 

         - Haydi git, hardal dânesine yakın mikdarda, azın azı îmânı olan kimseleri 

Cehennem'den çıkar, denilir. Ben de gidip onları çıkarırım. 

          -Yine Enes İbn-i Mâlik'den gelen bir rivâyet tarîkında deniliyor ki: Ben dördüncü 

def'a dönüp geleceğim. Ve Allahu Teâlâ'ya o mehâmid-i mübâreke ile hamd ü senâ edip 

sonra secdeye kapanacağım. Bunun üzerine bana: 

         - Yâ Muhammed! Başını kaldır ve söyle; sözün dinlenecek, iste, dileğin verilecek. 

Şefâ'at et, şefâ'atin de kabûl olunacaktır, denilecek. Ben de: 

        - Yâ Rab! Bana müsâ'ade buyur da Lâ ilâhe illa'llah, diyen bütün ehl-i tevhîd 

hakkında şefâat edeyim, diye niyâz edeceğim. Bunun üzerine Cenâb-ı Hak: 

        - İzzetim ve celâlim, kibriyâ ve azametim hakkı için Lâ ilâhe illa'llah, diyen ehl-i 

tevhîd'in hepsini muhakkak sûrette Cehennem'den çıkaracağım, buyuracaktır. 

  



  

KERAMET : 

  

“Bütün evliya keşf ü kerametlerine istinad edip davasını tasdik ettikleri ve bütün 

asfiya tahkikatına istinad ederek hakkaniyetine şehadet ettikleri Resul-i Ekrem 

Sallallahü Aleyhi ve Sellem'in tahakkuk etmiş bin mu'cizatı...”[133] 

“Mi'rac ise, velayet-i Ahmediyenin (A.S.M.) keramet-i kübrası, hem mertebe-i 

ulyâsı olduğundan, risalet mertebesine inkılab etmiş. Mi'racın bâtını velayettir, halktan 

Hakk'a gitmiş. Zahir-i Mi'rac risalettir, Hak'tan halka geliyor. Velayet, kurbiyet 

meratibinde sülûktur. Çok meratibin tayyına ve bir derece zamana muhtaçtır. Nur-u 

a'zam olan risalet ise, akrebiyet-i İlahiyenin inkişafı sırrına bakar ki, bir ân-ı seyyale 

kâfidir. Onun için hadîste denilmiş: "Bir anda dönmüş gelmiş."[134] 

“Sema-yı risaletin kamer-i müniri olan Hâtem-i Divan-ı Nübüvvet, nasılki 

mahbubiyet derecesine çıkan ubudiyetindeki velayetin keramet-i uzması ve mu'cize-i 

kübrası olan Mi'rac ile, yani bir cism-i Arzı semavatta gezdirmekle semavatın 

sekenesine ve âlem-i ulvî ehline rüchaniyeti ve mahbubiyeti gösterildi ve velayetini isbat 

etti. Öyle de: Arz'a bağlı, semaya asılı olan Kamer'i, bir Arzlının işaretiyle iki parça 

ederek Arz'ın sekenesine, o Arzlının risaletine öyle bir mu'cize gösterildi ki: Zât-ı 

Ahmediye (A.S.M.) Kamer'in açılmış iki nurani kanadı gibi; risalet ve velayet gibi iki 

nurani kanadıyla, iki ziyadar cenah ile, evc-i kemalâta uçmuş; tâ Kab-ı Kavseyn'e 

çıkmış, hem ehl-i Semavat, hem ehl-i Arz'a medar-ı fahr olmuştur...”[135]  

            “Bir mi'racî kerametle melekler, gördüler elhak ki müsellem bir nübüvvette 

muazzam bir velayet var.”[136] 

            Velayetin bittiği noktada,nübüvvet başlar.Veli bu ulvi makamından dolayı 

kerametlerle ikram olunurken,nebi harika ikramlara mazhar olur. 

“Keramet ve ikram ve inayetin bahsi geldiği münasebetiyle, keramet ve ikramın bir 

farkını söyleyeceğim. Şöyle ki: 

            Kerametin izharı, zaruret olmadan zarardır. İkramın izharı ise, bir tahdis-i 

nimettir. Eğer keramet ile müşerref olan bir şahıs, bilerek hârika bir emre mazhar 

olursa, o halde eğer nefs-i emmaresi bâki ise, kendine güvenmek ve nefsine ve keşfine 

itimad etmek ve gurura düşmek cihetinde istidrac olabilir. Eğer bilmeyerek hârika bir 

emre mazhar olursa, meselâ birisinin kalbinde bir sual var, intak-ı bilhak nev'inden ona 

muvafık bir cevab verir; sonra anlar. Anladıktan sonra kendi nefsine değil, belki kendi 

Rabbisine itimadı ziyadeleşir ve "Beni benden ziyade terbiye eden bir hafîzim vardır." 

der, tevekkülünü ziyadeleştirir. Bu kısım, hatarsız bir keramettir; ihfasına mükellef 

değil, fakat fahr için kasden izharına çalışmamalı. Çünki onda zahiren insanın kesbinin 

bir medhali bulunduğundan, nefsine nisbet edebilir. Amma ikram ise; o, kerametin 

selâmetli olan ikinci nev'inden daha selâmetli, bence daha âlîdir. İzharı, tahdis-i 

nimettir. Kesbin medhali yoktur, nefsi onu kendine isnad etmez.”[137] 
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            Sahabe makamı velayetle nübüvvet arasında bir makam,bir köprü ve 

berzahtır.En büyük velayet onların makamıdır.Nübüvvete makes olduklarındandır 

ki,en büyük veli en küçük sahabeye yetişemez. 

“Sahabelerin velayeti, velayet-i kübra denilen, veraset-i nübüvvetten gelen, 

berzah tarîkına uğramayarak, doğrudan doğruya zahirden hakikata geçip, akrebiyet-i 

İlahiyenin inkişafına bakan bir velayettir ki, o velayet yolu, gayet kısa olduğu halde 

gayet yüksektir. Hârikaları az, fakat meziyatı çoktur. Keşif ve keramet orada az 

görünür. Hem evliyanın kerametleri ise, ekserîsi ihtiyarî değil. Ummadığı yerden, 

ikram-ı İlahî olarak bir hârika ondan zuhur eder. Bu keşif ve kerametlerin ekserisi de, 

seyr ü sülûk zamanında, tarîkat berzahından geçtikleri vakit, âdi beşeriyetten bir derece 

tecerrüd ettiklerinden, hilaf-ı âdet hâlâta mazhar olurlar. Sahabeler ise, sohbet-i 

nübüvvetin in'ikasıyla ve incizabıyla ve iksiriyle tarîkattaki seyr ü sülûk daire-i azîminin 

tayyına mecbur değildirler. Bir kademde ve bir sohbette zahirden hakikata geçebilirler. 

Meselâ: Nasılki dün geceki Leyle-i Kadr'e ulaşmak için iki yol var: 

Biri: Bir sene gezip dolaşıp, ta o geceye gelmektir. Bu kurbiyeti kazanmak için 

bir sene mesafeyi tayyetmek lâzım gelir. Şu ise, ehl-i sülûkün mesleğidir ki, ehl-i 

tarîkatın çoğu bununla gider. 

            İkincisi: Zamanla mukayyed olan cism-i maddî gılafından sıyrılıp, tecerrüdle 

ruhen yükselip, dün geceki Leyle-i Kadr'i öbür gün Leyle-i Îd ile beraber bugünkü gibi 

hazır görmektir. Çünki ruh zamanla mukayyed değil. Hissiyat-ı insaniye ruh derecesine 

çıktığı vakit, o hazır zaman genişlenir. Başkalarına nisbeten mazi ve müstakbel olan 

vakitler, ona nisbeten hazır hükmündedir.”[138] 

            “Şu mu'cize-i taamiye ve mu'cize-i mâiye ise, mu'cizeden ziyade bir keramettir, 

belki kerametten ziyade bir ikramdır, belki ikramdan ziyade ihtiyaca binaen bir ziyafet-

i Rahmaniyedir. Onun için çendan dava-yı nübüvvete delildir ve mu'cizedir; fakat asıl 

maksad: Ordu aç kalmış; bir çekirdekten bin batman hurmayı halkettiği gibi, Cenab-ı 

Hak hazine-i gaybdan bir sa' taamdan, bin adama ziyafet veriyor. Hem susuz kalmış 

mücahid bir orduya, kumandan-ı a'zamın parmaklarından, âb-ı kevser gibi su akıttırıp 

içiriyor. İşte şu sır içindir ki, mu'cize-i taamiye ve mu'cize-i mâiyenin her bir misali, 

hanin-i ciz' derecesine çıkmıyor. Fakat o iki mu'cizenin cinsleri ve nevileri külliyet 

itibariyle, hanin-i ciz' gibi mütevatir ve kesretlidir. Hem taamın bereketini ve 

parmaklarından suyun akmasını herkes göremiyor, yalnız eserlerini görüyor. Direğin 

ağlamasını ise herkes işitiyor. Onun için fazla intişar etti.”[139] 

Bazı bilinmeyen şeylerden haber vermek;ilmin kerameti,samimiyetin 

kerameti,hassasiyetin kerameti,ihlasın kerameti,ferasetin kerameti,Hissi kablel 

vuku’nun kerameti,Kur’an-ın kerameti,şeyh ve velinin kerameti,niyeti halisenin 

kerameti,iktisadın kerameti,sadakatin kerameti gibi hususlar sebebiyle vücuda gelebilir. 

"Hicaz'da bir çocuk dünyaya gelir. Onun iki omuzu arasında hâtem gibi bir nişan var. 

İşte o çocuk umum insanlara imam olacak!" Sonra gizli Abdülmuttalib'i çağırmış, "O 

çocuğun ceddi de sensin" diye kerametkârane, bi'setten evvel haber vermiş.”[140] 

            “Kurdun bahsini ettiğin zaman topuzu hazırla, vur; çünki kurt geliyor." Demek 

bir hiss-i kabl-el vuku' ile, latife-i Rabbaniye icmalen o adamın gelmesini hisseder. 

Fakat aklın şuuru ihata etmediği için; kasden değil, ihtiyarsız olarak bahsetmeye 
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sevkeder. Ehl-i feraset bazan keramet gibi geldiğini beyan eder. Hattâ bir zaman bende 

şu nevi hassasiyet fazla idi. Bu hali bir düstur içine almak istedim, fakat yakıştıramadım 

ve yapamadım. Fakat ehl-i salahatta ve bahusus ehl-i velayette bu hiss-i kabl-el vuku' 

fazla inkişaf eder, kerametkârane âsârını gösterir.”[141] 

            “Dünyevî işlerimde; keramet sahibi bir şeyhin bir müridi, nasıl şeyhinden 

hacatına dair meded ve himmet bekliyor; ben de Kur'an-ı Hakîm'in kerametli 

esrarından o hacatımı beklerken, ümid etmediğim ve ummadığım bir tarzda bana çok 

defa hasıl oluyor.”[142] 

“Evet velayetin kerameti olduğu gibi, niyet-i hâlisenin dahi kerameti vardır. 

Samimiyetin dahi kerameti vardır. Bahusus Lillah için olan bir uhuvvet dairesindeki 

kardeşlerin içinde ciddî, samimî tesanüdün çok kerametleri olabilir. Hattâ şöyle bir 

cemaatin şahs-ı manevîsi bir veliyy-i kâmil hükmüne geçebilir, inayata mazhar 

olur.”[143] 

“Ehl-i velayet, hizmet ve meşakkat ve musibet ve külfeti hoş görüyorlar, 

nazlanmıyorlar, şekva etmiyorlar. "Elhamdülillahi alâküllihal" diyorlar. Keşf ü 

keramet, ezvak u envâr verildiği vakit, bir iltifat-ı İlahî nev'inden kabul edip setrine 

çalışıyorlar. Fahre değil, belki şükre, ubudiyete daha ziyade giriyorlar. Çokları o 

ahvalin istitar ve inkıtaını istemişler, tâ ki amellerindeki ihlas zedelenmesin. Evet 

makbul bir insan hakkında en mühim bir ihsan-ı İlahî, ihsanını ona ihsas etmemektir; tâ 

niyazdan naza ve şükürden fahre girmesin.”[144] 

“Kırk gün ekmek yemeyen Seyyid Ahmed-i Bedevi'nin hârikulâde halleri, imkân-

ı örfî dairesindedir. Hem keramet olur, hem hârikulâde bir âdeti de olabilir. Evet Seyyid 

Ahmed-i Bedevi'nin (K.S.) acib ve istiğrakkârane hallerde bulunduğu, tevatür 

derecesinde naklediliyor. Kırk günde bir defa yemek yemesi, vaki' olmuştur. Fakat her 

vakit öyle değil. Keramet nevinden bazı defa olmuştur. “[145] 

“İktisaddaki bereketin keramet derecesine çıktığı...”[146] 

            “Bu fevkalâde enaniyetli ehl-i dünyanın enaniyet işinde o kadar hassasiyet var ki, 

eğer şuuren olsa idi, keramet derecesinde veyahud büyük bir deha derecesinde bir 

muamele olurdu.”[147] 

En büyük keramet ve ikramı ilahi imana mazhariyet,ibadete nailiyettir. 

“İmam-ı Rabbanî Ahmed-i Farukî diyor ki: "Bir küçük mes'ele-i imaniyenin 

inkişafı, benim nazarımda yüzler ezvak ve kerametlere müreccahtır."[148] 

“Ey beşer! Yüksek ve alçak bütün ecramı sizin istifadenize tahsis etmekle sizlere 

bu kadar i'zaz ve ikramlarda bulunan Cenab-ı Hakk'a ibadet ediniz! Ve sizlere yaptığı 

keramete karşı liyakatınızı izhar ediniz.”[149] 

“İnsanın eti, hürmet ve keramet için; zehir, zarar için; lâşe eti, necaset için 

haram olmuşlardır.”[150] 

“İnsan bu keramete, bu şerefe nâil olduğu halde, kendisini başıboş ve gayr-ı 

mes'ul zannetmesin.”[151] 
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“Keramet ile istidrac manen birbirine mübayindir. Zira keramet, mu'cize gibi 

Allah'ın fiilidir. Ve o keramet sahibi de kerametin Allah'tan olduğunu bilir ve Allah'ın 

kendisine hâmi ve rakib olduğunu da bilir. Tevekkül ü yakîni de fazlalaşır. Lâkin bazan 

Allah'ın izniyle kerametlerine şuuru olur, bazan olmaz. Evlâ ve eslemi de bu kısımdır. 

            İstidrac ise, gaflet içinde iken eşya-yı gaybiyenin inkişafından ve garib fiilleri 

izhar etmekten ibarettir. Fakat bu istidrac sahibi, nefsine istinad ve iktidarına isnad 

etmekle enaniyeti, gururu öyle fazlalaşır ki- Karun:”Bu varlık bana ancak kendimdeki 

bilgi sayesinde verildi.”[152]-okumaya başlar. Lâkin o inkişaf, tasfiye-i nefs ve tenevvür-

ü kalb neticesi olduğu takdirde, ehl-i istidrac ile ehl-i keramet arasında tabaka-i ûlâda 

fark yoktur. Tam manasıyla fenaya mazhar olanlar ise, onlara da Allah'ın izniyle eşya-

yı gaybiye inkişaf eder. Ve onlar da, o eşyayı fena fillah olan havaslarıyla görürler. 

Bunun istidracdan farkı pek zahirdir. Zira zahire çıkan bâtınlarının nuraniyeti, 

müraîlerin zulümatıyla iltibas olmaz.”[153] 

            “Süleyman, benim her hususî işimi ve kitabetimi kemal-i şevk ile minnet 

etmeyerek, mukabilinde birşey kabul etmeyerek, kemal-i sadakatla yapmış. Hattâ o 

derece hizmeti safî ve hâlis, lillah için yapıyordu; belki yüz defadan ziyade arzu ettiğim 

dakikada, ümid edilmediği bir tarzda geliyor; fesübhanallah diyordum "Benim arzu-yu 

kalbimi, bu işitiyor mu?" Anladım ki o istihdam olunuyor, sadakatının kerametidir. 

Hattâ hizmetimde bulunduğu bir gün, bir yaşındaki kız çocuğuna bakılmamış. Yüksek 

bir damdan, taş üstüne çocuk düştü. O hizmet sadakatının bir ikram-ı İlahî olarak, o 

çocuk hiçbir teessür ve hastalık görmediği gibi; sütten, memeden bile kesilmedi. Her ne 

ise, bu tarz sadakatının lem'alarını çok gördüm.”[154] 

“Bu Re'fet'in bir keramet-i ferasetidir.”[155] 

“İhlasın ve sadakatın dahi velayet gibi kerameti var. Belki bazan daha 

fevkindedir.”[156]  

            “Çok şahs-ı denî, nur ile hem buldu keramet...”[157] 

“Keramet, mu'cize gibi Cenâb-ı Hakkın fiilidir, hediyesidir, ihsanıdır ve 

ikramıdır; beşerin fiili değildir. O keramete mazhar olan zât ise, bâzan biliyor, bâzan 

bilmiyor -vukuundan sonra bilir-. Keramete mazhariyetini kablelvuku' bilen ve ikram-ı 

İlâhîye ihtiyarıyla tevfik-ı hareket eden kısım, eğer enaniyetten bütün bütün tecerrüd 

etmiş ise ve Hazret-i Gavs gibi kudsiyet kesbetmiş ise, Cenâb-ı Hakkın izniyle, o 

kerametin her tarafını bilerek kendisi sahip çıkar, bilir ve bildirir. Fakat bununla 

beraber, mâdem o keramet ikramdır; bütün tafsilâtiyle keramet sahibine de meşhud 

olmak lâzım değildir. Bu sırra binaen; Hazret-i Şeyh; i'lâm-ı Rabbanî ve izn-i İlâhî ile 

bu asrı görmüş ve hizmet-i Kur'aniyenin etrafında bizleri müşahede edip nazar-ı 

şefkatiyle bakmış. O beş satır, sırf bir keramet ve intak-ı bilhak ve bir ikram-ı İlâhî ve 

veraset-i Nebeviye itibariyle zuhur ettiğinden, mu'cizevârî, kudret-i beşer fevkınde bir 

şekil almış. Sun'î, irade-i şeyh ile olduğu değildir. Çünki intakdır. Ruh-u kudsîsi 

hissetmiş, görmüş. İrade ve ihtiyar yetişemiyor. Akıl ise ruhun harekâtını ihâta edemez. 

Lisan, ne kadar aklın dekaik-ı tasavvuratının tercümesinde âciz ise, ihtiyar dahi ruhun 

dekaik-ı harekâtının derkinde o derece âcizdir.”[158] 

            “Hazret-i Gavs, o derece yüksek bir mertebeye mâlik ve o derece hârika bir 

keramete mazhardır ki, kâfirlerin bir kısmı demiş: "Biz İslâmiyeti kabûl edemiyoruz; 
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fakat Abdülkadir-i Geylânî'yi de inkâr edemiyoruz."Hem evliyayı inkâr eden 

Vahhâbînin müfrit kısmı dahi Hazret-i Şeyhi inkâr edemiyorlar. Evliya, onun derece-i 

celâletine yetişmediği bütün ehl-i tarikatca teslim edilmiştir.”[159] 

“Keramet ise mu'cize gibi Cenâb-ı Hak tarafındandır, intak-ı bilhak 

nev'indendir...”[160]  

“Bir mutasarrıfın pençe-i kahriyle, elleri bağlı, muhafız nezaretinde Bitlise 

nefyedildi. Jandarmalarla yolda giderken namaz vakti gelir. Namaz kılmak için, 

kayıdların açılmasını jandarmalara ihtar eder. Jandarmalar kabul etmeyince, demir 

kayıdları bir mendil gibi açarak önlerine atar, jandarmalar, bu hali keramet addedip 

hayretler içinde kalırlar. Teslimiyetle, rica ve istirham ile: 

– Biz şimdiye kadar muhafızınız idik, bundan sonra hizmetçiniziz! derler.            

“Bir gün Bediüzzamana soruldu: 

            - Kaydı nasıl açtın? 

            Dedi: 

Ben de bilmem. Fakat, olsa olsa namazın kerametidir.”[161] 

“Şeyhin kerameti şeyhten rivayet; lâkin tahdis-i nimet dahi bir şükürdür.”[162] 

  

VELİ : 

  

            “Bütün münevver kalblerin kutubları olan veliler..”[163] 

“Kalbin telefonuyla vasıtasız münacat eden bir veli ...”[164] 

“Bir hacı, ne kadar ami de olsa, kat'-ı meratib etmiş bir veli gibi umum aktar-ı 

arzın Rabb-ı Azîmi ünvanıyla Rabbine müteveccihtir. Bir ubudiyet-i külliye ile 

müşerreftir.”[165] 

“Bir hurma çekirdeği, bir hurma ağacı gibi, kendi ağacını tavsif eder. Fark yalnız 

icmal ve tafsil ile olduğu gibi; senin ve benim gibi bir âminin -velev hissetmezse- namazı, 

büyük bir velinin namazı gibi şu nurdan bir hissesi var...”[166] 

“Cenab-ı Hakîm-i Mutlak, şu dâr-ı tecrübe ve meydan-ı imtihanda çok mühim 

şeyleri, kesretli eşya içinde saklıyor. O saklamakla çok hikmetler, çok maslahatlar 

bağlıdır. Meselâ: Leyle-i Kadri, umum ramazanda; saat-ı icabe-i duayı, Cum'a 

gününde; makbul velisini, insanlar içinde; eceli, ömür içinde ve kıyametin vaktini, ömr-

ü dünya içinde saklamış.”[167] 
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“En büyük veliler sahabe derecesine çıkamıyorlar. Hattâ Celaleddin-i Süyutî 

gibi, uyanık iken çok defa sohbet-i Nebeviyeye mazhar olan veliler, Resul-i Ekrem 

(A.S.M.) ile yakazaten görüşseler ve şu âlemde sohbetine müşerref olsalar, yine 

sahabeye yetişemiyorlar. Çünki Sahabelerin sohbeti, Nübüvvet-i Ahmediye (A.S.M.) 

nuruyla, yani Nebi olarak onunla sohbet ediyorlar. Evliyalar ise, vefat-ı Nebevîden 

sonra Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ı görmeleri, velayet-i Ahmediye (A.S.M.) 

nuruyla sohbettir. Demek Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın onların nazarlarına 

temessül ve tezahür etmesi, velayet-i Ahmediye (A.S.M.) cihetindedir; nübüvvet 

itibariyle değil.”[168] 

“Velayet-i kübra olan veraset-i nübüvvet ve sıddıkıyet ki, sahabelerin velayetidir; 

bir veli kazansa, yine saff-ı evvel olan sahabelerin makamına yetişmez. “[169] 

“Bazı veliyy-i kâmil olan padişahlar; çok dairelerde, bazı eşhas suretinde 

icraatını yaptığı rivayet edilir.”[170] 

“Her zîkalb ve kâmil veli, seyr ü sülûk ile, arştan ve daire-i esma ve sıfâttan kırk 

günde geçebilir. Hattâ Şeyh-i Geylanî, İmam-ı Rabbanî gibi bazı zâtların ihbarat-ı 

sadıkaları ile; bir dakikada arşa kadar uruc-u ruhanîleri oluyor.  

            Velilerin ebdalı, çok yerlerde bir anda zuhur eder, görünür.”[171] 

“Said Nursî, Kur'an ve imana hizmet mesleğini ihtiyar edip, hiçbir maddî ve 

manevî menfaat, salahat ve velilik gibi manevî makamları maksad ve gaye etmeden, sırf 

Cenab-ı Hakk'ın rızası için hizmet yapmıştır.”[172] 

“Makamat-ı velayette bir makam vardır ki, "Makam-ı Hızır" tabir edilir. O 

makama gelen bir veli, Hızır'dan ders alır ve Hızır ile görüşür. Fakat bazan o makam 

sahibi yanlış olarak, ayn-ı Hızır telakki olunur.”[173] 

“Bizde "Seyda" lakabıyla meşhur bir veliyy-i azîm, sekeratta iken, ervah-ı 

evliyanın kabzına müekkel Melek-ül Mevt gelmiş. Seyda bağırarak demiş ki: "Ben 

talebe-i ulûmu çok sevdiğim için, talebe-i ulûmun kabz-ı ervahına müekkel mahsus taife 

ruhumu kabzetsin!" diye dergâh-ı İlâhiyeye rica etmiş. Yanında oturanlar bu vak'aya 

şahid olmuşlar.”[174]  

“Evet velayetin kerameti olduğu gibi, niyet-i hâlisenin dahi kerameti vardır. 

Samimiyetin dahi kerameti vardır. Bahusus Lillah için olan bir uhuvvet dairesindeki 

kardeşlerin içinde ciddî, samimî tesanüdün çok kerametleri olabilir. Hattâ şöyle bir 

cemaatin şahs-ı manevîsi bir veliyy-i kâmil hükmüne geçebilir, inayata mazhar 

olur.”[175] 

“Velilerin himmetleri, imdadları, manevî fiilleriyle feyiz vermeleri hâlî veya fiilî 

bir duadır. Hâdi, Mugis, Muin ancak Allah'tır. Fakat insanda öyle bir latife, öyle bir 

halet vardır ki, o latife lisanıyla her ne sual edilirse, -velev ki fâsık da olsun- Cenab-ı 

Hak o latifeye hürmeten o matlubu yerine getirir. O latife pek uzaktan bana göründü ise 

de, teşhis edemedim.”[176] 

            “Eski zamandan beri ekser yerlerde medrese taifesi, tekyeler taifesine serfüru' 

etmiş; yani inkıyad gösterip onlara velayet semereleri için müracaat etmişler. Onların 
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dükkânlarında ezvak-ı imaniyeyi ve envâr-ı hakikatı aramışlar. Hattâ medresenin 

büyük bir âlimi, tekyenin küçük bir veli şeyhinin elini öper, tâbi' olurdu. O âb-ı hayat 

çeşmesini tekyede aramışlar. Halbuki medrese içinde daha kısa bir yol hakikatın 

envârına gittiğini ve ulûm-u imaniyede daha sâfi ve daha hâlis bir âb-ı hayat çeşmesi 

bulunduğunu ve amel ve ubudiyet ve tarîkattan daha yüksek ve daha tatlı ve daha 

kuvvetli bir tarîk-ı velayet; ilimde, hakaik-i imaniyede ve Ehl-i Sünnet'in ilm-i 

Kelâmında bulunmasını, Risale-i Nur Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın mu'cize-i 

maneviyesiyle açmış göstermiş, meydandadır.”[177] 

            “Böyle kaza ile vefat eden şehid hükmünde olduğu gibi, şehid de veli hükmünde 

olmasından altı arkadaşıma acımadım.”[178]  

            “Sual : Gavs-ı A'zam gibi büyük veliler, bâzı evkatta, mâzi ve müstakbeli hazır 

gibi müşahede ederler. Neden mâziye ait cihette sarahat suretinde haber veriyorlar da 

istikbalden hafî remizlerle, gizli işaretlerle bahsediyorlar? 

Elcevap :”De ki:”Göklerde ve yerde gaybı Allah’tan başka kimse bilemez.”[179]âyetiyle, 

“(Bilinmeyenleri) Gaybı O bilir,kendi sırlarını da kimseye açıklamaz.Ancak bir 

peygamber olarak seçtiği müstesnadır.”[180] âyeti ifade ettikleri kudsî yasağa karşı 

ubudiyetkârane bir hüsn-ü edeb takınmak için, tasrihden işaret mesleğine girmişler. Tâ 

ki işaretler ile, remz ile anlaşılsın ki, ihtiyarsız niyetsiz bir surette talim-i İlâhî ile 

olmuştur. Çünki istikbâlî olan gaybiyat, niyet ve ihtiyar ile verilmediği gibi; niyet ile de 

müdahale etmek, o yasağa karşı adem-i itâati işmam ediyor.”[181] 

“İki veli, iki ehl-i hakikat, birbirini inkâr etmekle makamlarından sukut 

etmezler. Meğer bütün bütün zâhir-i şeriata muhalif ve hatâ bir ictihad ile hareket 

edilmiş ola.”[182] 

            “S- Bir büyük adama ve bir veliye ve bir şeyhe ve bir büyük âlime karşı nasıl hür 

olacağız. Onlar meziyetleri için bize tahakküm etmek haklarıdır. Biz onların 

faziletlerinin esiriyiz? 

            C- Velâyetin, şeyhliğin, büyüklüğün şe'ni; tevazu ve mahviyettir, tekebbür ve 

tahakküm değildir! Demek tekebbür eden, sabiyy-i müteşeyyihdir, siz de büyük 

tanımayınız!”[183] 

"Türk Milleti asırlardanberi İslâmiyete hizmet etmiş ve çok veliler yetiştirmiştir. 

Bunların torunlarına kılınç çekilmez; siz de çekmeyiniz; teşebbüsünüzden vazgeçiniz. 

Millet, irşad ve tenvir edilmelidir!"[184]  

            “S- Veli olan şeyhin, müddeî olan müteşeyyih ile farkları nedir? 

            C- Eğer hedef-i maksadı, İslâmın ziya-yı kalb ve nur-u fikriyle ittihad ve mesleği 

muhabbet ve şiarı terk-i iltizam-ı nefs ve meşrebi mahviyet ve tarîkatı hamiyet-i 

İslâmiye olsa kabildir ki, bir mürşid ve hakikî şeyh olsun. Lâkin eğer mesleği tenkis-i 

gayr ile meziyetini izhar ve husumet-i gayr ile muhabbetini telkin ve inşikak-ı asâyı 

istilzam eden hiss-i taraftarlık ve meyelan-ı gıybeti intac eden kendine muhabbeti, 

başkalarına olan husumete mütevakkıf gösterilse; o bir müteşeyyih-i müteevviğdir, bir 

zi'b-i mütegannimdir. Din ile, dünyanın saydına gider. Ya bir lezzet-i menhuse veya bir 
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içtihad-ı hata onu aldatmış, o da kendisini iyi zannedip büyük meşayihe ve zevat-ı 

mübarekeye sû'-i zan yolunu açmıştır!”[185] 

“Şüheda cem'iyetindenim. Tek bir veliyi inkâr veya istihfaf etmek, meş'umdur. 

Öyle ise, iki milyon evliyaullah olan şühedayı inkâr etmek ve kanlarını heder saymak, 

meş'umların en meş'umudur.”[186] 

  

  

EVLİYA 

  

“Mehasin-i rububiyetin dellâlları olan enbiya ve evliyaya kulak ver. Nasıl 

müttefikan Sâni'-i Zülcelal'in kusursuz kemalâtını, hârika san'atlarının teşhiriyle 

gösteriyorlar, beyan ediyorlar, enzar-ı dikkati celbediyorlar.”[187] 

            “Birinci Sır: "Evliya niçin usûl-i imaniyede ittifak ettikleri halde, 

meşhudatlarında, keşfiyatlarında çok tehalüf ediyorlar. Şuhud derecesinde olan keşifleri 

bazan hilaf-ı vaki' ve muhalif-i hak çıkıyor? Hem niçin ehl-i fikir ve nazar, herbiri kat'î 

bürhan ile hak telakki ettikleri efkârlarında, birbirine mütenakız bir surette hakikatı 

görüyorlar ve gösteriyorlar. Bir hakikat niçin çok renklere giriyor?" 

            Evet çünki hakikatta hakikî kemal-i etem öyledir. İşte şu esrarın hikmeti şudur 

ki: İnsan çendan bütün esmaya mazhar ve bütün kemalâta müstaiddir. Lâkin iktidarı 

cüz'î, ihtiyarı cüz'î, istidadı muhtelif, arzuları mütefavit olduğu halde binler perdeler, 

berzahlar içinde hakikatı taharri eder. Onun için hakikatın keşfinde ve hakkın 

şuhudunda berzahlar ortaya düşüyor. Bazılar berzahtan geçemiyorlar. Kabiliyetler 

başka başka oluyor. Bazıların kabiliyeti, bazı erkân-ı imaniyenin inkişafına menşe' 

olamıyor. Hem esmanın cilvelerinin renkleri mazhara göre tenevvü ediyor, ayrı ayrı 

oluyor. Bazı mazhar olan zât, bir ismin tam cilvesine medar olamıyor. Hem külliyet ve 

cüz'iyet ve zılliyet ve asliyet itibariyle cilve-i esma, başka başka suret alıyor. Bazı istidad, 

cüz'iyetten geçemiyor ve gölgeden çıkamıyor. Ve istidada göre bazan bir isim galib 

oluyor, yalnız kendi hükmünü icra ediyor. O istidadda onun hükmü hükümran 

oluyor.”[188] 

            Hem enbiya ve evliyayı sevmek, Cenab-ı Hakk'ın makbul ibadı olmak cihetiyle, 

Cenab-ı Hakk'ın namına ve hesabınadır ve o nokta-i nazardan ona aittir.”[189] 

            “Diyorsun: Benim taamlara, nefsime, refikama, vâlideynime, evlâdıma, 

ahbabıma, evliyaya, enbiyaya, güzel şeylere, bahara, dünyaya müteallik ayrı ayrı 

muhtelif muhabbetlerimin (Kur'anın emrettiği tarzda olsa) neticeleri, faideleri nedir? 

Bütün neticeleri beyan etmek için büyük bir kitab yazmak lâzımgelir. Şimdilik yalnız 

icmalen bir iki neticeye işaret edilecek. Evvelâ, dünyadaki muaccel neticeleri beyan 

edilecek. Sonra âhirette tezahür eden neticeleri zikredilecek. Şöyle ki: 

file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge7.htm%23_ftn185
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge7.htm%23_ftn186
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge7.htm%23_ftn187
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge7.htm%23_ftn188
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/belge7.htm%23_ftn189


            Sâbıkan beyan edildiği gibi; ehl-i gaflet ve ehl-i dünya tarzında ve nefis hesabına 

olan muhabbetlerin; dünyada belaları, elemleri, meşakkatleri çoktur. Safaları, 

lezzetleri, rahatları azdır. Meselâ: Şefkat, acz yüzünden elemli bir musibet olur. 

Muhabbet, firak yüzünden belalı bir hirkat olur. Lezzet, zeval yüzünden zehirli bir 

şerbet olur. Âhirette ise; Cenab-ı Hakk'ın hesabına olmadıkları için, ya faidesizdir veya 

azabdır. (Eğer harama girmiş ise.)”[190] 

            “Sual: Enbiya ve evliyaya muhabbet, nasıl faidesiz kalır? 

            Elcevab: Ehl-i Teslis'in İsa Aleyhisselâm'a ve Râfızîlerin Hazret-i Ali 

Radıyallahü Anh'a muhabbetleri faidesiz kaldığı gibi. 

            Eğer o muhabbetler, Kur'anın irşad ettiği tarzda ve Cenab-ı Hakk'ın hesabına ve 

muhabbet-i Rahman namına olsalar, o zaman hem dünyada, hem âhirette güzel 

neticeleri var. 

            Enbiya ve evliyaya muhabbetin ise: Ehl-i gaflete karanlıklı bir vahşetgâh 

görünen âlem-i berzah, o nuranîlerin vücudlarıyla tenevvür etmiş menzilgâhları 

suretinde sana göründüğü için o âleme gitmeğe tevahhuş, tedehhüş değil; belki bilakis 

temayül ve iştiyak hissini verir; hayat-ı dünyeviyenin lezzetini kaçırmaz. Yoksa onların 

muhabbeti, ehl-i medeniyetin meşahir-i insaniyeye muhabbeti nev'inden olsa, o kâmil 

insanların fena ve zevallerini ve mazi denilen mezar-ı ekberinde çürümelerini 

düşünmekle, elemli hayatına bir keder daha ilâve eder. Yani "Öyle kâmilleri çürüten bir 

mezara, ben de gideceğim" diye düşünür; mezaristana endişeli bir nazarla bakar. "Ah!" 

çeker. Evvelki nazarda ise: Cisim libasını mazide bırakıp, kendileri istikbal salonu olan 

berzah âleminde kemal-i rahatla ikametlerini düşünür, mezaristana ünsiyetkârane 

bakar.”[191] 

            “Enbiya ve evliyaya Kur'anın tarif ettiği tarzda muhabbetin neticesi: O enbiya ve 

evliyanın şefaatlarından berzahta, haşirde istifade etmekle beraber; gayet ulvî ve onlara 

lâyık makam ve füyuzattan o muhabbet vasıtasıyla istifaza etmektir.”[192] 

“Maatteessüf birinci kısım, hususan ülema-i ehl-i zahir, meslek-i Ehl-i Sünneti 

muhafaza niyetiyle, çok mühim evliyayı inkâr, hattâ tadlil etmeye mecbur olmuşlar. 

İkinci kısım olan tarafdarları ise, o çeşit şeyhlere ziyade hüsn-ü zan ettikleri için, hak 

mesleğini bırakıp, bid'ate hattâ dalalete girdikleri olmuş.”[193] 

“Hem şu hakikata bina edilen beyn-el evliya kesretle vuku bulmuş olan "bast-ı 

zaman" hâdiseleridir. Bazı evliya bir dakikada, bir günlük işi görmüş. Bazıları bir 

saatte, bir sene vazifesini yapmış. Bazıları bir dakikada, bir hatme-i Kur'aniyeyi 

okumuş olduklarını rivayet edip ihbar ediyorlar. Böyle ehl-i hak ve sıdk, bilerek kizbe 

elbette tenezzül etmezler.”[194] 

“Hazret-i İbrahim Aleyhisselâm, gerçi Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü 

Vesselâm'a yetişmiyor. Fakat onun âli, enbiyadırlar. Muhammed Aleyhissalâtü 

Vesselâm'ın âli, evliyadırlar. Evliya ise, enbiyaya yetişemezler.”[195] 

            “Üçyüzelli milyon içinde Âl-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'dan yalnız iki 

zâtın; yani Hasan (R.A.) ve Hüseyin'in (R.A.) neslinden gelen evliya, -ekser-i mutlak- 

hakikat mesleklerinin ve tarîkatlarının pîrleri ve mürşidleri onlar olmaları”[196] 
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“Gavs-ı A'zam gibi, memattan sonra hayat-ı Hızıriyeye yakın bir nevi hayata 

mazhar olan evliyalar vardır. Gavs'ın hususî ism-i a'zamı "Ya Hayy" olduğu sırrıyla, 

sair ehl-i kuburdan fazla hayata mazhar olduğu gibi, gayet meşhur Maruf-u Kerhî 

denilen bir kutb-u a'zam ve Şeyh Hayat-ül Harranî denilen bir kutb-u azîm, Hazret-i 

Gavs'tan sonra mematları hayatları gibidir. Beyn-el evliya meşhur olmuştur.[197] 

            “Evliya divanlarını ve ülemanın kitablarını çok mütalaa eden bir kısım zâtlar 

taraflarından soruldu: "Risale-i Nur'un verdiği zevk ve şevk ve iman ve iz'an onlardan 

çok kuvvetli olmasının sebebi nedir?" 

            Hem Risalet-in Nur, sair ülemanın eserleri gibi, yalnız aklın ayağı ve nazarıyla 

ders vermez ve evliya misillü yalnız kalbin keşf ü zevkiyle hareket etmiyor; belki akıl ve 

kalbin ittihad ve imtizacı ve ruh vesair letaifin teavünü ayağıyla hareket ederek evc-i 

a'lâya uçar; taarruz eden felsefenin değil ayağı, belki gözü yetişmediği yerlere çıkar; 

hakaik-i imaniyeyi kör gözüne de gösterir.”[198] 

“Hazret-i Şeyhin vefatından sonra hayatta oldukları gibi tasarrufu ehl-i velâyetce 

kabûl edilen üç evliya-yı azîmenin en âzamı o Hazret-i Gavs-ı Geylânî'dir.”[199]  

            “Bir zaman meşhur bir allâmeyi harbin müteaddid cephesinde cihada gidenler 

görmüşler. Ona demişler... O da demiş: "Bana sevap kazandırmak ve derslerimden ehl-i 

îmana istifade ettirmek için, benim şeklimde bazı evliyalar, benim yerimde işler 

görmüşler."[200]  

  

VELAYET : 

“Ciddî bir maksad için Muhyiddin-i Arabî gibi zâtlar ki, istediği vakit ervah ile 

görüşen bir kısım ehl-i velayet ...”[201] 

“Berzahlar tavassut eder. Âyine ve mazharların kabiliyetleri, Şems'in cilvelerine 

birer renk takıyor. Şu yol ise, velayet mesleğini temsil eder.”[202] 

“Onikinci ve Yirmidördüncü ve Yirmibeşinci Sözlerde isbat edildiği gibi, 

nübüvvetin velayete nisbeti, Güneşin ayn-ı zâtıyla, âyinelerde görülen Güneşin misali 

gibidir. İşte daire-i nübüvvet, daire-i velayetten ne kadar yüksek ise, daire-i nübüvvetin 

hademeleri ve o güneşin yıldızları olan sahabeler dahi, daire-i velayetteki sulehaya o 

derece tefevvuku olmak lâzım geliyor. Hattâ velayet-i kübra olan veraset-i nübüvvet ve 

sıddıkıyet ki, sahabelerin velayetidir; bir veli kazansa, yine saff-ı evvel olan sahabelerin 

makamına yetişmez.”[203]  

“Sahabelerin kurbiyet-i İlahiye noktasındaki makamlarına velayet ayağıyla 

yetişilmez. Çünki Cenab-ı Hak bize akrebdir ve herşeyden daha ziyade yakındır. Biz ise, 

ondan nihayetsiz uzağız. Onun kurbiyetini kazanmak iki suretle olur. Birisi: 

Akrebiyetin inkişafıyladır ki, nübüvvetteki kurbiyet ona bakar ve nübüvvet veraseti ve 

sohbeti cihetiyle sahabeler o sırra mazhardırlar. İkinci suret: Bu'diyetimiz noktasında 

kat'-ı meratib edip bir derece kurbiyete müşerref olmaktır ki, ekser seyr ü sülûk-ü 

velayet ona göre ve seyr-i enfüsî ve seyr-i âfâkî bu suretle cereyan ediyor. İşte birinci 

suret sırf vehbîdir, kesbî değil, incizabdır, cezb-i Rahmanîdir ve mahbubiyettir. Yol 
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kısadır, fakat çok metin ve çok yüksektir ve çok hâlistir ve gölgesizdir. Diğeri; kesbîdir, 

uzundur, gölgelidir. Acaib hârikaları çok ise de; kıymetçe kurbiyetçe evvelkisine 

yetişemez. Meselâ: Nasılki dünkü güne, bugün yetişmek için iki yol var. Birincisi: 

Zamanın cereyanına tabi olmayarak, bir kuvvet-i kudsiye ile; fevk-az zaman çıkıp, dünü 

bugün gibi hazır görmektir. İkincisi: Bir sene kat'-ı mesafe edip, dönüp dolaşıp, düne 

gelmektir; fakat, yine dünü elde tutamıyor, onu bırakıp gidiyor. Öyle de, zahirden 

hakikata geçmek iki suretledir. Biri: Doğrudan doğruya hakikatın incizabına kapılıp, 

tarîkat berzahına girmeden, hakikatı ayn-ı zahir içinde bulmaktır. İkincisi: Çok 

meratibden seyr-ü sülûk suretiyle geçmektir. Ehl-i velayet, çendan fena-i nefse muvaffak 

olurlar, nefs-i emmareyi öldürürler. Yine sahabeye yetişemiyorlar. Çünki sahabelerin 

nefisleri tezkiye ve tathir edildiğinden; nefsin mahiyetindeki cihazat-ı kesîre ile, 

ubudiyetin enva'ına ve şükür ve hamdin aksamına daha ziyade mazhardırlar. Fena-i 

nefisten sonra, ubudiyet-i evliya besatet peyda eder.”[204] 

“Mi'rac, velayet-i Ahmediyenin (A.S.M.) bütün velayatın fevkinde bir külliyet, 

bir ulviyet suretinde bir tezahürüdür ki; bütün kâinatın Rabbi ismiyle, bütün 

mevcudatın Hâlıkı ünvanıyla Cenab-ı Hakk'ın sohbetine ve münacatına 

müşerrefiyettir.”[205] 

            “Bir mi'racî kerametle melekler, gördüler elhak ki müsellem bir nübüvvette 

muazzam bir velayet var.”[206] 

            “Hem demiş ki: "Velayet üç kısımdır: Biri velayet-i suğra ki, meşhur velayettir. 

Biri velayet-i vustâ, biri velayet-i kübradır. Velayet-i kübra ise; veraset-i nübüvvet 

yoluyla, tasavvuf berzahına girmeden, doğrudan doğruya hakikata yol açmaktır."[207] 

            “Eğer denilse: Hazret-i Ömer'in (R.A.) minber üstünde, bir aylık mesafede 

bulunan Sâriye namındaki bir kumandanına – Ey Sariye,dağa dikkat et,dağa!- deyip, 

Sâriye'ye işittirip, sevk-ül ceyş noktasından zaferine sebebiyet veren kerametkârane 

kumandası ne derece keskin nazarlı olduğunu gösterdiği halde, neden yanındaki katili 

Firuz'u o keskin nazar-ı velayetiyle görmedi? 

            Elcevab: Hazret-i Yakub Aleyhisselâm'ın verdiği cevab ile cevab veririz.Yani: 

Hazret-i Yakub'dan sorulmuş ki: "Ne için Mısır'dan gelen gömleğinin kokusunu işittin 

de, yakınında bulunan Ken'an Kuyusundaki Yusuf'u görmedin?" Cevaben demiş ki: 

"Bizim halimiz şimşekler gibidir; bazan görünür, bazan saklanır. Bazı vakit olur ki, en 

yüksek mevkide oturup her tarafı görüyoruz gibi oluruz. Bazı vakitte de ayağımızın 

üstünü göremiyoruz."[208] 

“Yalnız şuhuduna istinad eden bir kısım ehl-i velayetin ihatasız keşfiyatı, veraset-

i nübüvvet ehli olan asfiya ve muhakkikînin şuhuda değil, Kur'ana ve vahye, gaybî fakat 

safi, ihatalı, doğru hakaik-i imaniyelerine dair ahkâmlarına yetişmez. Demek bütün 

ahval ve keşfiyatın ve ezvak ve müşahedatın mizanı: Kitab ve Sünnettir. Ve mehenkleri, 

Kitab ve Sünnetin desatir-i kudsiyeleri ve asfiya-i muhakkikînin kavanin-i 

hadsiyeleridir.”[209]  

“Cadde-i Kübra, elbette velayet-i kübra sahibleri olan sahabe ve asfiya ve tâbiîn 

ve eimme-i Ehl-i Beyt ve eimme-i müçtehidînin caddesidir ki, doğrudan doğruya 

Kur'anın birinci tabaka şakirdleridir.”[210] 
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“Hakaik-i imaniyeyi kemal-i vuzuh ile beyan eden ve esrar-ı Kur'aniyeden 

tereşşuh eden Sözler, velayetten matlub olan neticeleri verebilirler.”[211] 

“Velayet, bir hüccet-i risalettir; tarîkat, bir bürhan-ı şeriattır. Çünki risaletin 

tebliğ ettiği hakaik-i imaniyeyi, velayet bir nevi şuhud-u kalbî ve zevk-i ruhanî ile 

aynelyakîn derecesinde görür, tasdik eder.”[212] 

            “Meslek-i velayet çok kolay olmakla beraber çok müşkilâtlıdır, çok kısa olmakla 

beraber çok uzundur, çok kıymetdar olmakla beraber çok hatarlıdır, çok geniş olmakla 

beraber çok dardır.”[213] 

“Mazhariyet-i esmadan ibaret olan meratib-i velayet dahi öyle 

mütefavittir.”[214] 

“Velayet yolları içinde en güzeli, en müstakimi, en parlağı, en zengini; Sünnet-i 

Seniyeye ittiba'dır. Yani: A'mal ve harekâtında Sünnet-i Seniyeyi düşünüp ona tabi 

olmak ve taklid etmek ve muamelât ve ef'alinde ahkâm-ı şer'iyeyi düşünüp rehber 

ittihaz etmektir.”[215] 

“Cadde-i kübra, velayet-i kübra olan ehl-i veraset-i nübüvvet olan sahabe ve 

selef-i sâlihînin caddesidir.”[216] 

“Velayet yollarının ve tarîkat şubelerinin en mühim esası, ihlastır. Çünki ihlas ile 

hafî şirklerden halas olur. İhlası kazanmayan, o yollarda gezemez. Ve o yolların en 

keskin kuvveti, muhabbettir. Evet muhabbet, mahbubunda bahaneler aramaz ve 

kusurlarını görmek istemez. Ve kemaline delalet eden zaîf emareleri, kavî hüccetler 

hükmünde görür. Daima mahbubuna tarafdardır.”[217] 

“Hodgâm, aceleci bir kısım ehl-i sülûk; âhirette alınacak ve koparılacak velayet 

meyvelerini, dünyada yemesini ister ve sülûkunda onları istemekle vartaya düşer.”[218]  

“Nübüvvet, sıfat-ı rububiyete nâzır ve mazhar olduğundan, umumî bir câmiiyete 

mâliktir. Velayet ise, hususî ve cüz'îdir.”[219] 

“Velayet sahibi, avamın itikad ettiği şeyleri gözle müşahede ediyor.”[220]  

“Velayetin, şeyhliğin, büyüklüğün şe'ni tevazu ve mahviyettir. Tekebbür ve 

tahakküm değildir. Demek tekebbür eden, sabiyy-i müteşeyyihtir. Siz de büyük 

tanımayınız.”[221] 

  

ŞEYH : 

  

            “Eğer derseniz: Şeyhler bazan işimize karışıyorlar. Sana da bazan şeyh derler. 
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Ben de derim: Hey efendiler! Ben şeyh değilim, ben hocayım. Buna delil: Dört 

senedir buradayım; bir tek adama tarîkat verseydim, şübheye hakkınız olurdu. Belki 

yanıma gelen herkese demişim: İman lâzım, İslâmiyet lâzım; tarîkat zamanı değil.”[222] 

“Ehl-i tasavvufun mabeyninde "fena fi-ş şeyh, fena fi-r resul" ıstılahatı var. Ben 

sofi değilim. Fakat onların bu düsturu, bizim meslekte "fena fi-l ihvan" suretinde güzel 

bir düsturdur. Kardeşler arasında buna "tefani" denilir. Yani, birbirinde fâni olmaktır. 

Yani: Kendi hissiyat-ı nefsaniyesini unutup, kardeşlerinin meziyat ve hissiyatıyla fikren 

yaşamaktır.”[223] 

“Evet eğer mesleğimiz şeyhlik olsa idi, makam bir olurdu veyahut mahdud makamlar 

bulunurdu. O makama müteaddid istidadlar namzed olurdu. Gıbtakârane bir 

hodgâmlık olabilirdi. Fakat mesleğimiz uhuvvettir. Kardeş kardeşe peder olamaz, 

mürşid vaziyetini takınamaz. Uhuvvetteki makam geniştir. Gıbtakârane müzahameye 

medar olamaz. Olsa olsa, kardeş kardeşe muavin ve zahîr olur; hizmetini tekmil eder. 

Pederane, mürşidane mesleklerdeki gıbtakârane hırs-ı sevab ve ulüvv-ü himmet 

cihetiyle çok zararlı ve hatarlı neticeler vücuda geldiğine delil: Ehl-i tarîkatın o kadar 

mühim ve azîm kemalâtları ve menfaatleri içindeki ihtilafatın ve rekabetin verdiği 

vahim neticelerdir ki; onların o azîm, kudsî kuvvetleri bid'a rüzgârlarına karşı 

dayanamıyor.”[224] 

“Gizli düşmanlarımız bazı memurları ve bir kısım enaniyetli hocalar ve şeyhleri 

aleyhimize evhamlandırdılar.”[225] 

“Hem belki karşımıza aldanmış veya aldatılmış bazı hocalar ve şeyhler ve 

zahirde müttakiler çıkartılır. Bunlara karşı vahdetimizi, tesanüdümüzü muhafaza edip 

onlar ile uğraşmamak lâzımdır, münakaşa etmemek gerektir.”[226] 

            “Eski zamanda bir şeyhin müridleri pek çok olmasından, o memleketin hükûmeti 

siyasetçe telaş edip onun cemaatini dağıtmak istemiş. O zât, hükûmete demiş: "Benim 

yalnız bir buçuk müridim var, başka yok. İsterseniz tecrübe edeceğiz." O zât bir yerde 

çadır kurdu, kendi binler müridlerini oraya toplattı. O da emretti: "Ben bir imtihan 

yapacağım. Her kim benim müridim ise ve emri kabul etse, Cennet'e gidecek." Çadıra 

birer birer çağırdı. Gizli bir koyun kesti; güya has bir müridini kesti, Cennet'e 

gönderdi. O kanı gören binler müridler daha hiç biri şeyhi dinlemedi, inkâra başladılar. 

Yalnız bir adam dedi: "Başım feda olsun." Yanına gitti. Sonra bir kadın dahi gitti, 

başkalar dağıldılar. O zât hükûmet adamlarına dedi: "İşte benim bir buçuk müridim 

bulunduğunu gördünüz."[227]  

            Bir zaman, müslim olmayan bir zât, tarîkattan hilafet almak için bir çare bulmuş 

ve irşada başlamış. Terbiyesindeki müridleri terakkiye başlarken, birisi keşfen 

mürşidlerini gayet sukutta görmüş. O zât ise ferasetiyle bildi, o müridine dedi: "İşte 

beni anladın." O da dedi: "Madem senin irşadın ile bu makamı buldum, seni bundan 

sonra daha ziyade başımda tutacağım." diye Cenab-ı Hakk'a yalvarmış, o bîçare şeyhini 

kurtarmış; birdenbire terakki edip bütün müridlerinden geçmiş, yine onlara mürşid-i 

hakikî kalmış. Demek bazan bir mürid, şeyhinin şeyhi oluyor. Ve asıl hüner, kardeşini 

fena gördüğü vakit onu terketmek değil, belki daha ziyade uhuvvetini kuvvetleştirip 

ıslahına çalışmak, ehl-i sadakatın şe'nidir.”[228] 
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“Üstadımız kendisi söylüyor ki: "Ben sekiz-dokuz yaşında iken, bütün 

nahiyemizde ve etrafında ahali Nakşî Tarikatında ve oraca meşhur Gavs-ı Hîzan 

namiyle bir zattan istimdad ederken, ben akrabama ve umum ahaliye muhalif olarak 

"Yâ Gavs-ı Geylanî" derdim. Çocukluk itibariyle elimden bir ceviz gibi ehemmiyetsiz 

bir şey kaybolsa, "Yâ Şeyh! Sana bir fatiha, sen benim bu şeyimi buldur." Acibdir ve 

yemin ediyorum ki, bin def'a böyle Hazret-i Şeyh, himmet ve duasiyle imdadıma 

yetişmiş. Onun için bütün hayatımda umumiyetle fâtiha ve ezkâr ne kadar okumuş 

isem, Zât-ı Risaletten (A.S.M.) sonra Şeyh-i Geylânî'ye hediye ediliyordu. Ben üç-dört 

cihetle Nakşî iken, Kadirî meşrebi ve muhabbeti bende ihtiyarsız hükmediyordu. Fakat 

tarikatla iştigale ilmin meşguliyeti mâni oluyordu. 

Sonra bir inâyet-i İlâhiyye imdadıma yetişip gafleti dağıttığı bir zamanda Hazret-

i Şeyhin "Fütuh-ül Gayb" namındaki kitabı hüsn-ü tesadüfle elime geçmiş. 

Yirmisekizinci  Mektupta beyan edildiği gibi, Hazret-i Şeyhin himmet ve irşadiyle eski 

Said (R.A.) yeni Saide inkılâb etmiş. O Fütuh-ül-Gaybın tefe'ülünde en evvel şu fıkra 

çıktı: Yâni, "Ey bîçâre! Sen Dar-ül-Hikmet-il-İslâmiyede bir âza olmak cihetiyle güya 

bir hekimsin, ehl-i İslâmın mânevi hastalıklarını tedavi ediyorsun. Halbuki, en ziyade 

hasta sensin. Sen, evvel kendine tabib ara, şifa bul; sonra başkasının şifasına çalış." İşte 

o vakit, o tefe'ül sırriyle, maddî hastalığım gibi mânevî hastalığımı da kat'iyyen 

anladım. O şeyhime dedim: "Sen tabibim ol." Elhak o tabibim oldu. Fakat pek şiddetli 

ameliyat-ı cerrahiye yaptı. "Fütuh-ül-Gayb" kitabında "Yâ gulâm!" tâbir ettiği bir 

talebesine pek müdhiş ameliyat-ı cerrahiye yapıyor. Ben kendimi o gulâm yerine 

vaz'ettim. Fakat pek şiddetli hitab ediyordu. "Eyyüh-el-münafık " "ey dinini dünyaya 

satan riyakâr" diye diye yarısını ancak okuyabildim. Sonra o risaleyi terkettim. Bir 

hafta bakamadım. Fakat ameliyat-ı cerrahiyenin arkasından bir lezzet geldi; iştiyak ile o 

mübarek eseri acı tiryak gibi veya sulfato gibi içtim. Elhamdülillâh, kabahatlerimi 

anladım, yaralarımı hissettim, gurur bir derece kırıldı." Hocamızın sözü bitti.”[229] 

“Avâm-ı mü'minînin şeyhlerine karşı hüsn-ü zanlarını kırmamakla îmanlarını 

sarsılmadan muhafaza etmek...”[230] 

            “S- Sen eskiden umum şeyhlere muhabbet, hattâ müteşeyyihlere de hüsn-ü zan 

ederdin. Neden şimdi bid'aya düşmüş bir kısım müteşeyyihlere hücum ediyorsun? 

            C- Bazan adavet, şiddet-i muhabbetten gelir. Evet nefsim için onları ne 

kadar severdim. Nefs-i İslâmiyet için bin derece daha ziyade onlara âşıktım. 

            Lâkin onların asl-ı esas-ı mesleği, kulûbün tenviri ve rabtı, yani fazilet-i 

İslâmiye üzerine sülûk.. yani hamiyet-i İslâmiye ile tahattüm.. yani İslâmiyet 

için hayatta zühd ve ravhı terk.. Yani ihlas için terk-i menafi'-i şahsî.. Yani 

tesis-i muhabbet-i umumiyeye teveccüh.. yani ittihad-ı İslâmiyeye hizmet ve 

irşad...”[231] 

            “S- Bid'alara düşen şeyhlere hücum hatardır. İçlerinde evliya bulunur. 

“Bilmeden bir kavme fenalık edersiniz de,yaptığınıza pişman olursunuz.”[232] 
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            C-Evet benim hücumum onların aleyhinde değil, lehlerindedir. Tâ ki 

onların suretiyle kendini gösteren bazı ehliyetsiz, onların kıymetini tenzil 

etmesin.”[233] 

            “S- Şimdiki şeyhlerden ne istersin? 

            C- Daima onların demdemelerinin mevzuu olan ihlası; hem de tekke 

denilen manevîleşmiş kışlalarda, tarîkat denilen ruhanîleşmiş askerlikte ona 

murabıt oldukları cihad-ı ekberi ve terk-i iltizam-ı nefsi; hem de onların şiarı 

olan, zühdün manası olan terk-i menafi'-i şahsiyeyi; hem de daima iddiasında 

bulundukları ve mizac-ı İslâmiyetin mayesi olan muhabbeti isterim. Zira onlar, 

bizi istihdam ederek ücretlerini almışlar. Şimdi bize hizmet etmek 

borçlarıdır.”[234] 

            “S- Veli olan şeyhin, müddeî olan müteşeyyih ile farkları nedir? 

            C- Eğer hedef-i maksadı, İslâmın ziya-yı kalb ve nur-u fikriyle ittihad ve 

mesleği muhabbet ve şiarı terk-i iltizam-ı nefs ve meşrebi mahviyet ve tarîkatı 

hamiyet-i İslâmiye olsa kabildir ki, bir mürşid ve hakikî şeyh olsun. Lâkin eğer 

mesleği tenkis-i gayr ile meziyetini izhar ve husumet-i gayr ile muhabbetini 

telkin ve inşikak-ı asâyı istilzam eden hiss-i taraftarlık ve meyelan-ı gıybeti 

intac eden kendine muhabbeti, başkalarına olan husumete mütevakkıf 

gösterilse; o bir müteşeyyih-i müteevviğdir, bir zi'b-i mütegannimdir. Din ile, 

dünyanın saydına gider. Ya bir lezzet-i menhuse veya bir içtihad-ı hata onu 

aldatmış, o da kendisini iyi zannedip büyük meşayihe ve zevat-ı mübarekeye 

sû'-i zan yolunu açmıştır!”[235] 

“Şeyhin kerameti şeyhten rivayet; lâkin tahdis-i nimet dahi bir şükürdür.”[236] 

  

KURBAN : 

  

Kurban bir vesiledir.Kesilen kurban kişiye sıratta Burak olur.[237] 

Bunun batıl oluşu;zamanla vesilelikten çıkıp gaye haline girmesi ile 

olmuştur.Nitekim islamdan önce,”Allah’a yaklaşmak amacıyla sanemlere kurbanlar 

kesilmesi...”gibi..[238] 

            “Hak yolunda,[239] Nur yolunda kurban olunması,[240] feda olunması da 

hakikata ulaşmak içindir. 

Annenin evladını kurtarmak için kurban olması,[241] şefkatin hakikatıdır. 

Kurban yapılırken,ibadete de vesile olması,[242]kurbanın hakikatıdır. 

Dini akidelerin kurbanı olunması,[243] dinin kudsi hakikatındandır. 
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            “İbadet amacıyla başkasının namına kurban kesmek...[244]caiz ve meşrudur. 

“Cemaat için eşhasın kurban edilmesi,zayıf da olsa bir adalettir.[245] 

Yanlış olan her şeyde ve her yerde “Özün söze kurban edilmesidir.[246]. 

“Çirkin hatalara kurban olunması.[247] 

Kötü niyetle de kullanılabilir.“Kurban koyunu gibi kesmek için bizi 

beslettiriyordu.[248] 

            Adanan bazen bir kurbanlık hayvan bazende insan olur.“Dahi nezrim bu ki 

canım sana kurban olacak.”[249]  

            "Aşiretime kurban olayım"[250] 

  

TAKARRUB : 

  

Bütün bunlar yaklaşmak amaçlı olup,bzen kişilerden kaynaklanan sebeblerde 

yanlışda da kullanılabilir.O kişilere ait eksik bir sıfat olup,yaklaşma aracı ve işlemine ait 

değildir.Kusur vasıtada değil,onu yanlış kullanandadır. 

“Takarrüb istifadeye vesiledir.”[251] 

“İnsanlar her zaman Allah’a yaklaşmak istemişlerdir.[252] 

  

İLHAM : 

  

Veli zatlar kalb telefonuyla Cenâb-ı hak ile manevi irtibat kurmuş,ilhama 

mahzar şahsiyetlerdir.İİlham farklı şekillerde tezahür eder. 

“Ve telefon ise, ma'kes-i vahy ve mazhar-ı ilham olan kalbden uzanan bir nisbet-i 

Rabbaniyedir ki, kalb o telefonun başıdır ve kulağı hükmündedir.”[253] 

            “Amma sair kelimat-ı İlahiye ise: Bir kısmı, has bir itibar ile ve cüz'î bir ünvan 

ve hususî bir ismin cüz'î tecellisi ile ve has bir rububiyet ile ve mahsus bir saltanat ile ve 

hususî bir rahmet ile zahir olan kelâmdır. Hususiyet ve külliyet cihetinde dereceleri 

muhteliftir. Ekser ilhamat bu kısımdandır. Fakat derecatı çok mütefavittir. Meselâ en 

cüz'îsi ve basiti, hayvanatın ilhamatıdır. Sonra, avam-ı nâsın ilhamatıdır. Sonra, avam-ı 

melaikenin ilhamatıdır. Sonra, evliya ilhamatıdır. Sonra, melaike-i izam ilhamatıdır. 

İşte şu sırdandır ki: Kalbin telefonuyla vasıtasız münacat eden bir veli der:Yani: 

"Kalbim benim Rabbimden haber veriyor." Demiyor: "Rabb-ül Âlemîn'den haber 
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veriyor." Hem der: "Kalbim, Rabbimin âyinesidir, arşıdır." Demiyor: "Rabb-ül 

Âlemîn'in arşıdır." Çünki kabiliyeti miktarınca ve yetmiş bine yakın hicabların nisbet-i 

ref'i derecesinde mazhar-ı hitab olabilir.”[254]  

            “Enbiyaya gelen vahyin ekseri melek vasıtasıyla olduğunu ve ilhamın ekseri 

vasıtasız olduğu...”[255] 

            “Şu sure (Zilzal suresi) kat'iyyen ifade ediyor ki: Küre-i Arz, hareket ve 

zelzelesinde vahy ve ilhama mazhar olarak emir tahtında depreniyor. Bazan da 

titriyor.”[256] 

“Kalb etrafındaki ilhamat ve vesveselerin mübarezelerinden tut, tâ sema 

âfâkında melaike ve şeytanların mübarezesine kadar o kanunun şümulünü iktiza 

eder.”[257] 

“Bal arısı ve ipek böceğini istihdam edip ilham-ı İlahî ile azîm bir istifade yolunu 

açar...”[258] 

“Şeytan ile melek-i ilham, kalb taraflarında mücaveretleri var “[259] 

“İnsanın yirmi senede kazandığı iktidar-ı hayatiyeyi ve meleke-i ameliyeyi, yirmi 

günde serçe ve arı gibi bir hayvan tahsil eder, yani ona ilham olunur.”[260]  

“Şu meşhud saltanat-ı insaniyet ve terakkiyat-ı beşeriye ve kemalât-ı medeniyet; 

celb ile değil, galebe ile değil, cidal ile değil, belki ona onun za'fı için teshir edilmiş, onun 

aczi için ona muavenet edilmiş, onun fakrı için ona ihsan edilmiş, onun cehli için ona 

ilham edilmiş, onun ihtiyacı için ona ikram edilmiş.”[261]  

Medeniyet harikaları ilham ile insanlara bildirilmiştir. 

“Bazı ehl-i keşif ve ehl-i velayet olan muhaddisîn-i muhaddesûn ilhamlarıyla 

gelen bazı maânî, hadîs telakki edilmiş. Halbuki ilham-ı evliya -bazı arızalarla- hata 

olabilir. İşte bu neviden bir kısım hilaf-ı hakikat çıkabilir.”[262] 

            İlhamda bir kemal ve yükseklik vardır. 

            “İhtiyar sahibi olanların içinde, arı emsali gibi vahy ve ilham ile tenevvür 

edenlerin amelleri, cüz'-i ihtiyarîsine itimad edenlerin amellerinden daha 

mükemmeldir.”[263] 

Melek ve beşer ve hayvanatın ilhamları, külliyet ve hususiyet itibariyle çok 

muhteliftir.”[264] 

            “Şahs-ı Âdem'e talim-i esma ünvanıyla nev-i benî-Âdeme ilham olunan bütün 

ulûm ve fünunun talimini  ifade eder...”[265]  

Hidayette de ilham vardır.“Evet envâr-ı hidayeti ilham eden...”[266] 
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“Bütün ehl-i edyan "melek-ül cibal, melek-ül bihar, melek-ül emtar" gibi her 

nev'e göre birer melek-i müekkel, vahyin ilhamı ve irşadı ile bulunduğunu kabul ederek 

o namlarla tesmiye ediyorlar.”[267]  

            “ilham-ı Rabbanî ile gaibden haber veren bu ârifler...”[268] 

“Bir zaman ben, bu hiss-i kabl-el vukuu, zahirî ve bâtınî meşhur duygulara ilâve 

olarak, insanda ve hayvanda "saika" ve "şaika" namıyla aynı "sâmia" ve "bâsıra" gibi 

iki hiss-i âheri ilmen bulmuştum. Ehl-i dalalet ve ehl-i felsefe, o gayr-ı meşhur hislere; -

hata ederek- ahmakçasına "sevk-i tabiî" diyorlar. Hâşâ sevk-i tabiî değil, belki bir nevi 

ilham-ı fıtrî olarak insan ve hayvanı kader-i İlahî sevkediyor. Meselâ: Kedi gibi bazı 

hayvan; gözü kör olduğu vakit, o sevk-i kaderî ile gider, gözüne ilâç olan bir otu bulur, 

gözüne sürer, iyi olur.”[269] 

            “Hem rûy-i zeminin sıhhiye memurları hükmünde ve bedevi hayvanatın 

cenazelerini kaldırmakla muvazzaf kartal gibi âkilüllahm kuşlara bir günlük mesafeden 

bir hayvan cenazesinin vücudu, o sevk-i kaderî ile ve o hiss-i kabl-el vuku ilhamıyla ve o 

saika-i İlahî ile bildirilir ve bulurlar.”[270] 

            “Hem yeni dünyaya gelmiş bir arı yavrusu; yaşı bir gün iken, havada bir günlük 

mesafeye gider, havada izini kaybetmeyerek, o sevk-i kaderî ile ve o saika ilhamıyla 

döner, yuvasına girer. Hattâ herkesin başında çok defa tekerrür ediyor ki, birisinden 

bahsediyorken, âni kapı açılarak tahminin fevkınde aynı adam gelir.”[271]  

“Kalbine ilhamî bir tarzda gelen cüz'î manaları "Kelâmullah" tahayyül edip, 

âyet tabir etmeleridir. Ve onunla, vahyin mertebe-i ulya-yı akdesine bir hürmetsizlik 

gelir. Evet bal arısının ve hayvanatın ilhamatından tut, tâ avam-ı nâsın ve havass-ı 

beşeriyenin ilhamatına kadar ve avam-ı melaikenin ilhamatından, tâ havass-ı 

kerrûbiyyunun ilhamatına kadar bütün ilhamat, bir nevi kelimat-ı Rabbaniyedir. Fakat 

mazharların ve makamların kabiliyetine göre kelâm-ı Rabbanî; yetmiş bin perdede 

telemmu' eden ayrı ayrı cilve-i hitab-ı Rabbanîdir.”[272] 

            “Amma vahiy ve kelâmullahın ism-i hassı ve onun en bahir misal-i müşahhası 

olan Kur'anın necimlerine ism-i has olan "âyet" namı öyle ilhamata verilmesi, hata-yı 

mahzdır.”[273]  

“Sadık ilhamlar, gerçi bir cihette vahye benzerler ve bir nevi mükâleme-i 

Rabbaniyedir, fakat iki fark vardır: 

            Birincisi: İlhamdan çok yüksek olan vahyin ekseri melaike vasıtasıyla ve ilhamın 

ekseri vasıtasız olmasıdır. 

            İkinci fark: Vahiy gölgesizdir, safidir, havassa hastır. İlham ise gölgelidir, 

renkler karışır, umumîdir. Melaike ilhamları ve insan ilhamları ve hayvanat ilhamları 

gibi çeşit çeşit hem pekçok enva'larıyla denizlerin katreleri kadar kelimat-ı 

Rabbaniyenin teksirine medar bir zemin teşkil ediyor.”[274]  

            “Evet herkes bizzât gaybı bilmez. Fakat i'lam ve ilham-ı İlahî ile bilinebilir ki, 

bütün mu'cizat ve keramat ona dayanır.”[275] 
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“Risale-i Nur vahiy değil, ilham ve istihracdır.”[276] 

“Evet şu terakkiyat-ı hazıra tamamıyla dinlerden alınan işaretlerden, 

vecizelerden hasıl olan ilhamlar üzerine vücuda gelmişlerdir.”[277] 

            “Tecrübeler sayesinde ve telahuk-u efkâr ile husule gelen terakkiyat-ı tıbbiye, 

Hazret-i İsa'nın (A.S.) mu'cizesinin ilhamatındandır.”[278] 

“Takdis ederiz o zâtı ki, bu sineğe nezafeti ilhamen öğretir, bana da üstad yapar. 

Ben de onun ile nefsimi ikna ve ilzam ederim.”[279] 

            “Doğrudan doğruya Kur'andan alıp ilhamı, 

            Asrın idrâkine söyletmeliyiz islamı.”[280] 

  

MÜLHEM : 

  

            “Ekalliyet teşkil eden muhterem san'atkârlar ve mülhem keşşaflar...”[281]  

Risale-i Nurlar,“Doğrudan doğruya Kur'anın feyzinden mülhemdir.”[282] 

  

                                                                                                          28-05-2003 

                                                                                              Mehmet  ÖZÇELİK 
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HAYATIN ZORLUKLARI VE TECRÜBELERİ 

 

Baba olmak zor bir şeymiş.Hele hele İstanbul gibi bir yerde,sürekli diz üzerinde çekiç 

vurarak yapılan bir ayakkabı ile aile geçindirmek gerçekten de zor mu zor… 

         Kazandığın üç-beş kuruşu yemek için mi,kira için mi,çocukların 

ayakkabı,okuligiysi gibi ihityaçları için mi,nereye,hangisine harcayacaksın? 

         Bu düşüncenin sürekli zihnimizi işgal etmesinden başka şeyleri düşünmeye vakit 

bulamıyoruz.Bir hafta sonu çocuklarla bir yere çıkmak başlı başına bir sıkıntı.Bir 

günlük bir tatil için 3-4 güne ek olarak gece de çalışmamız gerekecek ki o boşluğu 

doldurup telafi edelim. 

         En büyük sıkıntımız yaptığımız ayakkabıları pazarlıyamamak veya zamanında 

parasını alamamak idi.Bu da bir çok defa da olsa başımıza gelirdi. 

         Giderek fabrikasyon mallarının da piyasaya çıkması ve ucuza mal olması da bizleri 

sıkıntıya sokuyordu.Bu işin bilenleri için fark etmese de genelde hazıra yöneliş 

kaçınılmazdı. 

         Yine bir Kurban bayramının arefe günü idi.Geceden itibaren çalışmış,elimizdeki 

işleri arefe gününe yetiştirmeye çalışıyorduk.Epey yorulmuş ve uykusuz kalmıştık ama 

işleri de yetiştirmiştik. 

Çok şükür elimize bir şeyler geçmişti.4 gün boyunca bayramda bizi idare 

edebilirdi.Kurban kesemesek de dostları ağırlayabilir,bayramlaşacağımız yerlere 

gidebilirdik.Fakat yine de düşündürüyordu.Çünki hanım oğlan için ısrarla kazak 

alınmasını istemişti.İstekleri bir yanda sıraladım,diğer yanda da aldığım paraları 

kıyasladım.Yama kapanmıyordu.Bu sefer nereyi yamalayıp,nereyi bırakacağımı 

düşünüyordum.Ancak yorgan gene de kısa kalıyor,ayak dışarıya sarkıyordu.Ayağı 

kapatsam baş açık kalıyor,başı kapatsam ayak açık kalıyordu. 

Bu düşünce ile Ali ustanın yanına doğru gittim.Ali usta tezgahın üzerine başını 

koymuş yatıyor gibiydi.Seslendim.Bir iki seslendikten sonra isteksizce başını ağır ağır 

kaldırmaya başladı.Gözünde uyku ve uyuklama ve uykusuzluk belirtisi yok ancak derin 

bir üzüntü izi görülüyordu. 

Sebebini sordum.Pek konuşacak gibi değildi.Belliki yara derin ve 

derinlerdeydi.Israrlı ve istekli sormama karşı Ali usta;-Yarın bayram olduğunu,yaptığı 

ayakkabıların elinde kaldığını,önceden verdiklerinin ise daha parasının 

gelmediğini,bayram için daha eve hiçbir şey alamayıp,cebinde de beş kuruş parasının 

bulunmadığını,yarın ise bayramda ne yapacağını dertli dertli anlatmaya başladı.Belliki 

dolmuş,boşalacak birisini de arıyordu.Öyleki bir çocuk gibi ağlamadığı kalmıştı. 

Birden Allah tarafından aklıma geldi.Dedim,usta;Bunları Beyazıt camiinin önüne 

serelim,teker teker 500 liradan satalım. 



Ali Ustanın birden gözleri açılmaya başladı.Karanlıkta tünelde giden bir insanın 

ışık belirtilerine kavuşması gibi birden; 

Olur mu yav Celâl! 

Niye olmasın usta!Bugün arefe,herkes alışverişe çıkmış,birazda ucuz verince 

neden almasınlar?  

Ali Ustanın yüzündeki izler yavaş yavaş gitmeye,yerine açılmış bir çehre gelmeye 

başlamıştı.Belki de Ali usta ilk defa bu kadar umutlanmıştı.Şimdiye kadar hep ayakkabı 

imal etmiş,hiç satış yapmamıştık.İlk defa böyle bir tecrübe yaşıyor idik. 

Umutlanan usta 300’e,gerekirse 200’e bile satmamı istiyordu.Sattığım takdirde 

ayakkabı başına bana da komisyon verecekti.Fakat yine de ümitsizlik belirtileri hakim 

durmuda idi ki;eğer satamazsan aman ha,sakın geri getireyim deme,hemen oradan 

git,denize dök,gel.Kesin söylüyorum,satılmazsa,sakın getireyim deme,yakarım. 

Ben ayakkabıları sepete doldurdum,bir kısmını da kendisi omuzladı.Biraz da 

karton bulduk,yere sermek için..ve başladım ben;-Güzel ayakkabılarımız var,çocuğunu 

sevindir,bayram ayakkabıları,diye..Satış yapmaya başladım.Müşteriler bir iki gelip 

almaya başladılar.Ali usta ise ileride çaktırmadan beni gözlüyordu,acaba satılıyor mu 

diye?.. 

1-3-5 diye satılınca Ali ustanın yerinde duramadığına şahit oluyor,ümitlendiği 

yüz ve hareketlerinden belli oluyordu.İlk anlarda;aman ha ne verirlerse ver,pazarlık 

yapma,aşağı veren olursa hemen ver,ucuz mucuz demeden sat,diyordu.Çünki denize 

dökmekten iyiydi.O duruma da gerek kalmadan satılıyordu. 

Ve gerçekten birkaç saat içinde epey satmış,ikindi de ise tüm ayakkabıları 

bitirmiştik.Ali usta bana sarılıp çocuk gibi öpmeye başladı.Benim komisyonumu 

fazlasıyla verdi ve memnun olarak bir birimizden ayrılmıştık. 

Ben de artık evin bana verdiği siparişleri alabilirdim.Oğlum için istenilen kazağı 

rahatlıkla alabilecek parayı bulmuştum.Bayramı gönül rahatlığıyla geçirebilirdik,ondan 

sonrası ise Allah kerimdi. 

Yıllar sonra da olsa oğluma aldığım o beyaz kazakla çektiğimiz fotoğrafı 

seyrettikçe hep derinlere gider,o günleri hatırlarım. 

Bayram paşaya doğru bu düşüncelerle giderken birden gözüme bir cüzdan 

ilişti.Eğilip aldım.İçinde desteyle para vardı.Etrafa sahibini görürmüyüm diye araştırıcı 

gözlerle bir göz gezdirdim.Ancak o kadar kalabalıkta kimin olabilirdi?Cüzdan kimin 

diye bağırsam,beklide yüz kişi başıma üşüşecek,hepside benim diyecekti.Kaybeden 

kimseden de herhangi bir eser yoktu. 

Allah afvetsin.Bir tuvalete gidip paraları saydım,1960’ların parasıyla bir evi 

rahatlıkla birkaç ay idare edebilecek miktardaydı. 

O bayram iyi geçmişti.Acaba onu kaybeden adamın bayramı nasıl geçmişti? 



O bayram İstanbulda asker olan kardeşim gelmiş,hem yeğenim hem de hanımın 

kardeşi olan üniversitedeki öğrenci kardeşi gelmiş,bizi düşündüren zorlu 

durumdan,Allah’ın bizlere açtığı bu kapılardan çıkmıştık. 

Allah’ın her kapıyı kapatmadığını bir kez daha görmüştük. 

Yine böyle sıkıntılı bir günde yapmış olduğumuz ayakkabılar elimizde 

kalmış,mağazalara verememiştik.Epeyde yığılmıştı.Çünki bizim el emeği,göz nuruyla 

yaptığımız bu sağlam ayakkabılar pahalı olunca,ucuzlara rağbet 

ediliyordu.Mağazalarda onları tercih ediyorlardı. 

Bu durum ise bizleri fazlasıyla düşündürüyor,elimizdeki yaptıklarımızı 

pazarlıyamıyorduk ki,yenilerini yapalım. 

Satmamız lazım ki bizde o parayla deri ve kösele alalım,ayakkabı hazırlıyalım! 

Bu düşünce,sıkıntı ve telaş içerisindeyken,içeriye tanımadığımız bir adam 

girdi.Belliki doğudan gelen bir vatandaşa benziyordu.Doğuda ayakkabıcılık yapmakta 

olduğunu,mal almak için buraya geldiğini söyledi. 

Bizde artık Hızır gözüyle görmeye başladığımız bu adama en uygun bir fiyat 

söyledik.Adam üstelemeden hepsini alacağını söyledi. 

Ve adama malları hazırlayarak teslim edip paramızı aldık.Mağazalara 

vereceğimiz fiyattan daha uygun bir fiyata vermiştik. 

Demek ki kul sıkışmayınca Hızır da yetişmiyormuş. 

Her esnafın hayatında bu ve buna benzer bir çok olaylar mutlaka geçmiş ve 

yaşanmıştır. 

Buralarda birkaç gün çalışmasan her şey durur,hayat durur.  

Büyük şehrin derdi de büyük oluyor,nimeti de büyük oluyor... 

          

                                                                                20-10-2002 

                                                                MEHMET    ÖZÇELİK 

  

 

 

 

 



SADDAM 

 

Kudüs fatihi olmak isteyen ve Selahaddin-i Eyyubiye özenen Saddam,ismiyle 

müsemma yani çarpışıp, savaşan,çok müsademede bulunan anlamına gelmektedir. 

1937 yılında Bağdatta Tikrit kasabasının el-Avca köyünde fakir ve yetim olarak 

dünyaya gelmiştir.Daha küçük yaşta babası onları terketmişti.Daha da ötesi,kendisine 

hamile olan annesi annesi onu düşürmek istemiş,yahudi komşusunun ısrarı ile bundan 

vaz geçmişti. 

Sû-i kasdlarda bulunmuş,iki sefer hapse düşmüştü.Sonunda ölümde dahil bu 

tehlikelerden kurtulmuştu. 

Ruhunda gelişen bir isyan içerisinde hayatı gelişmiştir.Psikolojik olarak bunun 

sebebinin;babasının olmayışına,küçük yaşta anne sütü almayıp şefkatten mahrum 

olarak büyümesine,üvey babanın baskısı altında büyümesine,Hitleri benimseyip,Baas 

partisinin içerisinde sürekli ihtilal ruhunun gelişmesine bağlanmaktadır. 

Küçük yaşta Bağdat’ta bulunan dayısı Hayrullah Tulfah’ın evine sığınmış ve 

orada yetişmesi,çıkışının başlangıcı olmuştu. 

Tam bir Nazi hayranı olarak yetiştirilmiştir.Hitler-in”Kavgam”kitabına nazire 

olarak “Kavgamız” kitabını hapiste yazmıştır. 

Saddam devletin başına ihtilal yaparak geçmede,Mısır’da Seyyid Kutub’la önce 

ittifak edip,daha sonra da onu ve 40 bin ihvan-ı müslimini katleden Cemal Abdunnasır-ı 

örnek almıştır.Ancak Saddam onun gibi başarısız kalmamıştır. 

Baas partisinde en son zirveye çıkmış ve oluşturulan 5 kişilik cinayet timinde de 

yer almıştır. 

Bir ara CIA ile ilişki kurduğu da iddia edilmiştir. 

Irağın Suriye ile birleşmesi anlaşmaları içerisinde Irak’ın ikinci,Hafız Esad’dan 

sonra ise 3. adamı durumunda idi.Ancak General Bekir’in çekilip,daha sonra da bir 

uçak kazası geçirerek ölmesi üzerine Saddam 1. adam durumuna yükselmişti.Suriye ile 

de birleşmeyi gerçekleştirmemekle Hafız Esad-ı yalnız bırakmıştı. 

Artık Saddam tek adamdı.Astığı astık,kestiği kestikti. 

1979-da başa geçtiğinden bu yana 20 yılı savaşla geçmiş,devleti ise % 8-ini 

oluşturan bir aile devleti yani Baas partisinin idaresinde yönetilmekte idi.  



İranla yaptığı 8 yıllık savaşta;“Yaklaşık 120 bin Iraklı hayatını kaybetti, 300 bini 

de yaralandı. İran’ın kayıpları daha fazlaydı: 280 bin ölü, 450 bin yaralı. Savaş boyunca 

her iki ülke de birbirlerine karşı kimyasal silah kullandı. Irak, ayrıca kendi ülke 

vatandaşlarına karşı da bu silahları kullandı ve Halepçe’de bir katliam yaşandı. Savaşın 

iki ülke ekonomisine verdiği toplam zarar 400 milyar dolardan fazlaydı. Savaş sonunda 

Irak, yaklaşık 70 milyar dolarlık bir borç batağı ile başbaşa kaldı. 

İran’daki devrimin yayılmasından endişe duyan ABD ile aralarında İngiltere ve 

Fransa’nın olduğu Batılı ülkeler, savaşta Irak’ın yanında yer aldı ve bu ülkeye silah ve 

askeri mühimmat temin ettiler. En büyük destek ise ABD’den geldi.” 

Ve nihayet:” Saddam, Ağustos 1990 tarihinde Kuveyt’i işgal etti. Fakat, evdeki 

hesapta yanlış olan bir şey vardı. Arap Birliği’ne bağlı ülkeler, Saddam’ın yanında yer 

almak yerine ABD önderliğinde kurulan uluslararası koalisyona destek verdiler. 

Saddam tek başına kalmıştı. Körfez’deki kriz, 17 Ocak 1991’de büyük bir savaşa 

dönüştü. ABD öncülüğünde 33 ülkenin destek verdiği müttefik güçleri Bağdat’ı 

bombalamaya başladı. İkinci Dünya Savaşı sonrası, yeryüzünün gördüğü en büyük ve 

en ağır bombardıman tam 40 gün devam etti. Müttefik uçakları Irak üzerinde 110 bin 

sorti yaptı ve 85 bin patlayıcı bıraktı. Kara savaşının başladığı 24 Şubat’ın üzerinden bir 

hafta geçmişti ki Irak teslim bayrağını çektiğini tüm dünyaya duyurdu.”[1] 

-Körfez savaşında merhum Turgut Özal,şimdiye kadar hep yanlış anlaşılıp ve 

yanlış uygulanan,adeta kolumuzu bağlayan;-Yurtta sulh cihanda sulh-düşüncesini farklı 

olarak uygulamış ve olaya cesaret ve akıllılıkla karşı koymuştur.Öyleki kendisine ayak 

uyduramıyan Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Genel kurmay başkanı istifa 

etmiştir. 

            Bu sebeble Musul-Kerkük münakaşası netleşmemiş,bölge kontrol dışı 

kalmış,belki de bugünkü savaşa zemin hazırlamış oldu. 

            Tıpkı önceden de çözülemeyip uygulamaya konulmadığı gibi. 

            “IRAK SINIRI : Lozan Antlaşmasında çözümlenememiştir.Türkiye ile Irak’ın 

mandater devleti olarak İngiltere arasında yapılacak ikili görüşmelerle 

çözümlenmesi,eğer bu mümkün olmazsa sorunun Milletler Cemiyeti Genel Kurulunda 

görüşülmesi esasa bağlanmıştır. Türkiye ile İngiltere arasında yapılan görüşmelerle 

çözüme kavuşturulamayınca sorun Milletler Cemiyetine intikal etmiş, Milletler 

Cemiyeti Daimi Adalet Divanının kararı sonucu Musul-Kerkük ve Süleymaniye Irak’a 

bırakılmıştır. 1926 yılında Türkiye ile İngiltere arasında yapılan Ankara Antlaşması ile 

Türkiye Musul-Kerkük ve Süleymaniye’deki iddiasından ,Musul Petrolleri gelirinin % 

10’u her yıl Türkiye’ye verilmek şartıyla vazgeçmiştir.”  

O günkü Dışişleri bakanının istifasından sonra yerine gelen A.K.Alptemoçin o 

zamanı şöyle anlatıyor:”Amerika isteseydi askeri harekatı sürdürüp 15 günde Saddam’ı 

bitirebilirdi.Ciddi bir direniş olmadı.Amerika eğer tamamen Saddam’ı bitirseydi 
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Saddam b,ir tehdit olarak ortada olmayacaktı ve Amerika’nın 10 yıldan fazla süredir 

bölgede var olmasının bir izahı olmayacaktı.Yani Saddam’ı vursaydı Suudi arabistan’da 

kalamazdı,gemilerini alıp gitmesi gerekirdi.Kendisi çok büyük masraflar 

yapmıştı.Yaptığı masrafın karşılığını almak için geri döndü.Kısaca Saddam’ı bir giyotin 

gibi,Demokles’in kılıcı gibi kullandı.-Giderim ha,gidersem Saddam gelir-dedi.”[2]      

            Bu çıkışın en önemli bize olan katkısı,askeriyenin modernizasyonu olmuştur.Bu 

vesile ile F16 savaş uçakları projesi gerçekleşmiştir. 

            O gün olduğu gibi bugün de batı özellikle İngiltere kuzey cephesi üzerinde 

durmaktadır.İngiltere dün olduğu gibi,bu günde Musul-Kerkük petrollerini 

arzulamakta,haritalarını da bu sınırlar çerçevesinde yapmaktadır. 

            Nitekim:” Lozan görüşmeleri sırasında İngiliz Başvekili Lloyd George'nin: 

Türklerin, şimdi hak istedikleri Anadolu'da nesi var? Orada medeniyet vesikası olarak 

ne kalmışsa Yunan'ın, Roma'nın, Bizans'ındır Türklerin Anadolu 'daki evleri sazdan ve 

kerpiçten harabelerden ibarettir. Şimdi böyle bir alemi veya onun güzel parçalarını 

Türklere nasıl bırakırsınız?" demesi üzerine henüz aklını ve vicdanını yitirmemiş bir 

batılı düşünür olan Eugene Pitard ın Cenevre'nin ünlü bir gazetesinde Loyd George'a 

cevap olarak: 

Efendiler, Konya'daki İnce Minare'nin kapısı ile, İstanbul'daki muhteşem 

Süleymaniye'nin kubbelerini yapan millete karşı böyle söylenemez. Haddinizi biliniz..." 

diye harika bir cevap..”vermiştir. 

Bağdad tarih boyunca bir çok güzelliklere sahne olduğu gibi,bir çok ciğer 

parçalayıcı tarihi hadiselere de sahne olmuştur.Nitekim:” Büyük İslam seyyahı İbn-i 

Batuta'nın yazdığına göre 1258'de Moğolların Bağdat'da 24.000 ilim adamını 

öldürdüğünü .Şehirdeki kütüphanelerdeki yüzbinlerce kitabı çıkartıp Dicle nehrine 

attığını ve bunların çokluğundan dolayı adeta nehrin önünde bir baraj oluştuğunu. 

Bunun üzerine Moğolların, ırmağın taşmasından korkup geri kalan kitapları 

cayır cayır yaktıklarını...”yazmaktadır. 

Halepçede de zulüm yaşandı.”CIA  eski bir yetkilisi Kuzey Irak’taki Halepçe’de 

1988’deki kimyasal saldırıda ölümlerin sebebini açıkladı. 

Bu durum İsrail’in de Mezepotamya ya kadar uzanma iştahını kabartmakta ve 

hayalini kurup yaşatmaktadır. 

Çünki genel olarak batı ve siyaseti menfaat üzerine dönmektedir.” Meşhur 

Amerikalı yazar Mark Twain'e: "İnsan hayatının gayesi nedir? . Nasıl zengin 

olabiliriz?" diye sormaları üzerine onun . 
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"Eğer becerebilirsek şerefsizce, mecbur olursak namuslu yoldan. Tek ve gerçek 

tanrı kimdir? Tanrı paradır. Altın, dolar ve hisse senedi, Baba, oğul ve ruhları" 

cevabını vererek Amerikan hayat felsefesini formüle..”etmiştir. 

            1991’de 43 gün süren Körfez savaşı,200 bin insanın ölümüyle son bulmuştur. 

            Araplara maddi maliyeti ise 700 milyar dolardır. 

            Savaşan taraf ise kendi kayıblarının 41,1 milyar dolar olduğunu açıklamıştır. 

            8 yıl süren İran-Irak savaşında ise 1 trilyon dolar ve 1 milyon insan 

kaybedilmiştir. 

            Buda yetmemiş gibi Körfez savaşından sonra Irak’ın ihraç ettiği petrolden % 25 

savaş tazminatı alınmıştır. 

            Petrolden yıllık geliri 10 milyar dolar olan ve 214 milyar ödemeye mahkum 

edilen Irak’ın ödeyeceği % 25’lik tazminat büyük bir yekun tutmaktadır. 

            Öyle ki,bu savaş giderlerinin karşılığında yapılacak olanlar:” 1991 yılında 

meydana gelen Körfez Savaşı'nın bir günlük maliyeti ile 3 milyon çocuğun 2, 7 yıllık süt 

ihtiyacının karşılanabildiğini... 

Bu savaşın otuz günlük savaş gideri ile 50 milyon insanın 4 yıllık ekmek 

ihtiyacının giderilebildiğini... 

1 adet Stealth avcı uçağının bedeli ile 13 milyon kitap alına bildiğini . . . 

Ve 1 adet Patroit füzesi ile 74 milyon adet fidan dikildiğini .. “istatistikler 

göstermiştir. 

            Bütün bunların altında iştahları kabartan Irak Petrolleri olmaktadır.Bu kavga 

da Petrol Kavgasıdır. 

            Milliyetçi bir özelliğe sahip,Sosyalist Baas Partisinin kurucusu,despot bir lider 

olan Saddam;köklü bir gizli servise ve güce sahip olan egoist bir insandır. 

            O dönemde başta Türkiye olmak üzere bir çok Arap ülkeleri onun hırsı 

neticesinde maddi ve manevi kriz yaşadı. 

            ABD yıllardır İsrail’in Filistin’de yaptığını görmemekte,Irak’ı imha silahları 

üretmekle ittiham edip,terörü kaldırma fedailiği yapmaktadır. 

            O halde kimdir terörist? 



            ”TIME, milyonlarca satan ve dünyanın dört bir tarafında okunan bir dergi. 

İnternet sitesinde değişik konularda okur anketi yapan TIME, kısa süre önce, 

tartışmaya açtı: "Hangi ülke 2003 yılında dünya barışı için en büyük tehdidi teşkil 

ediyor?" Bu soruya cevap verecekler üç ülke arasında tercih kullanmak zorundalar. İlk 

ikisi ABD başkanı George Bush'un 'şer ekseni' tanımına uyan ülkeler: Irak ve Kuzey 

Kore... Üçüncü ülke ise, Bush'un başında bulunduğu ABD...  

Bu soruyu sorarken, TIME, Irak ve K. Kore'nin neden tehdit unsuru olduğuna 

dair uzun izahat veriyor, ABD konusunda ise susuyor... Bu soruya şimdiye kadar cevap 

veren 300 bine yakın kişinin kanaati şu: En büyük tehdit ABD (yüzde 83.9); Irak (8.6) 

ve K. Kore (7.5) açık arayla geride... “[3] 

            Televizyonda İngiliz başbakanı Tony Blair-e halk sorduğu soruda:” . Bir 

katılımcı, "Amerika'nın o kadar uydusu, âleti-edavâtı var da, Irak'ta bulunduğu 

söylenen kitle imha silâhlarının yerini tespitte nasıl zorlanıyor?" diye sordu sözgelimi... 

Blair'in cevabı 'kem, küm'den ibaret kaldı. Bir diğer katılımcı, Blair'in konuyu ısrarla 

Saddam Hüseyin'e çekme gayretlerine şu soruyla sınır getiriverdi: "Sayın başbakan. Bu 

savaşın, demokrasi diye bir derdi bulunmayan, istikrarı bozan, insan haklarını ihlâl 

eden bir diktatörden kurtulmak için yapılacağını söylüyorsunuz. Acaba, bunu, Bay 

Bush'a karşı açılacak bir savaş izleyebilir mi?"  

İşte size bir katılımcı bayanın sorusu: "Nükleer silâhlara sahip olmaya, 

geliştirmeye tamamen karşıyım. Bu yüzden ABD ve İngiltere'nin nükleer silâhları da 

beni rahatsız ediyor. Ülkemizin sayısız nükleer silâhı var; ABD'nin de... Unutmayalım, 

ABD, nükleer bomba fırlatmış bir ülke. Kendimiz elimizdeki nükleer silâhlardan 

kurtulmak için hiçbir şey yapmazken, Irak'ı nükleer silâh geliştirdiği için nasıl 

eleştirebiliriz? Bunu yapmak inanılmaz biçimde ikiyüzlülük olmaz mı?"[4] 

Amerikanın en büyük isteği;Türkiyenin savaşta kendisine yardım etmesinden 

ziyade yanında yer alma görüntüsü vermesindedir.Maddi destekten fazla,manevi destek 

istemektedir ki,bu da garantörlük anlamına gelmektedir.Gerek Araplara,gerek 

Türklere ve Türk cumhuriyetlerine,Gerek Kürtlere hatta Gerekse rusyaya ve Çin’e 

karşı bir sigorta ve garanti değeri taşımaktadır. 

”Saddam’dan sonra hedef: ARAFAT 

 İsrail’de yayınlanan Yediot Ahronot Gazetesi, Şaron ve Bush’un Saddam 

Hüseyin’in safdışı edilmesinden sonra, Arafat’tan “kurtulmak” konusunda 

anlaştığını yazdı. 

 Gazetenin haberinde, geniş yetkiye sahip bir başbakan atamayı reddetmesi 

halinde Filistin Lideri Yaser Arafat’ın, kendi aralarında anlaşan Bush ve 

Şaron tarafından Filistin topraklarından çıkarılacağını belirttiler.”[5]Ve ondan sonra 

sıradaki Pakistan ve sıradaki!.... 
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            ”İKİNCİ HEDEF SURİYE 

             IRAK’A askeri harekat için son hazırlıklarını yapan ABD, Irak’ın işgalinden 

sonraki planları hakkında ipuçları vermeye başladı. Şarkul Evsat gazetesine konuşan 

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Danışmanı Richard Perle, reformları yapmaması 

halinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın “Saddam’dan sonra ikinci hedef” 

olabileceğini söyledi. “ [6]  

“MUSEVİ entellektüel İsrael Shamir, Irak'tan sonra operasyonun İran, Suudi 

Arabistan ve Pakistan'la devam edeceğini belirterek, ABD'yi İsrail'in yönlendirdiğini 

söyledi.” 

“Rus asıllı anti siyonist entelektüel Yahudi İsrael Shamir uyardı: 

ABD’nin vekili gibi davranmayın 

“ABD bu izlediği politikayla sadece İslamiyet’e değil Yahudilik ve 

Hıristiyanlık’a da zarar vermektedir. Bu gidişattan aklı selim, insaflı dindar 

Yahudi ve Hıristiyanlar da rahatsızdır. Osmanlı yönetimi altında yaşayan 

Hıristiyan ve Yahudiler, Avrupa ve ABD’de yaşayan Hıristiyan ve 

Yahudilerden daha fazla özgürdüler. “ [7]  

Dünyayı Amerika yönlendirirken,Amerika’yı da İsrail yönlendirmektedir.Zira 

bu Irak savaşı ve hesabı İsrailin hesabına gelmekte ve onun tarafından 

düzenlenmektedir. 

            ”11 Eylül sonrası, Afganistan seferini başlatmadan önce, saldırılara 'Haçlı 

Savaşı' adını, sonradan "Dili sürçtü" mâzereti ardına sığınılsa da, George W. Bush 

takmıştı... Bush, şimdilerde de, "Aydınlık" ve "Karanlık" gibi kavramlar üzerinden 

dilini sürçtürüyor... Dil alıştığı yerde sürçer...”[8]          

T.Kıvanç köşesinde [9] tarihli belgesinde,Urfa’da kendilerini gizleyen bir çok 

museviden haber vermektedir.Öyleki bunların tam bir müslüman gibi göründükleri,her 

türlü takiyyeyi yaptıklarını nakleder.(JTA’-'Jewish Telegraphic Agency' -nın 

sitesinde,Gutman) "Tevrat'ın hakkında 'Hz.İbrahim develerine su içirmek için 

konaklamıştı' yazdığı tarihî kentin Musevileri, hayatta kalabilmek için, takkelerini ve 

dinlerine ait kitapları evlerinin gizli bir köşesinde saklıyorlar..."  

İsrail genişlemek amacıyla,ABD menfaat icabı,İngiltere siyaseti gereği kürt 

devletinin kurulması hesabını yapmakta ve bu doğrultuda planlarını yürütmektedirler. 

Tıpkı hadisde haber verilen;”Her bir ağaç arkasına saklanan yahudiyi haber verirken, 

bir ağacın onu saklayacağı...”ifadesi ve koruyucusu ABD olarak görülmektedir.Çekiç 

güç bunu sürdürürken,şimdi daha hesaplı ve uzun vadede sürdürülmek istenmektedir.5 

bin PKK’lı ile 30-dan fazla silahlı kürt grubları ancak bu destekle varlıklarını 

sürdürebilirler. 
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“İngiltere'de yayımlanan The Times gazetesi, PKK olan adını KADEK olarak 

değiştiren terör örgütünün Türkiye'ye karşı yeniden savaş açma tehdidinde 

bulunduğunu öne sürdü. 

           Gazete, ''Türk askerinin Kuzey Irak'a girmesi halinde Türkiye'nin her yerinde, 

kentlerinde, kırsal alanlarında, ekonomik, askeri, bürokratik hedeflerine karşı eylemler 

düzenleriz'' iddiasında bulunan terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın kardeşi 

Osman Öcalan'ı, ''KADEK'in komutanı'' olarak tanıttı. 

         The Times yazarı Antony Loyd, Kandil dağlarındaki kampında konuştuğunu 

belirttiği terörist Osman Öcalan'ı ''ayı görünümlü'' bir kişi olarak tarif etti. 

         Loyd, terörist Osman Öcalan'ın İngiltere ve ABD'yi de tehdit ettiğini ve ''Kürt 

meselesi halledilmedikçe, bu iki ülke Kürtlerle ilgili politikalarına açıklık getirmedikçe, 

onlara destek vermeyiz'' dediğini bildirdi. 

         Times, ABD'nin istemesi durumunda da terör örgütü KADEK'in silahlarını 

bırakmayacağını, bu durumda ABD'ye karşı direneceklerini belirten terörist Öcalan'ın, 

Türkiye, Irak ve İran'da silahlı militanları bulunduğunu söylediğine dikkati çekti.”[10]  

Bir asırdır kullanılan kürtler,bu seferde daha ümitlendirilerek kullanılmaya 

çalışıldılar,böylece Irak’dan alınacak silahlar ve Irak engelinin kaldırılması teklifleri ve 

Kerkük’ün ele geçme ve başkent yapılması tuzak ve avutmacalarıyla yine kırdırılmaya 

çalışılmaktadırlar.Herkesin ağzına bal çalınmakta.Irak saddam’dan kurtarılma ile 

ümitlendirilirken,Türkmenler,Şiiler,Kürtler,İran,Türkiye,İngiltere,Rusya hepside ABD 

avcısının avına bakmakta,pek fazla bir şey yapamamaktadır.Sadece yeni dünya 

düzeninde düzenlemede rol almak,az zararla kurtulmak en hesaplı olanı. 

“Ulusal Hukuk ve Ekonomi Haklarını Koruma Girişimleri Sözcüsü Cahit Deniz, 

ABD'nin Kuzey Irak'taki Kürt gruplarla 16 Aralık 1998'de gizli bir anlaşma 

imzaladığını ve "onlara akseri koruma sağlayacağı" sözünü verdiğini açıkladı.”[11] 

Dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi,Irak’da da problem çözülmeyecek belki 

problem büyütülerek bırakılacak ki,her zaman gelme ve davet edilme imkanı doğmuş 

olsun! 

“Amerikan dış politikasını 'İsrail güdümlü' bir politika olarak tanımlayan 

Illinois Üniversitesi öğretim görevlisi Carl Estabrook, "İsrail, devlet olarak varlığını 

kargaşa, kaos ve savaşlara borçludur" diyor. CounterPunch gazetesindeki yazısında, 

"İsrail, ordusu olan bir devlet değil, devleti olan bir ordudur" önermesinden hareket 

eden sosyolog ve tarihçi Carl Estabrook, "küresel güvenlik" denilen ama aslında 

"küresel yayılma ve saldırganlık" anlamına gelen ABD"nin İsrail kaynaklı yeni 

uluslararası stratejilerini yorumluyor. Chomsky'nin, "İsrail devleti Amerika'nin sınır 

karakolu ve Pentagon'un keşif koludur" tespitini aktaran Carl Estabrook, yazısına 

Chomsky'den şu uzun alıntıyla devam ediyor: "Ne yazık ki İsrail, giderek ABD'nin bir 

benzeri olmaya başladı. Şu an endüstrileşmiş ülkeler arasında, gelir dağılımı en 

adaletsiz ve sosyal devlet sistemi en dengesiz olan ülke Amerika'dır.” 
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“ABD'nin Irak'ı ve Ortadoğu'yu işgal etme politikası, İkinci Dünya Savaşı'na 

zemin hazırlayan olaylar serisiyle büyük bir benzerlik gösteriyor.”[12]  

”Bu savaşın ardında İsrail var 

“Amerika’da bulunan Utah Üniversitesi’nde, ABD’nin önde gelen dış politika 

yöneticilerinin de hazır bulunduğu bir panelde konuşan İsrail Parlamentosu Dış İlişkiler 

Komisyonu Üyesi Sneh, Irak’ın varlığını İsrail için büyük bir tehlike olarak nitelendirdi. 

İsrail’de Sağlık, Ulaştırma ve Savunma Bakanlığı görevlerinde de bulunan Sneh’in Irak 

Savaşı ve sonrasıyla ilgili çarpıcı açıklamaları şu şekilde:  

GERÇEK NİYETLERİ  

1: Saddam Hüseyin yönetimindeki bir Irak, İsrail’in varlığına yönelmiş en ciddi 

tehditlerden biri.  

2: Saddam Hüseyin, Filistin’deki ‘terör örgütleri’ni yönlendirip, finansal destek 

sağlıyor.  

3: Saddam Hüseyin, şehadet eylemi düzenleyenlerin ailelerine 15’er bin dolarlık yardım 

yapıyor.  

4: İsrail, savaştan sonra kurulacak Kürt Devleti’ne destek verecek. Çünkü bağımsız bir 

Kürt Devleti’nin kurulması İsrail’in çıkarları açısından son derece önemli.  

5: ABD; Irak’tan sonra İran’ı da mutlaka hizaya getirilmeli. Savaş sonrasında İran 

merkezli oluşacak bir anti-Amerikancılık hem İsrail’i hem de ABD’yi zor durumda 

bırakacaktır. “[13]  

” 26 Kasım 1947'de BM Genel Kurulu'nu toplayan Amerikalılar bir Yahudi 

devletinin kurulması için oylama istediler..  

Yani başkalarının toprağını başkalarına vermek için başkalarının onayını istediler..  

Birinci oylamada çoğunluğu sağlayamayan Amerikalılar ertesi gün için 2.oylama 

istediler.. Ancak her türlü rüşvet, baskı, şantaj, tehdit yöntemlerine başvuran 

Amerikalılar yine de gerekli desteği bulamadılar.  

Bir gün ara veren Amerikalılar çoğunluğu (13 ülke) Latin Amerika ülkesi olan üye 

ülkelere inanılmayacak düzeyde baskı ve tehdit uygulayarak 29 Kasım'da tüzüğe aykırı 

olarak 3. oylama yaptırarak gerekli çoğunluğu 1 oy farkla sağladılar ve Filistin toprağı 

üzerinde siyonist bir İsrail devletinin kurulmasını sağladılar..  

Kurulduğu günden itibaren Amerikalılar'ın her türlü destiğine sahip olan 'meşru' İsrail 

devleti kendi aleyhinde BM Genel Kurulu'nda ve BM Güvenlik Konseyi'nde kabul 

edilen 200'ü aşkın kararlardan hiçbirini uygulamadı. Amerikalılar da en az 60 kez veto 

hakkını kullanarak kendi kurdurdukları 'meşru' siyonist İsrail devletini korudular.  

55 yıl önce kurulan böylesi 'meşru' İsrail devleti şimdiye kadar 5 kez Araplar'la savaşa 

girişti (1948-1956-1967-1974-1982 ) ve bölgede ne kadar sorun varsa müsebbibi oldu..  
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Tüm bu savaşlarında arkasında Amerikalılar'ı bulan 'meşru' İsrail devleti yüzbinlerce 

Müslüman ve Hıristiyan Filistinli ve Arap'ın ölümüne neden oldu..  

Bölgede belki de dünyada ne kadar bela yaşandıysa arkasında Amerikalılar'ın BM'de 

tehdit ve şantajlarla kurduğu 'meşru' İsrail devletini bulabilirsiniz!! Bu tesbit Irak 

sorunu için de geçerlidir!! “[14] 

Bununla yapılmak istenen;bir yandan dünyanın 2.büyük rezervine sahib olan 

Irak petrollerini kontrol altına almak,bir diğeri de İsrailin önündeki büyük engel olarak 

görülen Irak engelini ve tehdidini kaldırmak. 

”Kimyasal silah tesisini ingilizler yapmış.”[15]    

”ŞİMDİ DE KÜRT KARTI 

       Bush yönetimi, Türkiye’den, Kuzey Irak’a asker göndermemesini istedi ve aksi 

halde Türk birlikleri ile sadece Kürt gruplarının değil, ABD askerlerinin de çatışmaya 

girmesi tehlikesi doğacağı uyarısında bulundu. Geçen hafta, ABD Genelkurmay Başkanı 

General Richard Myers’ın, “TBMM, ABD askerine izin vermezken, Türk askerlerinin 

de Irak’a girmesini engellemiş oldu” açıklamasıyla gündeme gelen ve Başkan Bush’un 

Başbakan Tayyip Erdoğan’a gönderdiği tebrik mektubuna da, yansıdığı öğrenilen 

mesaj, son olarak ABD’nin Kuzey Irak’tan sorumlu yetkilisi Zalmay Halilzad 

tarafından Türk yetkililere aktarıldı.”[16]  

”TÜRK BİRLİĞİ YAYILIYOR 

       Kuzey Irak’taki Türk birlikleri, Kürt gruplara ait silahlı peşmergelerin saldırı 

olasılığına karşı tanklar ve zırhlı araçlarla 30 kilometre derinliğe kadar yayıldı.”[17] 

”TÜRK-KÜRT KRİZİ OLABİLİR 

       Operasyonda bir görevlerinin de Türk-Kürt çatışmasını önlemek olduğunu söyleyen 

Franks, “Ne olacağını kestiremiyorum” diye konuştu...”[18]  

“Prof. Küçük: Kürt-Yahudi devleti kurulacak 

SUNUŞ  

Amerika terör bahanesiyle Irak’ı istila ederek Ortadoğu’ya yerleşmenin hazırlıklarını 

yaparken; Prof. Dr. Yalçın Küçük, Vakit’e inanılmaz açıklamalarda bulundu. Yalçın 

Küçük’le muhtemel savaşın nelere mal olacağını ve ilerde Türkiye için ne tür 

olumsuzlukların meydana geleceğini, sözkonusu saldırının İsrail’in güvenliğini 

sağlamaya yönelik olup-olmadığını konuştuk.  

Yaptığı çalışmalarla Türkiye’deki “Gizli Yahudiler” ile Sabataistlerin maskesini 

düşüren Prof. Dr. Küçük, ABD’nin yüzyılın savaşını çıkarmak için düğmeye bastığını; 

bunda ise Kripto-Yahudilerin etkin olduğunu vurguladı. ABD ve İsrail’in Kuzey Irak’ta 

“Kürdo-Judaik” bir devlet peşinde olduğunu söyleyen Küçük, Türkiye’nin yıllardır dış 

politikasında attığı yanlış adımların nelere mal olduğunu çarpıcı örneklerle dile getirdi. 

Prof. Küçük’e yönelttiğimiz sorular ve cevapları şöyle:  
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- Amerika’nın Irak’a yönelik muhtemel istilasının, İsrail’in güvenliğini sağlama amaçlı 

olduğu vurgulanıyor. Bu iddia doğru mu?  

- Bu operasyon sadece İsrail’in güvenliğini sağlamak için sağı solu rahatsız etmeye 

yönelik değildir. İsrail’in güvenliğini sağlamanın yanında, Amerika’nın dünya 

hakimiyeti ve bölgedeki hegemonyasını pekiştirmeye yönelik organizmalar oluşturmak 

içindir.  

KÜRDO-JUDAİK DEVLET KURULUYOR  

Tabii ki İsrail’in güvenliği ABD için çok önemlidir. Çünkü İsrail ABD’nin karakoludur. 

Ancak İsrail, bölgede rahat bir şekilde yaşamak için “Büyük İsrail’i” kurmak 

zorundadır. İsrail bölgede biraz toprak genişletmek ve daha fazla Yahudiyi kalıcı hale 

getirmekle kalmayacak. Büyük İsrail’in kurulması ve bölgedeki hegemonyanın 

sürdürülmesi için Amerika buraya gelecek. Bu savaş; Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra 

çizilen haritaya itirazdır. Yeni bir harita yapılması amaçlanıyor. Şöyle de ifade 

edilebilir: Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda yapılamayanlar, şimdi yapılmak isteniyor. 

Ayrıca bölgede bir “Kürdo-Judaik” devlet kurulacaktır.  

- Kürdo-Judaik” devleti biraz açar mısınız?  

- Kürdo-Judaik; Kürt-Yahudi devleti demek. Bu devletin kurulma hazırlıkları 

yapılıyor.  

- Böyle bir yapılanma İsrail’e ne katacak?  

- İsrail’e yeniden hayat verecek. Bölgenin ikinci sorunlu devleti Kürdo-Judaik olacağı 

için, dikkatler İsrail’in üzerinden buraya yoğunlaşacak. Bu iş için de Mesut Barzani ön 

plana çıkartılıyor. Ancak şunu hemen ifade edeyim ki: Mesut Barzani ve Celal Talabani, 

Türkiye’deki bir çok politikacıdan daha tecrübeli ve akıllıdırlar. Aşiretten geliyorlar. 

Bazı solcu yazar çizer takımı ile emekli paşalardan daha zekidirler.  

Barzani ve Talabani, Amerika ve İsrail istemediği takdirde devleti resmen açıklamazlar. 

Ama bir devlet halinde olurlar. Kuzey Irak’ta devlet kurulmasını ise Türkiye 

sağlamıştır. Postanesini, televizyonunu Türk Devleti kurdu. Parayı Türkiye vermiştir. 

Barzani ve Talabani Ankara’ya geldikleri zaman ben karşılamadım! Barzani ve 

Talabani’yi karşılayıp ağırlayanlar bugün hesaplarını iyi yapsınlar.  

DÜNYA, “TÜRKİYE ÜS OLDU” DİYOR  

- Bu savaşın amacı nedir? Ekonomik çıkar elde etmek mi, yoksa bölgeye ideoloji 

yerleştirmek mi?  

- Savaşın amaçlarından bir tanesi; elbetteki ekonomik çıkarlardı. Amerika’nın Irak’a 

saldırmasının temelinde sadece Kürdo-Judaik bir devlet kurulması da yoktur. O zaten 

olmuş. Ama bunu bir adım daha ileriye götürmeyi amaçlıyor. Nitekim burada çok 

kararlı bir şekilde Grossman ve diğerleri, “Türkiye, Kuzey Irak’a girmesin” diyorlar. 

Türkiye’nin istenmemesinin sebebi ise orada oluşturulan yapıyı rahatlıkla hayata 

geçirmektir.  

Türkiye’nin Kuzey Irak’la ilgili politikasını da çok gerçekçi görmüyorum. Türkiye ne 

yazık ki burada silik ve kişiliksiz bir dış politika yürütüyor. Üslerini açma noktasında 

dünyada büyük eleştiriler aldı. Dünya, “Türkiye ABD’ye üsleri açtı” demiyor. “Türkiye 

üs oldu” diyorlar. Siz Türkiye’yi böyle üs yapacaksınız ve kontrol edemeyecek konuma 

getireceksiniz; ondan sonra da geçip “her şey kontrolümüz altında” diyeceksiniz. Buna 



kimse inanmaz. Amerika bölgeye 200 bin asker yerleştirecek, ardından ise Türkiye 20-

30 bin askeriyle bölgeye girip bir Kürt devletinin kurulmasını engelleyecek! Olur mu 

öyle şey!.. Bu düşünceler fantaziden ibarettir. Bunların hiçbir gerçekçiliği yoktur. Türk 

Genelkurmayı eğer bu düşüncede ise çok büyük yanlış içerisindedir.  

İsrail’in vahşetine, siyonizme karşı sağlam bir şekilde durmak gerekiyor. Ben anti-

siyonistim, bunu her yerde de rahatlıkla ifade ediyorum. Ancak şu gerçeğin altını 

çizmeden geçemeyeceğim: Türk aydını, özellikle de solu; anti-semitik görünmemek için 

siyonizme göz kırpıyor.  

- İngilizlerin Birinci Dünya Savaşı’nda bölgede çizdiği haritayı, Amerika yeniden 

şekillendirmek mi istiyor?  

- Bundan evvelki Büyük Biritanya Dışişleri Bakanı Robin Cook idi. Cook dedi ki: 

“Türkiye’nin güney sınırları belli değil”. Yine ABD eski Başkanı Bill Clinton aynı 

anlama gelecek sözler ileri sürerek “Ben harita okuyorum” dedi. Ama Türkiye’deki bazı 

aydınlar aşağılık kompleksine kapıldıkları için “Clinton bize çalışıyor” dediler. Ama 

adamlar harita üzerinden çalışıp dünyada istedikleri bölgeye diledikleri dizaynı vermek 

çabasındalar.  

Herkesin inancına saygım var. Eğer Kuzey Irak’taki Kürt liderlerinin “Kripto-Yahudi” 

olduğunu çıkarttıysam; bu yalnış politikayı bozmak içindir. “Barzanilerin yahudi 

olmadıklarını açıkladıklarını, buna rağmen hangi delillerle onların ‘Kripto-Yahudi’ 

olduklarını ileri sürüyorsunuz?” diye soruyorlar. Ben onların yüzde yüz yahudi 

olduklarını söylemiyorum. Ben bilim adamıyım ve elimdeki bilgilere göre konuşurum.  

Birileri gibi el etek öperek bu konuma gelmedim. İranoloji ve Kürdoloji okudum. Paris 

Üniversitesi’ndeki bölüm hocam da çok radikal bir Yahudiydi. Ondan da aldığımız 

derslerde, Barzani Ailesinde Mustafa Barzani’nin sıkıştığı zaman Telaviv’deki 

akrabaları olan Kürt Yahudilerinin yanına gittiğine dair belgeler var. Bir çok defa 

Nasır, Mustafa Barzani’den sembolik olarak üç Kürt askerinin İsrail’e karşı yürütülen 

savaşa destek olarak gönderilmesini istemiştir. Ancak Barzani, hiçbir zaman Kürt 

askerlerini göndermemiştir. Biz bunlara bakarız. İsrail de bunları göz önünde 

bulundurur. Onun için de İsrail, Öcalan’ı getirdiğine dair bütün haberleri yalanlamaya 

özen gösteriyor.  

Prof. Küçük: Kürt-Yahudi devleti kurulacak  

Çünkü kendi içindeki ve dışındaki Kürtlere ve aradaki bu duygusal yakınlığı zedelemek 

istemez. Kuzey’deki Kürtlerin İsrail’e yakınlığını da yadırgamam. Çünkü Araplar 

Kürtlere kötü davrandılar.  

Bütün bunları şunun için söylüyorum: “Ey Türk yöneticileri bunları kazanın. Kürtler, 

bu topraklara bağlıdır. Bak görüyorsunuz yüzde 85 oy veriyor. Bunlara sahip çıkın. 

Türkiye’deki Kürtleri devamlı döverek, söverek bir neticeye ulaşamazsınız. Anlayın 

artık” gerçeğinin bilinç altına yerleşmesini istiyorum.  

“KÂR-ZARAR HESABIYLA SAVAŞ OLMAZ”  

- Peki Türkiye nasıl bir strateji izlemeli ki hem ABD ve İsrail’in Kürt devleti kurulması 

planına engel olsun hem de olup bitenleri en az zararla atlatsın?  

- Kâr-zarar hesabıyla savaş olmaz. Komşunda yangın çıkarsa senin evin de mutlaka 

zarar görür. “Savaş çıkacak bunun engelleyemem, dolayısıyla güçlüden yana olayım ve 

destek vererek zararımı aza indireyim” hesabı ahlâki değildir. Hayatım, gençlik yıllarım 



“olur mu böyle olur mu kardeş kardeşi vurur mu?” marşlarını söylemekle geçti. Kuzey 

Irak’taki Kürtler ile Türkiye’deki vatandaşlarımız akrabadırlar. Ancak şu da 

unutulmamalıdır ki Iraklılar da kardeşlerimizdir. Kıbrıs’a sahip çıktığımızdan çok 

daha fazla bir şekilde bölgedeki kardeş ülkelere sahip çıkmak gerekiyor. Çünkü biz çok 

daha uzun bir süre o topraklarda yaşadık. Her Türk’ün şunu söylemesi gerekiyor: “Ey 

Amerika! Sen bu benim 500 yıl yaşadığım bu topraklarda istediğini yapamazsın. Senin 

bu topraklar da ne işin var?”  

Onun için sağcısıyla-solcusuyla, İslâmcısıyla kemalistiyle her Türk aydının bu kirli 

savaşa karşı çıkması gerek. “Savaş önlenmez” bahanesinin arkasına gizlenmeye hiç 

lüzum yok. Türkiye “Ey Amerika bölgedeki komşularıma saldırırsan ben de Araplarla 

birlikte seninle savaşırım” derse “savaş” kendiliğinden önlenmiş olur.  

Bu savaş yüzyıl savaşı olacak. Amerika veya başka güçlerin buradaki üç günlük 

üstünlüğü başarı saymaz. Bu savaş devam eder. Dolayısıyla topraklarınızı o güçlere 

açtığınızda yüzyıl savaşının hedefi oluyorsunuz. Savaşa duyulan öfke gayet iyi. İslâmcı 

kitle savaşa karşı olduğunu ortaya koyuyor. Ancak daha önce de belirttiğim gibi 

Sabataycılar, iktidar partilerinde kümelenmeye çalışıyorlar. Eğer Sabataycıların 

etkisiyle Amerika’nın yanında yer alarak Türkiye savaşa girerse, iktidardaki parti için 

çok büyük olumsuzluk olur. ABD, ikinci bir tezkerenin Meclis’ten geçmesi için 

bastırıyor. Çünkü bu yöntemle dünyaya “Türkiye’de en İslâmcı parti iktidarda olduğu 

sırada savaş kararına destek verildi” mesajı verilmek isteniyor. Bugün hükümetteki 

politikacılar, bir yandan Sabatayistlerle diğer yandan Kripto-Yahudilerle 

sarılmışlardır.  

Türkiye’de Dışişlerine Sabatayistlerin hakim olduğuna dair görüşüm bir yasa haline 

geldi. Yaşar Yakış sınıf arkadaşımdır. Yaşar Yakış, Dışişlerindeki yapının kendisini 

kabul etmediğinden yakındı. Çok vahim bir gerçeği sizin aracılığınızla kamuoyuna 

açıklamak istiyorum: Amerikalı yetkililer, en kritik görüşmeleri ne Başbakan’la ne de 

Dışişleri Bakanı ile yapıyorlar. Tüm görüşmeleri Uğur Ziyal’le yapıyorlar. Bilindiği gibi 

Uğur Ziyal’i, İsmail Cem getirdi. Bundan önceki Dışişleri Bakanı da aynı inancın 

adamıydı. Ama Şükrü Sina Gürel’e güvenmedikleri için yine Uğur Ziyal’le 

görüşüyorlardı. Dick Cheney’nin, Colin Powell’ın ne dediğini Türkiye, Uğur Ziyal’den 

öğreniyor. O da Ziyal’ın aktardığı kadarını biliyoruz.  

“AMERİKA SONUNDA PERİŞAN OLACAK”  

Türkiye’deki garip ilişkiler, bağlantılar göz önünde bulundurulup bir değerlendirme 

yapıldığında ülkemizin ciddi bir tehlike ile karşı karşıya olduğu anlaşılır. Hiç kimse 

“Amerika gelecek Irak’a demokrasi yerleştirecek ve gidecek” şeklindeki hayal ürünü 

düşünceleri ileri sürmesin. Amerika’nın bölgeye gelmesi hem Türkiye’de hem de bütün 

dünyadaki dengeleri altüst edecek. Şuna inanıyorum: Bölge ve dünya dengeleri değişse 

de eninde sonunda Amerika buradan perişan olarak çıkacaktır.  

- ABD’nin bölgeye yerleştikten sonra Suriye, Suudi Arabistan’a el atacağı ifade ediliyor. 

Peki İran’a yönelik her hangi bir hareketin içine de girebilir mi?  

- Niye 1967’yi örnek alıyorum? İsrail’in kuruluşu niye 1948 değil de 1967? Çünkü 1967 

İsrail’in burada yaşayacağını gösteren tarih. Bu tarihten sonra dünyanın her tarafından 

ister açık Yahudi, ister Sabatayist, isterse Kripto-Yahudi olsun tüm Museviler, nerede 

bulunuyorlarsa bulunsunlar İsrail’e sadakatlerini bildirdiler. 1973 de çok önemlidir. 



1973 şunu gösterdi ki; Araplar, Sovyetlerin desteği de olsa İsrail’i buradan 

kazıyamayacaklar. Ancak son zamanlarda İsrail çok zayıfladı. İstikrarı sağlayamıyor. 

Enflasyonu var, halkının büyük kısmı artık savaş istemiyor. İsrail’i terk edenlerin sayısı 

artıyor. Olup bitenleri ise Amerika önleyemiyor.  

Yaptığım analizlere göre; yukarıda izah ettiğim nedenlerden dolayı bir çıkış yolu 

aranıyor. Amerika’nın Ortadoğu’daki hegemonyası zamanla zayıfladığı için de, İsrail 

gibi ikinci bir karakol kurma çabası içine girildi. Bu karakolun resmen ilanı ise ileriki 

zamana bırakılacak. Bununla birlikte Amerika kendi varlıklarını uzunca bir süre hem 

Türkiye’den hem de bölgeden çekmeyecektir. ABD unsurları gitmedikçe de tehlike ve 

tehdit sürer. ABD, Irak’tan sonra savaşı Suriye ile yapacak. Suriye düşürüldükten sonra 

ise, İsrail’in GAP’tan tutun Ermenistan’a kadar yolu açılmış olur. İran, bölgedeki 

savaşa müdahale etmedikçe, ABD’nin Farisilerle savaşı göze alacağını tahmin 

etmiyorum.  

Türkiye iki nüfuz bölgesine ayrıldı  

Başka bir noktaya daha dikkatinizi çekmek istiyorum: Birinci Dünya Savaşı’ndan önce 

İran iki nüfuz bölgesine ayrılmıştır. Kuzeyi Rusya nüfuz bölgesi, Güneyi ise İngiltere 

nüfuz bölgesiydi. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra da aynısı oldu. Ama şimdi şunu kabul 

edeceğiz. Bizim için büyük utanç vesilesi olarak kabul etmemiz gereken bir gerçek var. 

O da şudur: Türkiye ne yazık ki artık iki nüfuz bölgesine ayrılmıştır. İskenderun ile 

Samsun arasındaki hattın doğusu; Amerikan nüfuz bölgesi, Batısı da Avrupa nüfuz 

bölgesidir. Ve görülüyor ki Meclis’in kararı olmadan Amerika, nüfuz bölgesini istediği 

gibi kullanıyor.  

- Sayın Küçük bu çok ağır bir değerlendirme değil mi?  

- Amerika, Türkiye’yi iki nüfuz bölgesine ayırdı demiyorum ki. Türkiye çok büyük 

zaafiyet gösterdiği için iki nüfuz bölgesine ayrıldı. Amerika’nın elinde olsa bütün 

Türkiye’yi tek nüfuz bölgesi yapardı. Ülkemiz ne yazık ki iki nüfuz bölgesine ayrılmış 

durumdadır. Amerika’nın İzmir’le, Bursa ile bir ilgisi yok. Ama Doğu ve Güneydoğu 

bölgesindeki her ilimizle yakından ilgilidir.  

- Buna kim veya kimler neden oldu, niçin engel olunamıyor?  

- Ekonomik ve siyasal olarak çok zayıf durumdayız. Ayrıyeten bazı yöneticilerimizin 

“gaflet” ve “delalet” içinde olmaları nedeniyle engel olunamıyor. Artık gayet açık. 

Osmanlıların son dönemlerinden bile çok daha utanç verici bir vaziyetteyiz. Amerika 

yanı başımızdaki komşumuza saldırmak için hazırlık yapıyor, İstanbul Matbuatı ise 

sevinç ve çığlıklar eşliğinde “Kapılar açıldı” manşeti atıyorlar.  

TÜSİAD gizli Yahudi hakimiyeti altında  

Bugün Türkiye’de hukuku altüst ederek savaş isteyen ve Meclis’ten bir karar 

almaksızın Amerikan askerlerinin ülkemizin çeşitli bölgelerine yerleşmesini savunan ve 

bunu sevinçle yazan ve karşılayan TÜSİAD’dır. TÜSİAD savaşı ister, çünkü Kripto-

Yahudilerinin egemenliği altındadır. Kripto-Yahudi kavramı, bilimseldir, Yahudiler de 

kabul eder.  

- Türkiye’de Kripto Yahudiler için ne deniliyor?  

- Kripto Yahudi; gizli Yahudiler demektir. Eskiden Osmanlı döneminde Kripto-

Hıristiyan da vardı. Kripto ifadesinde bir hakaret yoktur, gizli demektir. TÜSİAD’da 

kimlerin Kripto-Yahudi olduğunu bilirim. Onlar da beni bilirler.  



- Bir kaç isim verebilir misiniz?  

- Hayır... kusura bakmayın vermeyeceğim... Zamanla bazı kişileri açıklıyorum. 

Amerika’nın Türkiye üzerinden Kuzey Irak’a girme düşüncesini Bush’a, Kripto 

Yahudiler önerdiler. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanları 

arasında Kripto Yahudilerin olabileceğini söylüyorum. Kripto Yahudilerle ilgili bir tek 

isim verdim: Musa Anter.  

Kuzey Irak’ta Yahudi Kürt Partisi bile kuruldu  

- Kuzey Irak’ta olup bitenlere ne diyorsunuz?  

- Kuzey Irak’ta Kasım ayı içinde Talabani’nin izniyle Süleymaniye’de bir parti 

kuruldu: Kürdistan Yahudileri Milli Partisi.. Bu parti açık şekilde Süleymaniye’de 

faaliyet gösteriyor. Vahim olan nokta ise bu tablonun ortaya çıkmasına Türkiye’nin 

seyirci kalmasıdır.  

- ABD; Hıristiyanlığı, İsrail ise Yahudiliği temsil ediyor. Bu iki ülkenin çıkarları nasıl 

örtüşüyor?  

- Amerikan politikalarına yön verenlerin Yahudi olduğu biliniyor. Amerika hiçbir 

zaman Avrupa’daki bazı ülkeler gibi “anti-semitist” olmadı. Amerika bir çok ülkeyi 

yanıltmıştır. Öteden beri Ortadoğu’daki karakolu İsrail olmuştur. Şimdi Ortadoğu’ya, 

dünyayı karşısına alarak resmen yerleşmek istiyor.”[19]  

  

  

Meclisdeki oyda tezkere ile ABD askerlerinin kuzeyden girmesine müsaade 

edilmediği halde bu durum dinlenilmemiş,askerler sevkedilmiştir. 

”TBMM’nin dünkü tarihi toplantısında yetki tezkeresi, “evet” oyları fazla 

çıkmasına rağmen, salt çoğunluk sağlanamadığı için kabul edilmedi. Oturuma 533 

milletvekili katıldı. Tezkereye 264 kabul, 250 ret oyu çıktı. Bu sonuca rağmen oylamaya 

katılanların salt çoğunluğu olan 267 oy bulunmadığı için tezkere kabul edilmemiş 

oldu.”[20]  

16 Mart 1920 Salı günü İngilizler İstanbul’u işgâl etmişlerdir.Meclisi basarak 

bazı milletvekillerini götürmüşlerdir.İngiliz donanması da hazırdır. 

1.dünya savaşına ittihat ve terakkinin başında bulunan ve aynı zamanda harbiye nazırı 

olan Enver paşanın sevkiyle girilmiştir.İngilizlerden alınan Yavuz ve Midilli gemileriyle 

Rusya’nın Alman müttefikimiz tarafından bu gemilerle vurulması üzerine otomatikman 

1. dünya savaşına girmiş olduk.Kendisinin mesleği ise telgrafçılık, postacılıktır.  

“Yavuz ve Midilli olayı neydi?  

1. Dünya Savaşı öncesi, Osmanlı Devleti "seferberlik ve silahlı tarafsızlık" ilan 

ederek savaşa girmeme kararı almıştı. Ancak Akdeniz'de İngilizlerden kaçan Gooben ve 

Breslav adlı iki zırhlı Alman savaş gemisi, Sultan Reşat, Bakanlar Kurulu ve Dışişleri 
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Bakanı'nın haberi olmadan, sadece Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın emriyle 11 Ağustos 

1914'de Çanakkale Boğazı'ndan içeri alındı. İngiltere, Rusya ve Fransa'nın tepkisi 

üzerine zor durumda kalan Osmanlı Hükümeti, "Daha önce İngilizlere iki gemi sipariş 

ettik ancak parasını verdiğimiz halde alamadık. Onların yerine bu iki gemiyi satın 

aldık" diyerek gemilere "Yavuz" ve "Midilli" adlarının verildiğini ve Osmanlı 

donanmasına katıldıklarını açıkladı. Yavuz'un komutanı Alman amiral Souchon da 

Osmanlı donanması komutanlığına atandı.  

Almanlarla gizli anlaşma  

Osmanlı donanması ile ortak eğitim yapan amiral Souchon, Marmara'da yeterli eğitim 

yapılamadığını öne sürerek donanmanın Karadeniz'e çıkması için Osmanlı 

Başkomutanlığı'ndan izin istedi. Ancak bu istek 20 Eylül 1914'de Bakanlar Kurulu'nda 

reddedildi. Almanya'nın baskısı ile Başkomutan Vekili Enver Paşa, "aynı gün Boğaz'a 

dönmek" şartı ile amiral Souchon'a "sözlü emir" verdi. Amiral Souchon 5 Ekim'de 

Karadeniz'e çıkarken, Enver Paşa da Almanlar'la 21 Ekim'de Osmanlı Devleti'nin 

Almanya yanında savaşa katılmasına dair gizli bir protokol imzaladı. Protokola göre 

Rus filosu bir baskınla imha edilecek ve Karadeniz'de üstünlük ele geçirilecekti.  

Sait Halim Paşa'nın çabası 29 Ekim 1914'te amiral Souchon komutasındaki Yavuz 

zırhlısı, savaş ilanı yapmaksızın Ruslar'a ait Sivastapol ve Novorosisk limanlarını top 

ateşine tuttu. Başbakan Sait Halim Paşa'nın Rusya nezdindeki tüm barış çabalarına 

rağmen, İngiltere, Rusya ve Fransa'yı, Osmanlı'ya savaş açmaya ikna etti. Bunun 

üzerine Ruslar 1 Kasım 1914'te Kafkasya'dan sınırı geçerek fiilen Osmanlı'ya savaş ilan 

etti. İngiliz ve Fransız savaş gemileri de 3 Kasım 1914'te Çanakkale'yi topa tutmaya 

başladı. Böylece, Osmanlı İmparatorluğu fiilen savaşa girdi.  

Savaş sonunda Osmanlı, Türkiye toprakları hariç, tüm Ortadoğu ve Arabistan ile 

Avrupa ve Kuzey Afrika'daki topraklarını kaybetti. “[21] 

            Türkiye bu arada ortadoğu ve dünya malum olan meçhullere doğru 

sevkedilmektedir. 

            İşte bazı haberler: 

            “AMERİKA'NIN ASIL AMACI  

” SİLAHLAR KÜRT DEVLETİ İÇİN 

       Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmazlık noktalarından biri olan muhalif Kürt 

partilere silah sevkiyatı konusu 'Kürt devleti' tartışmalarını yeniden alevlendirdi. 

ABD'nin, Barzani, Talabani ve diğer bazı muhalif gruplara ağır silahlar 

dağıtarak,Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kurma amacına hizmet ettiği kaydedildi. 

“[22]”IKDP yetkilisi Sami Abdurrahman: Türkiye Saddam Hüseyin’den daha 

büyük tehdit 
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Kürt Parlamentosu meydan okudu 

 Türkiye’nin Saddam’dan daha büyük tehdit olduğunu söyleyen Irak 

Kürdistan Demokratik Partisi yetkilisi Sami Abdurrahman adeta meydan 

okudu. 

 Abdurrahman şöyle konuştu: “Türkiye tehdidinden korktuğumuz kadar 

Saddam tehdidinden korkmuyoruz. Saddam birçok Kürt’ü öldürdü. Ama 

Türkiye, Kürt insanının arzu ve ümitlerini öldürür!...” 

 Ayrıca KDP Milletvekili Ahmet Pile “Türkiye’nin bölgeye girmesi felaket olur. 

Türkiye’yi istemiyoruz” diye konuştu. Ahmet Solar ise, “Komşularımızın bizim 

işlerimize karışmasınıistemiyoruz. Biz zaten bir ülkeyiz” diyerek Türkiye’ye tepki 

gösterdi.” [23] 

”ASKER RAHATSIZ 

       Kürt parlamentosunun dünkü toplantısının ardından Türkiye aleyhine yapılan 

açıklamalar, rahatsızlık yarattı. Askerler, “Bu son gelişme ‘ABD ikili mi oynuyor?’ 

sorusunu "gündeme getirdi. Kafamız karışıyor. Gri bölgedeyiz” diyor. 

GÜVENLİĞİ BİZ SAĞLARIZ 

       Toplantıda, askeri müdahaleye muhalefet edeceklerini deklare eden Kürtler, 

‘Irak’ın toprak bütünlüğünden Türkiye değil, Irak halkı ve Irak Kürtleri sorumludur. 

Biz kendi güvenliğimizi sağlayabiliriz.’ dedi. İlk sözü alan Talabani’nin Dış İlişkiler 

Bakanı Sadi Pire, “Hiçbir zaman Türk yetkilileriyle sorun yaşamak istemiyoruz” 

dedi.”[24] 

” Kürd’e kaç,Türk’e tut mu deniyor?Kürtlerle Türklere ayrı vaadler mi? 

“Bush yönetiminin, Kuzey Irak'taki Kürt gruplar için bölgeye sevkettiği ağır 

silahlar, bölgede bir Kürt devleti kurma amacına hizmet ediyor” 

”BU TEZKERE TARİH YAZACAK 

       Kırım ve Kore savaşlarından beri en büyük dış askeri karar bugün TBMM’de 

oylanıyor. TBMM, ABD askerinin Türkiye’ye gelişine, Türk askerinin de yurtdışına 

gönderilip gönderilmemesine karar verecek. TBMM, Kırım ve Kore Savaşlarından beri 

en büyük dış askeri kararını bugün oyluyor. TBMM, ABD askerinin Türkiye’ye 

gelişine, Türk askerinin de yurtdışına gönderilip gönderilmemesine karar verecek. 

Tarihi tezkereyle ABD’nin 62 bin asker, 255 savaş uçağı ve 65 helikopterin Türkiye’ye 

gelmesine de izin verilecek.”[25] 

”İSKENDERUN LİMANI’NDA GEMİ TRAFİĞİ HIZLANDI 

       Türkiye, Meclis’i dahil bütün kamuoyuyla tezkereyi tartışa dursun, ABD askeri 

yığınaklarını gemilerle limanlarımıza yığmaya devam ediyor. Geçen haftadan bu yana 2 

geminin 900’e yakın askeri araç ve malzeme indirdiği İskenderun Limanı’na, dün 2 
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askeri kargo gemisi daha geldi. İlk gelen gemiyle 522 paletli ve tekerlekli zırhlı araç 

indirilmişti. 2. gemiyle ise, 310 parça teçhizat limana getirilmişti. 

TÜRKLER GELMESİN 

       BAKANLAR Kurulu’nun asker gönderme ve bulundurma tezkeresini Meclis’e 

gönderme kararı üzerine, Barzani’nin önderliğinde olağanüstü toplanan Kuzey 

Irak’taki Kürt Parlamentosu, aralarında Türk ordusunun da bulunduğu yabancı 

askerleri topraklarına sokmayacaklarına dair bir karar aldı.”[26]  

     ” Sıkıştığı zaman canını kurtarmak için Türkiye'yi Kuzey Irak'a yardıma çağırdığını 

unutan Barzani bugün, Iraklı muhalifler toplantısında yine konuştu! “[27] 

”Mülteci sayısı 2 milyonu bulabilir 

Irak savaşında mülteci sayısının 2 milyonu bulabileceği Amerikalılar tarafından itiraf 

edildi. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Müdürü Andrew Natsios “[28] 

”İsrael Şamir’e son günlerin gözde tartışması Molla Mustafa Barzani’nin soyu 

sopu ve Yahudi asıllı olup olmadığı soruldu. Bu soruya net bir cevap veremedi. Son 

sıralarda Aytunç Altındal’dan Yalçın Küçük’e kadar bir çok kişi Molla Mustafa 

Barzani’nin Yahudi soyundan geldiğini ileri sürüyor (Bu hususta sunulan belgeler 

muvacehesinde, bu hususta kesin bir kanaate varabilmiş değilim. Doğrusu pek inanasım 

da gelmiyor). İsrael Şamir bu hususta çok güzel bir tesbitte bulundu. İsrail’e hizmet için 

illa da Yahudi olmak gerekmediğini söyledi ki yerden göğe kadar yerindedir.”[29] 

”Coni’lerin suç dosyası kabarık 

Irak savaşı için Körfez’e yığılan 200 binin üzerinde askerin yanısıra, dünyanın 

çeşitli bölgelerinde 300 bin Amerikan askeri var. Amerikan askerlerinin suç dosyası da 

kabarık. Sadece Okinava’daki 25 bin Amerikan askeri 5006 suçtan sorumlu tutuldu. 

Suçların başında tecavüz ve cinsel taciz bulunuyor.” milli gaz.27.2.2003. 

ABD perestij kaybediyor. 

”Amerika'ya kim inanır?  

1991'de Irak, Kuveyt'i işgal ettiğinde, Amerika bilinen savaş kararını almıştı. 

Ancak gerekçesi haklı olmasına rağmen Amerikan yanlısı Arap yönetimleri; kendi 

halklarından korktukları için Washington'ın "birlikte savaşalım" taleplerine kolay 

kolay evet diyemediler.  

Bunun üzerine Washigton; bazılarını (Mısır, Suriye, Lübnan, Ürdün...) para 

(ama peşin) bazılarını da tehditle yanına çekmeyi başardı.  

Ama yine de tüm Arap ülkelerinin Başkan Bush'tan ortak bir talebi vardı: 

Ortadoğu ve Filistin sorununu çöz..  
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Arap liderlerine Dışişleri Bakanı Baker'ı gönderen Bush yazılı bir taahhüt 

vererek Ortadoğu ve Filistin sorununu çözeceğine ve Filistin devletinin kurulacağına söz 

verdi..  

Savaşı Arap ülkelerinin parası (zoraki alınan yaklaşık olarak 600 milyar dolar) 

ve askeri desteği ile zaferle sonuçlandıran Bush, kısa bir süre sonra sözlü ve yazılı tüm 

vaadlerini unuttu.  

Ondan sonra gelen yönetimler de, Amerika'nın geleneksel politikalarını 

sürdürdüler ve Şaron dahil Israil'in tüm terör politikalarına sahip çıktılar ve son Cenin 

katliamları hariç her gün 10-15 Filistinli'nin ölümüne katkıda bulundular, 

bulunuyorlar..  

Aynı sıralarda Washigton; Türkiye'nin önemini biliyordu.  

Başkan Bush, rahmetli Turgut Özal ile olan dostluğuna da güvenerek kısa bir 

süre içinde Türkiye'nin desteğini sağladı.  

Amerikan uçakları Türkiye'den kalkıp Irak'ı bombaladı. Amerika'nın 

kışkırtması sonucu Türkiye sınırına yığılan yüzbinlerce Kürt göçmenini bahane eden 

Washington Türkiye'ye 'Çekiç Güç'ünü (yalnız 3 aylığına!) gönderdi.  

O güç; o gün bu gün Türkiye'de bulunuyor ve 36. paralelin kuzeyindeki Kürtler'i 

korumakla meşgul!!  

Yani bügünlerde bağımsız devlet kuracaklarından endişe edilen Kürtler'i!!  

Tabiî bu arada Amerikalılar'la PKK arasındaki işbirliği (Türk basınına da 

yansıdı) ve daha sonra bölgede yaşanan problemler herkesin bildiği konulardır. 

Başkan Bush ise rahmetli Özal'a verdiği hiçbir sözünü (siyasî, askerî ve ekonomik) 

yerine getirmedi. Kuveyt Emiri, bir Türk firmasına havaalanı inşaatını vermek 

istediğinde bile Bush müdahale ederek bunu engelledi...  

Şimdi de babasının intikamını Irak'tan almaya kalkışan oğul Bush babasının 

yolunda giderek aynı talep ve sözlerle Ankara ile pazarlık yapıyor .  

Gül hükümeti ise, geçmişin hatalarına düşmemek için oğul Bush'tan yazılı 

taahhütlerde bulunmasını istiyor.  

Oysa Ankara'ya "Irak'ta federal sistem olmayacak" taahhüdünde bulunan 

Amerikalılar 17 Aralık'ta Londra'da düzenledikleri Irak muhalefet toplantısında 

Irak'ın federal sistemle yönetileceğini ve Türkmenler'in bir azınlık olarak kabul 

edilmesini herkese kabul ettirdi. Başka bir deyişle Amerikalılar geleneksel politikalarını 



sürdürerek Ankara'ya başka, Irak'taki Kürtler'e (ve diğer Sünni ve Şii gruplara) başka 

şeyler söylüyor ve taahhütlerde bulunuyorlar...  

Işte bu nedenle Amerikalılar Ankara'ya verdikleri hiçbir sözü yerine 

getirmeyeceklerdir!  

Nitekim Başkan Bush Ankara'ya verecekleri taahhütlerin Kongre tarafından 

onaylanmasının istenmesi durumunda bunun için 6-8 haftalık bir süre gerektiğini 

söylüyor.  

Savaşın 3 hafta süreceğini ilan eden Bush demek ki, Türkiye'den istediği her şeyi 

alacak ve Kongre onay vermediğinde de "ne yapabilirim" diyecek ve verdiği hiçbir 

taahhüdü yerine getirmeyecektir.  

Kongre onaylasa da durum değişmeyecek!  

Tabiî bu arada Amerikalılar Irak ve bölge ile ilgili tüm planlarını uygulamaya 

başlamış olacak ve Türkiye beklemediği çok karmaşık ve oldukça zor durumlarla karşı 

karşıya bırakılacaktır.  

Oysa herkes görüyor ki Amerikalılar kendi yarattıkları kurum ve kavramlara 

bile (BM, NATO, globalleşme...) artık saygı göstermemektedirler. 

Amerikalılar kendi çıkarları ile çelişen her türlü yazılı ve sözlü tüm uluslararası 

kavramları hiçe sayarak yeni türden bir anlayışı herkese kabul ettirmek peşindeler:  

"Amerika'ya boyun eğen kazanır."  

Yani "Amerika'ya güven, gerisini merak etme sen..."  

Bush ise; Türkler'e, Araplar'a, Kürtler'e, İranlılar'a diyor ki:  

"Amerika; kanınızın son damlasına kadar savaşacaktır!" Tabiî o kan hâlâ suya 

dönüşmemiş ise!! “[30]  

”Bush Beyaz Saray'a yerleşip hükümetini kurduğunda, ülkenin en etkili etnik 

grubu sayılan Musevi Cemaati'nden tek bir kişiyi bakan atamadığı için tepki görmüştü. 

Bill Clinton'un hükümetinde beş Musevi bakan yer alıyordu, Jimmy Carter'ınkinde 

dört... Ford, Nixon, Johnson ve Kennedy de azımsanmayacak sayıda Musevi'yi bakan 

yapmışlardı. Reagan, Baba Bush ve Oğul Bush ise kurdukları hükümetlere Musevi 

olduğu bilinen bakan almayan başkanlar...  

Oysa, Museviler Amerikan siyasi hayatında ağırlıklı bir yere sahipler. 100 

mevcutlu Senato'nun yüzde 10'u Musevi asıllı; 435 üyesi bulunan Temsilciler 

Meclisi'nde 27 Musevi var. Anayasa Mahkemesi'nde de iki Musevi üye bulunuyor... 
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Şimdilerde İsrail için elinden geleni yaptığı görüldüğünden "Neden hükümetine Musevi 

bakan almadın?" diye soran yok, ama ilk günlerde ciddi bir sorundu bu. Bush, 

eleştirileri, hemen bütün bakan-altı önemli pozisyonlara Musevileri atayarak 

karşılamaya çalıştı. Atadıklarından biri de Ari Fleischer... Bush'un ağzı, kulağı, dışarı 

yansıyan imajı Fleischer... Bu sebeple, onun, "Bush'un dinî motiflere fazlaca yer veren 

konuşmalarına takılmak yanlış, tavrı normal" demesi benim için önemli bir tezkiye...  

“[31]      

TEZKEREDEN PLAN ÇIKTI 

       Hükümette kriz yaratan ABD’ye asker konuşlandırma izni veren ikinci tezkere, dün 

Meclis’e gönderildi. 6 ay süreli savaş izninin satır araları, Amerika’nın savaş planını 

ortaya çıkardı. Buna göre, operasyonun Kuzey Irak bölümünde 62 bin asker, 255 uçak 

ve 65 helikopter görev alacak. Askeri kaynakların tezkereyle ilgili yorumlarına göre, 

ABD’nin Vietnam Savaşı’nda ‘Demir At’ adıyla ün kazanan Dördüncü Tümen’i 

Türkiye üzerinden Irak’a geçecek. 30 bin kişilik tümene, 5’er bin kişilik iki destek 

tugayı eşlik edecek.”[32]  

“HEDEF GAP VE GÜNEYDOĞU  

Sesar’a(Sesar Kamuoyu Araştırma Şirketi) göre; ABD’nin Kuzey cephesinde ısrar 

etmesinin sebebi, Türkiye’nin Güneydoğu’sunu, dolayısıyla GAP başta olmak üzere, 

bölgedeki suyu ele geçirmek... ABD böylece, gelecekteki “Su savaşları”na zemin 

hazırlarken, bir yandan da İsrail’in “Arz-ı Mev’ud” hayallerini kaşıyor.  

ABD’nin Türkiye üzerindeki oyunlarına ilişkin çarpıcı ipucu niteliğindeki bir harita 

ortaya çıktı. Pentagon kaynaklı harita, ABD’nin, Irak operasyonunda Türkiye’ye ve 

dolayısıyla Kuzey cephesine aslında şişirildiği kadar ihtiyacının olmadığını ortaya 

koyuyor. Körfez Savaşı’nda çizilmiş olan ve Irak’ın güneyden üç ayrı cephe açılarak ele 

geçirilebileceğini gösteren Pentagon kaynaklı haritayı gündeme getiren Sesar Kamuoyu 

Araştırma Şirketi, ilginç uyarılar yaptı. Sesar’a göre; Kuzey cephesi aslında olmazsa 

olmaz değil… ABD, Güney’de oluşturacağı üç ayrı cepheden kolaylıkla Saddam’ı 

devirebilir. Asıl hedef ‘Güney Türkiye... 

... “Pentagon kaynaklı” bir haritaya dikkat çeken Sesar, konuyla ilgili şu analizi 

yapıyor:  

“ABD’nin askeri anlamda bir Kuzey cephesine ihtiyacı yoktur. Fakat ABD ve İsrail’in 

önümüzdeki 10-15 yıllık süreçte petrolden daha önemli hale gelecek olan suyu kontrol 

etmek için Türkiye’nin Güneydoğusu’na ihtiyacı vardır. Açılmak istenen cephenin 

Bağdat’dan çok Ankara’yı tehdit edeceğini, Türk Devleti’nden önce Türk Milleti’nin 

görmüş olması, maalesef bundan sonraki gelişmeler için bir garanti teşkil 

etmemektedir.”[33] 

”IRAK PETROLÜ 4 ŞİRKETİN 

       40 yıl önce kapı dışarı edildikleri Irak’a savaşla dönmeye hazırlanan Amerikan ve 

İngiliz Petrol şirketleri, ülkenin tüm petrolünün işletimini tekelleri altına alacak...”[34] 

            Hem petrol hem de gerilim amaçlı bu savaş 11-Eylül’de ikiz kulelere yapılan 

saldırıdan önce tasarlanmıştı.[35] 
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            “Irak'a saldırmaya hazırlanan ABD'nin Savunma Bakanı Rumsfeld'in 1983 

yılında Saddam Hüseyin'e silah satıp el sıkıştığı ortaya çıktı. 

5 YILLIK SİLAH ANLAŞMASI  

ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld'in 1983 yılında Irak lideri Saddam Hüseyin'le 

silah alımı konusunda bir anlaşma yaptığı tespit edildi. Dönemin ABD Başkanı Ronald 

Reagan adına Saddam'ı ziyaret eden Rumsfeld'in, Amerikan şirketi Carlyle Group için 

5 yıllık silah anlaşması yapıp el sıkıştığı belirlendi.”[36]  

            ”Amerikalı barış eylemcisi Rachel Corrie, bir Filistinlinin evini yıkmasını 

engellemeye çalıştığı İsrail buldozerinin altında ezilerek hayatını kaybetti. Daha önce de 

İsrail tanklarının saldırısına uğrayan Barış eylemcisi Corrie 23 yaşındaydı.”[37] 

Özetle;ABD’nin daha doğrusu İsrail’il hesabları uzun vadeli ve geniş 

hesablardır.Bunlar ise;-Evvela samimi değillerdir.Çünki Kimyasal Silahlar,kitle imha 

silahları silah denetçileri tarafından bulunmadığı gibi,olmuş olsa da verenler 

sizlersiniz.Aynı silah İsrail ve Kuzey Kore’de de bulunmaktadır. 

-Devletleri -bir zamanki Rusya gibi- küçük parçalara bölerek kolayca kontrolünü 

sağlama hesapları yapmaktadır. 

-1991’de babası Bush’un Körfez savaşından sonra Irak petrollerinden savaş 

kaybı olarak %25 aldığı gibi,buda;bir yandan elinde biriktirdiği silahları bu vesile ile 

kullanmış olacak ve bir de savaş tazminatı olarak yıllarca yüzdeliğini almış 

olacaktır.Belki normal yollardan silahını satamıyacak iken,şimdi onları kullanarak 

elinden pahalı olarak çıkarmış olacaktır. 

-İleride Türkiye,İran,Suriye,Mısır,Suud-i Arabistan gibi ülkeler karşısında 

parçalayacağı Irak’ı koz olarak kullanacak,oradaki azınlıkları rahatlıkla kışkırtıp,çevre 

devletlere gâileler açmış olacaktır.Çekiç güçün yıllarca bizleri PKK belası ile 

uğraştırdığı ve onlara gıda diye silah yardımında bulunduğu gibi,şimdi de âdeta onları 

teçhiz edip,bizim gibi devletlere karşı kullanacaktır.Nitekim bir haberde;Irağın kuzey 

cephesine savaş için gelen Amerikan askerlerinin içerisinde bir kısmının birbirlerine 

karşı –Keyfe nahoşe-Keyfin nasıl?-diye kürtçe konuştuklarını yazmıştı.Zaten toplama 

olan Amerikan askerlerinin ön safında bulunacaklar ya Kürtler,Peşmergeler,başkaları 

bulunacak,daha sonra kendi askerlerini geriden sevkedecektir.Ucuz olmayan 

askerlerini,ucuza kapatmayacaktır. 

-Yeni Dünya Düzeninde hristiyanlığa karşı müslümanların –İttihad-ı İslâm- 

düşüncesi ile birbirleriyle birleşmelerini engellemeye çalışacaktır.Bunun kokusunu 

almış olacak ki,bir an evvel hem göz dağı vermeye çalışmakta,hem de bölmeyi 

sürdürmeyi düşünmektedir. 

-En önemli bir nokta da;İsrailin Tevratta belirtilen Mezopotamya düşüncesini 

gerçekleştirmek amacıyla önünü açmaktır.Yayılmacılığını sağlamaktır. 
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-Gerek tüm dünyanın gerekse de kendi ABD ve İngiliz milletvekilleri ve halkının 

taraf olmaması ve tasvib etmemesiyle de meşru olmayan bir hareket içerisine girmiş 

olmaktadır. 

-Rusyayı batıran ve bitiren zulüm sebebi,ABD’yi de bitirecektir. 

-Bundan bir asır önce olduğu gibi bu günde İngiltere ve yarım asırlık Amerika’ya 

karşı kimse cephe olmak istememektedir.Herşeyi feda uğruna onlara karşı ses 

çıkaramayıp,keyfi hareket etmelerine dolaylı olarak ortak olmaktadırlar.Âdeta 

rakiblerini daha doğrusu belalarını aramaktadırlar. 

-Küfür devam eder,zulüm devam etmez.İnsanlık ve İslâm alemi nurunu 

aramaktadır.Çok hakikatlara gebedir. 

-Tekrar haçlı ruhu hortlatılmakla Selahaddin-i Eyyubiler ve Fatihler çıkarılmaya 

çalışılmaktadır. 

Ve Şimdiki şark meselesi ile,1.dünya savaşı benzerlik konusunda birbiriyle 

bağlantılı.Osmanlı özellikle,-duyun-u umumiye-ile yani ekonomik olarak 

çökertildi.Şimdi de ekonomik olarak çökertilip,herşey kolaylıkla yaptırılmaya 

çalışılmaktadır. 

”EBABİL MORALİ 

       Bağdatlılar, Kuran’ın Fil Suresi’ndeki Ebabil mucizesiyle. ABD’ye direniş 

arasındaki benzerliği konuşup güç buluyor. Bağdat’ta herkesin dilinde Kuran’ı 

Kerim’in Fil Suresi’ne konu olan mucize var Dönemin büyük gücü Ebrehe’nin ordusu 

fillerle Kâbe’ye saldırır. Ordu tam Kâbe’yi yıkacakken gökte beliren Ebabil kuşları 

gagalarındaki taşları bırakır, ordu perişan olur. Bağdatlılar, bu olayla son saldırı 

arasında şu benzerlikleri görüyor Ebrehe ordusunun da, Bush’un partisinin de sembolü 

fil. Kuran’da taş atan kuşların da, Irak füzelerinin adı da Ebabil. Ebrehe ise ABD 

ordusunun en etkili silahı Abrams tankını çağrıştırıyor...”[38]  

FİL SURESİ: 

1-Rabbin fil sahiplerine neler etti,görmedin mi? 

2-Onların kötü plânlarını boşa çıkarmadı mı? 

3-Onların üstüne ebâl kuşlarını gönderdi. 

4-O kuşlar,onların üstüne pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. 

5-Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.” 

(Bu sure,Kâbeyi yıkmak isteyen Ebrehe’nin (şimdiki Filo’lara karşı o zaman da) 

fillerle hücumunu konu edindiğinden bu adı almıştır.) 
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”Ebrehe’nin Kabe’ye üzerine yürümesi ve saldırması 17 Muharrem’e denk 

düşmüş. Bu seferki Anglo-Amerikan kuvvetlerinin Irak’a yaptıkları taarruz da aynı 

tarihe rastlıyor. Bu harpte Yahudi oyununa âlet olan Amerika ile Kabe’yi yıkmaya 

giden Ebrehe’nin gayeleri örtüşmektedir. Tefsirlerde yaptığımız tetebbuatta da, ikisi 

arasında nice benzerlikler ve gaye birliği ortaya çıkmaktadır. Fil Vakasının çıkış 

noktasından Ebrehe’nin gayesine kadar birçok faktör, günümüzdeki savaşa tıpa tıp 

intibak etmektedir.”[39] 

Ebrehe ve ordusu ile ilgili olarak Bediüzzaman hazretleri şöyle der: 

” Çendan veladet gecesinde değil, fakat veladete pek yakın olduğu cihetle, o hâdiseler de 

irhasat-ı Ahmediyedir ki (A.S.M.), Sure-i  

Elem tera keyfe' de nass-ı kat'î ile beyan edilen "Vak'a-i Fil"dir ki; Kâ'be'yi tahrib 

etmek için, Ebrehe namında Habeş Meliki gelip, Fil-i Mahmudî namında cesîm bir fili 

öne sürüp gelmiş. Mekke'ye yakın olduğu vakit fil yürümemiş. Çare bulamamış, 

dönmüşler. Ebabil kuşları onları mağlub etmiş ve perişan etmiş, kaçmışlar. Bu kıssa-i 

acibe, tarih kitablarında tafsilen meşhurdur. İşte şu hâdise, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm'ın delail-i nübüvvetindendir. Çünki veladete pek yakın bir zamanda, kıblesi ve 

mevlidi ve sevgili vatanı olan Kâ'be-i Mükerreme, gaybî ve hârika bir surette 

Ebrehe'nin tahribinden kurtulmuştur.”[40] 

“Kâ'be-i Muazzama'ya hücum eden Ebrehe askerlerinin başlarına Ebabil 

tayyareleriyle semavî bombalar yağdırması...”[41] 

A.Karakoç’da: 

"Fil çoğalsın, Ebabil'den umut kesilmez, 

Firavunlar azsa da Nil'den umut kesilmez, 

Zâlimler ölmüyor diye ye'se kapılma, 

Hele sabret...Azrail'den umut kesilmez..."                       

Irak’a saldırı için alınan bu karar yeri Azor olup,daha önceleri de haçlı 

savaşlarının kararının alındığı aynı yerdir. 

Nitekim:” ABD, irili ufaklı yığınla ülkeye haber vermeden müttefik listesi 

hazırlayınca listede adını gören Solomon Adaları gibi ülkeler ‘‘Biz neden bu listedeyiz’’ 

diye itiraz ediyor. Kimisi de ‘‘Benim adımı propagandaya alet etme’’ diyor. “[42] 

“Beşer zulmeder,Kader adalet eder.” 

Her şeyin arkasında beşerin zulmü görünse de,kader cihetiyle adalet tecelli 

eder.Zira kader umumi ahvale ve tüm zamanlara nazar edip,hükmünü verir. 

Bu savaşta mazlumlar zulme uğrarken,kader cihetiyle görünmez büyük ecirleri 

vardır.Zalimler cezasını bulur.Alemi islâmın ittihad ve ittifakına vesile olur,Alevi-sünni 

birliğine vesile olur.Amerikanın çatırdayıp yıkılmasına zemin hazırlar.Yeni bir 
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güç,kuvvet,lider,devlet,Mehdi,İsa,Âhirzaman hakikatları tezahür eder.Ve ilâhi destekler 

nüzul eder. 

“ Şurası kesindir ki Allah, insanlara zerre kadar zulmetmez. Ne var ki, insanlar 

kendi kendilerine zulmedip duruyorlar.”[43] 

Bedir,[44] Uhud,[45] Hendek,[46] Huneyn,[47] Tebük [48] gibi [49]savaşlarda 

Allah’ın yardım ve desteği gürülmüş ve olmuştur. 

-www.hamimsayfasi.com-adlı sitede,Irak savaşı,Saddam ve üçüncü dünya 

savaşının olacağı ile ilgili rivayet ve yorumlarda şöyle denilmektedir: 

“İmam-ı Ali, Ebu Hureyre ve İbn-i Abbas’ın (R.A.) rivayet ettiği bir hadîste şöyle 

varid olmuştur: 

“Ahirzaman’ın harbi cihan harbidir. Çok kimselerin öldürüldüğü iki büyük harbden 

sonra bir üçüncüsü daha olacak. İkinci cihan harbinin ateşini yakan (başlamasına sebeb 

olan) “Büyük Reis” künyesinde bir adamdır ki dünya onu “Hitler”ismiyle çağırır.”[50] 

Bu hadîs-i şerif ahirzamanda üç cihan harbi olacağını ve ilk iki harbin çok büyük 

olup bunlarda çok kimselerin öleceğini, üçüncü harbin ise, her ne kadar o da bir cihan 

harbi olsa da evvelki iki harbe nisbeten onda fazla kimsenin ölmeyeceğini haber 

vermektedir. Çünkü hadîs, ilk iki harb için ُكبريين يموت فيهما خالئق كثيرة  yani, “büyük olan o 

iki cihan harbinde çok kimseler ölecektir” demiştir. İlk iki harbin kübrâ olduğunu ifade 

etmekle üçüncüsünün suğrâ olduğuna işaret edilmiştir. Allahu a’lem bir tevili şudur ki; 

üçüncü harb diğerlerine nisbeten daha küçük olacak ve onda nisbeten fazla kimse 

ölmeyecektir. Bunun sebebi şudur ki; geçtiğimiz asırda vuku bulan iki cihan harbinde 

dünyanın ekser devletleri birbirleriyle savaşmışlardır. Halbuki asrımızda vuku bulan 

harbde ise; ekser dünya devletleri birleşerek bir tek yeri vurmaktadırlar. Binaenaleyh 

bu üçüncü harb de bir cihan harbi olmakla beraber bütün dünya tek bir yeri vurduğu 

için diğer iki harbe nisbeten onda fazla kimse ölmemektedir. İşte hadîs-i şerif bu 

manalara gayet beliğ ve veciz bir surette ve mu’cizane işaret etmektedir. İki cihan harbi 

aynen haber verildiği gibi vuku bulmuş, üçüncü harbin ise mukaddematı zuhur etmiştir. 

Bütün dünya devletleri İngiltere ve Amerika’nın riyasetinde Alem-i İslamın aleyhinde 

ittifak ederek nur-u Kur’an’ı söndürmek emeliyle şarkta bir taife-yi mücahidin üzerine 

hücum etmişlerdir. 

Hem bu hadîste ikinci cihan harbini “Hitler” isminde bir adamın başlatacağını ve 

ona “Büyük Reis” manasında “FÜHRER” denileceğini mu’cizane haber vermektedir. 

“Bir rivayette Ebu Hureyre vefat edeceğini hissettiği vakitte ilmi ketmetmiş 

olmaktan korkarak etrafındakilere şöyle dedi: 

Resul-i Ekrem’den (A.S.M.) öğrendiğim Ahirzamanda vukua gelecek harblerle 

alakalı haberleri size bildireyim mi? Onlar: ‘Evet bize haber ver. Bunda bir beis yoktur 
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Allah seni hayırla mükafatlandırsın’ dediler. Bundan sonra Ebu Hureyre sözüne devâm 

ederek dedi ki: 

‘Hicretten bin üç yüz (1300) sene sonraki akidlerden birkaç akid say (Haşiye-1). 

O vakit Rumların meliki (Haşiye-2) bütün dünya ile harb etmek ister. Allahu Teala da o 

adam için harbi irade eder. Bunun üzerinden fazla bir zaman geçmez, iki akid sonra 

(CERMEN) ismindeki bir beldeden (Haşiye-3), ismi kedi ismi olan bir adam musallat 

olur (Haşiye-4) ve bütün dünyaya malik olmak ister. Ve hem soğuk memleketlerde ve 

hem de sıcak memleketlerde (Haşiye-5) bütün dünya ile harb eder. Şiddetli harb 

ateşlerinin dolu olduğu senelerden sonra Allah’ın gadabına uğrar. Neticede Rûş’un veya 

Rus’un (ravi şübhe etmiştir) sırrı (Haşiye-6) onu öldürürler. 

Hicretten bin üç yüz (1300) sene sonraki akidlerden beş veya altı veya yedi veya 

sekiz akid say. O vakit Mısır’a “Nasır” künyesinde bir adam hükmeder (Haşiye-7). 

Arablar onu “Şüccâ’-ul Arab” (Arabın cesuru) diye çağırırlar. Allah onu bir harbde ve 

sonra bir harbde  daha, yani iki harbde zelil eder (Haşiye-8). O Nasır mansur olmaz, 

ona yardım edilmez. Ve Allahu Teala ayların en sevgilisinde Mısır’a hakiki nusreti irade 

eder ki bu nusret tahakkuk edecektir (Haşiye-9). Bunun üzerine Beyt’in Rabbi olan 

Allah, Mısır halkını ve Arab milletini, babası kendisinden daha Enver olan “Esmer 

Sâdâ” ile razı ederek onu, onlara reis eder (Haşiye10). Fakat bu adam Mescid-i 

Aksa’nın hırsızlarıyla (Yahudilerle) belde-i hazînde musalaha yapar (Haşiye11). 

Sonra Şam bölgesinden olan Irak’da cebbar bir adam zuhur eder ki; o adam 

Süfyanîlerden biridir ve onun bir gözünde hafif bir aksama vardır. Onun ismi 

“Saddam” dır (Haşiye12). O, kendisine muarız olanlara karşı saddamdır (Haşiye13) . 

Bütün dünya “Küçük Kût” ta (Haşiye14), onun için toplanırlar ki Saddam da  bu 

Kuveyt’e daha evvel aldatılarak girmiştir (Haşiye15). Bu Süfyanîde hiç bir hayır yoktur. 

İlla ki İslamiyet’e dönerse o zaman onda hayır olur. O hem hayır, hem de şerdir 

(Haşiye16). Mehdî-yi Emin’e hain olana veyl olsun (Haşiye17). 

Hicretten bin dört yüz (1400) sene sonraki akidlerden iki veya üç akid say 

(Haşiye18). O vakit Mehdî-i Emin çıkar ve bütün dünya ile harb eder. Dalalete düşenler 

(Haşiye19) ve Allah’ın gadabına uğramış olanlar(Haşiye20) ve münafıklar (Haşiye21), 

İsra ve Mi’raç beldesi olan Kudüs’teki “Meciddun Dağları”nda onun için toplanırlar 

(Haşiye22). Bütün dünyanın ve bütün hilelerin melikesi de Mehdî’ye karşı çıkar ki onun 

ismi zaniyedir (Amerika) (Haşiye23). Bu melike o gün bütün dünyayı dalalet ve küfre 

sevkeder. Yahudiler de o gün dünyaca en yüksek makamdadırlar. Bütün Kudüs’e, 

mukaddes beldeye hakimdirler. Bütün dünya denizden ve havadan (Haşiye24) 

Mehdî’nin üzerine hücum eder. Ancak çok soğuk ve çok sıcak beldeler müstesna 

(Haşiye25). Mehdî bakar ki bütün dünya çirkin hile ve planlarla aleyhinde ittifak 

ettiklerini görür. Fakat bilir ki Allah daha şiddetli mekr sahibidir ki, onların bütün 

hilelerini akim bırakır. Ve bütün kainat onun mülküdür ve ona dönecektir ve merci 

yalnız odur. Ve bütün dünya aslı ve fer’iyle onun bir hilkat şeceresidir. İşte bu kudrete 

malik olan Cenab-ı Hak, Mehdî’ye nusret için en şiddetli bir darbe ile onları vurur ve 
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karayı, denizi ve semayı onlar üzerine yandırır. Ve  Sema da onların üstüne şiddetli 

yağmurunu yağdırır. O gün bütün ehl-i arz küffara lanet eder. Allah da bütün küfrün 

zevalini irade eder (Haşiye26) ”[51] 

***Bir rivayette: “Kuyruk sokumundan daha küçük bir beldede (Kuveyt’te) bir 

harb olur. Bütün dünya ahalisi o beldeyi kurtarmak için toplanırlar. Gûya orası 

beldelerin en zenginidir. Vâlimeler (düğün yemeğine davet edilenler, yâni 

menfaaetperestler) o beldeye davet ederler (yani bütün dünya oranın serveti olan 

petrolü paylaşmaya çalışırlar). Ahirzaman hadîsatının bidayetinde, o beldenin emîri, 

sancağını batıdaki uzak sahillerden gelen şer ordularının komutanına (Amerika ve 

İngiltere’ye) teslim eder. Emîrin yardım çağrısına karşı dünyanın her tarafından 

yardıma gelip o komutan için toplanırlar. Emîrin tahtı yine kendisine iade edilir ve 

ahirzamanın bidayetindeki kanlı harblerde Irak harab edilir. Küçük kuyruk 

hükmündeki beldenin emîri Mehdî’nin askerleriyle muharebe eder. Ve o beldenin ikinci 

def’a harabiyeti yaklaşmış olur. Çünkü o emîr fesadın menbaıdır.”[52] 

***“Abdullah ibn Ömer dedi ki: Resul-i Ekrem’in (A.S.M.) huzurunda 

oturuyorduk. Bize vuku bulacak fitnelerden bahsetti ve bu husus üzerinde çok fazla 

durdu. Sonra dedi ki: 

Fitne-i Serrâ’nın dumanı ehl-i beytimden bir adamın iki ayağı altından çıkar 

(yâni o sebebiyet verir). O kendini benden zanneder ama benden değildir.”[53] 

*** Ehl-i Beyt 12 manaya gelir. Bir manasıda Kureyşî demektir. Burada ehl-i beytten 

murad Kureyşîdir. Hadîs Irak lideri Saddam Hüseyin’den bahsetmektedir. 

Yine bir başka rivayette Ebu Zer (R.A.) Resul-i Ekrem’in (A.S.M.) şöyle buyurduğunu 

söylemiştir: 

  

سيكون من بنى امية رجل اخنس بمصر يلى سلطانا يغلب على سلطانه او ينتزع منه فيفر الى الروم فيأتى بالروم الى اهل 

.السالم فذلك اول المالحما  

  

“Benî Ümeyye’den dessas bir adam (Kuveyt Emîri), bir beldede (Kuveyt’te) hakim olur. 

Bir sultan (Saddam) gelir onun saltanatına galib olur veya saltanatı, onun elinden alır. 

O da Rumlara (Amerika) sığınır ve Rumları ehl-i İslam üzerine getirir. İşte bu 

ahirzamanın kanlı harblerinin başlangıcıdır.”[54] 

Bir hadîste de Irak Harbi “Fitne-yi Duheyma (karanlık fitneler)” ünvanıyla haber 

verilmekte ve şöyle denmektedir: 

  

 فاذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه او من غده
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“Bu (fitne-yi duheyma) vuku bulduğunda o gün veya ertesi gün Deccal’ı bekleyiniz.”[55] 

Bu hadîs gösteriyor ki, Irak harbinin akabinde Deccal zuhur edecektir. Hâdisat 

gösterdi ki o deccaliyet Amerika, İngiltere ve Yahudilerin riyaseti altında Birleşmiş 

Milletler’in şahs-ı manevîsidir. Bu mes’elenin tafsilatı ileride gelecektir. 

  

قلنا من اين . قفيز و ال درهم."يوشك اهل العراق ال يجبى اليهم: فقال.( ع.ر)كنا عند جابر : قال.( ع.ر)عن ابى نضرة "

قال من قبل الروم   ؟قلنا من اين ذاك. ثم قال يوشك اهل اشام اال يجبى اليهم دينار و ال مدى. قال العجم يمنعون ذاك  ذاك؟

: قلت البى نضرة. يكون فى اخر امتى خليفة يحثى المال حثيا ال يعده عدا( صعم)قال رسول هللا : ثم سكت هنية ثم قال

ال: قال  اترى انه عمر بن عبد العزيز؟  

  

Ebu Nadre (R.A.) dedi ki; Cabir (R.A.)’ın yanında idik, şöyle dedi: “Öyle bir 

zaman yaklaşıyor ki, Irak ahalisine bir kafiz (kile), bir dirhem sevk olunmayacak” (Yani 

Irak’a ambargo konulacak ve para ve ölçekle alışveriş olmayacak). Dedik ki “bu kimden 

dolayı olur”. Dedi ki: “Acemler (Arab’ın gayrısı) bunu men’ ederler.” Sonra dedi: “Şam 

ahalisine bir dinar, bir müdy (kile) sevk olunmayacak”. “Bu kimden dolayı olur” dedik. 

“Rumlar’dan dolayı” dedi. Sonra az bir müddet sustu. 

Sonra dedi ki: Resulullah (A.S.M.) buyurdu ki: “Ümmetimin son zamanlarında 

bir halife (Mehdi) olur, malı saymadan verir”. Ben Ebu Nadre’ye: “O Ömer İbn-i 

Abdulaziz midir?” dedim. “Hayır” dedi.[56] 

Hadîste geçen Şam’dan murad sadece şu anki Şam şehri değildir. Çünkü şu anki 

Şam şehrinin ismi o zaman Dımeşk idi. Şam’dan murad Şam-ı Kübra’dır ki, Filistin ve 

diğer Şam çevreleri de dahildir. 

Bu hadîs gösteriyor ki; önce Irak’a ve daha sonra Şam bölgesi olan Filistin’e 

kafirler tarafından ambargo uygulanacak. Bunun akabinde ise Hz. Mehdî zuhur 

edecektir. Çünkü hadîste “هنية hüneyyeten yani az bir müddet tabiri kullanılmıştır. 

Demek Hz. Mehdî Irak ve Filistin ambargolarından az bir müddet sonra zuhur 

edecektir. Irak ve Filistin’deki ambargolar vukua gelmiştir. Öyle ise zaman, Hz. 

Mehdî’nin zuhur zamanıdır. 

Ebu Naim El-Kûfî Kitab-ul Fiten’de İmam Ali’den (R.A.) tahriç ederek buyurdu 

ki: “Talikan’a (Afganistan’a) yazık olacak. Orada Allah’ın öyle hazineleri vardır ki ne 

altındandır ne de gümüşten. Fakat orada Allah’ı hakkıyla tanıyan erler vardır ki, onlar 

Âhirzaman Mehdî’sinin yardımcılarıdır.”[57] 
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“Doğu tarafından gelen ve deha sahibleri oldukları halde, kıyafetlerine insanların 

taaccüb ettikleri kimselerin** zuhur ettiğini işittiğinizde, işte o zaman muhakkak 

kıyametin gölgesi üzerinize düşmüştür.”[58] 

“Mehdî-yi Ahirzamanın hurucunun alameti, batı tarafından gelen sancaklılardır 

ki, onların başında Kende’li  topal bir adam vardır.”[59] 

Bu da aynen vuku bulmuştur. Afganistan’a yapılan harekatı bütün dünyaya i’lan etmek 

için Amerikalı General Richard Mayers tekerlekli sandalye ile dünya medyasının önüne 

çıkmış ve bu operasyonu haber vermiştir. Bu hadîs-i nebevî, bu hâdiseyi mu’cizane 

haber verdiği gibi, bu harekata katılan kimselerin de sakat kalacağına işaret etmektedir. 

 “Müslümanlar Yahudilerle harb edip, Müslümanlar onları öldürmeden kıyamet 

kopmaz. Müslümanlar onları öyle öldürürler ki, hatta Yahudiler taşların ve ağaçların 

arkalarına saklanırlar da, taşlar ve ağaçlar müslümanlara: ‘Ey Müslüman! Ey Allah’ın 

kulu! İşte bu Yahudi arkamdadır. Gel de onu öldür’ der. Yalnızca ‘Ğarkad’ denilen 

ağaç müstesna. Çünkü o Yahudilerin ağacıdır.”[60] 

Bu hadis’den hareketle bazı olaylar netlik kazanmaktadır.Şöyle ki; 

- Irak savaşından bir amaçta;Fırat suyu ve A.Barajıdır. 

-Ve yine hadisde,yahudilerin arakasına sığındıkları ağaç,bodur ağaç 

olup,yahudiler bulundukları bölgeye bu ağaçtan çoklukla dikmekle beraber,ABD de 

olabilir.Zira dünyada onu en fazla koruyan ve en fazla devlet yöneticilerinin başında 

yahudi olarak ABD bulunmaktadır. 

-Yine 1991 körfez savaşı bahanesiyle bölgeye yerleşen Çekiç güç;bir çok gizli 

faaliyette bulunmuş,Genelkurmay istihbarat raporlarında Org.Eşref Bitlis’in Çekiç Güç 

tarafından öldürüldüğü rapor edilmiştir.Yoksa E.Bitlis bir şeyleri mi keşfetmiş,yoksa 

bir şeylere mi engel olmaya çalışmıştı? 

Bu konuda;” “Çekiç Güç” karargâhında planlandığı, bu grup içinde albay Naab 

ve albay Vilson’un bulunduğu, ABD’nin Adana Konsolosu Elizabeth Shelton’un da işin 

içinde olduğu, cinayet emrinin dönemin ABD Savunma Bakanı Dick Cheney tarafından 

verildiği ve bunların da Genelkurmay raporunda kayda geçirildiği...  

          Eşref Paşa, Kuzey Irak ve Güneydoğu’da faaliyet gösteren yardım 

kuruluşlarındaki CIA’cı ve özel harpçileri engellemiş, gıda yardımı adı altında Barzani 

ve Talabani’ye verilen silahları yakalatmıştır. O silahlar daha sonra PKK’lıların elinde 

de görülmüştür!  

         Eşref Paşa’nın bölgede çözüm sağlamak için Irak, İran ve Suriye ile birlikte 

hareket etmek fikrinde olduğu biliniyor. O sıralar, Çekiç Güç’ün helikopterleri, Cudi 

Dağı’nda bulunan PKK militanlarına silah ve yardım malzemesi atmış ve bu 

malzemeler yakalanınca da yanlışlık olduğu ileri sürülmüştü. Bu konuda zamanın 

Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş’e verilen rapor yıllar geçtikten sonra geçtiğimiz 
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aylarda bir TV programında açıklanmıştır. “[61] 

            Kürtler Türkleri tehdit etmekte,sırplının kurşun sıkmasıyla başlayan 1.dünya 

savaşı gibi bir savaş başlayabilir. 

”Bush yönetiminin, Kuzey Irak'taki Kürt gruplar için bölgeye sevkettiği ağır silahlar, 

bölgede bir Kürt devleti kurma amacına hizmet ediyor  

AMERİKA'NIN ASIL AMACI  

” SİLAHLAR KÜRT DEVLETİ İÇİN 

       Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmazlık noktalarından biri olan muhalif Kürt 

partilere silah sevkiyatı konusu 'Kürt devleti' tartışmalarını yeniden alevlendirdi. 

ABD'nin, Barzani, Talabani ve diğer bazı muhalif gruplara ağır silahlar dağıtarak, 

Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kurma amacına hizmet ettiği kaydedildi. “[62]  

IKDP yetkilisi Sami Abdurrahman: Türkiye Saddam Hüseyin’den daha büyük 

tehdit 

Kürt Parlamentosu meydan okudu 

 Türkiye’nin Saddam’dan daha büyük tehdit olduğunu söyleyen Irak 

Kürdistan Demokratik Partisi yetkilisi Sami Abdurrahman adeta meydan 

okudu. 

 Abdurrahman şöyle konuştu: “Türkiye tehdidinden korktuğumuz 

kadar Saddam tehdidinden korkmuyoruz. Saddam birçok Kürt’ü öldürdü. Ama 

Türkiye, Kürt insanının arzu ve ümitlerini öldürür!...” 

 Ayrıca KDP Milletvekili Ahmet Pile “Türkiye’nin bölgeye girmesi felaket olur. 

Türkiye’yi istemiyoruz” diye konuştu. Ahmet Solar ise, “Komşularımızın bizim 

işlerimize karışmasınıistemiyoruz. Biz zaten bir ülkeyiz” diyerek Türkiye’ye tepki 

gösterdi.” “[63] 

”Los Angeles Times gazetesi, ABD’nin Kuzey Irak’tan cephe açma planının 

“Müslüman Araplarları Müslüman Kürtlere kırdırma politikası” olduğunu belirterek, 

bu planın tutmaması üzerine güneyden Irak’a giren ABD ve İngiliz birliklerinin şimdi 

yanlışlıkla birbirini kırmaya başladığını yazdı.”[64] 

”HARİTAYA İNCE AYAR  

        ABD askeri haritalarındaki ‘Kürdistan’ kelimesi gitti, yerine ‘Kürt Kontrol 

Bölgesi’ geldi. Üstelik, eskiden tüm Kuzey Irak’ı kaplarken gösterilen Kürt Bölgesi, 

şimdi Erbil ve Süleymaniye’ye hapsedilmiş. Musul ve Kerkük boş...”[65]  
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ABD’nin Irak savaşının mimarı (Karanlıklar Prensi) olan ABD Savunma 

Bakanlığı Pentagon’un baş danışmanı Richard Perle, cephede işlerin umulduğu gibi 

gitmemesinden dolayı görevinden istifa etti.”[66] 

Perle, 11 Eylül saldırılarından sonra Saddam rejiminin devrilmesi ve Ortadoğu’nun 

yeniden yapılandırılması konusunda ABD yönetimine baskıda bulunmuştu.  

Yahudi asıllı Perle ve Savunma Bakan Yardımcısı Paul Wolfowitz, ABD’nin başlattığı 

Irak Savaşı'nın perde arkasındaki isimler olarak biliniyor.  

... Reagan iktidarında Savunma Bakan yardımcılığı görevinde bulunan Perle, o 

dönemde Sovyetler Birliği ile nükleer silahların kontrolü anlaşmasının yapılmasına sert 

bir şekilde karşı çıkmış ve gizli bağlantılarından dolayı da ‘Karanlıklar Prensi’ olarak 

anılmaya başlamıştı. Perle, ABD’nin geçtiğimiz yıl Rusya ile mevcut Anti–Balistik Füze 

Anlaşması’ndan (ABM) çekilmesinin en önde gelen destekçileri arasındaydı.  

... Perle, 2001 yılında oluşturulan Savunma Politikası Kurulu’nun başkanlığını 

Temmuz 2001’den beri yürütüyordu. Aralarında CIA eski direktörü James Woolsey, 

eski dışişleri bakanlarından Henry Kissinger, eski başkan yardımcılarından Dan Quayle 

gibi isimlerin de bulunduğu 30 kişiden oluşan Savunma Politikası Kurulu, ABD 

Savunma Bakanlığı’na her konuda danışma görevi yapıyor...”[67] 

Emekli Org. Doğan Güreş, Kanal-7'de Akif Beki’nin hazırladığı –Kırmızı Işık – 

(23-3-2003) programında,kendisininde görevli olduğu sırada toplantıya katıldığında 

gözüne çarpan bir evrakı görüp dikkatini çektiğinden aldığını,bunda ise Washington’un 

dünyayı 5 bölgeye bölerek,herbirinin başına bir general görevlendirmiş.Altıncı bölgede 

ise,askerlerin kontrolünü bir komutana vererek taksim belgesini gösterdi.Ortadoğu 

bölgesine görevlendirdiği komutan ise; ABD adına Tommy Franks görevlendirilmiş; 

diğer dört bölge ise başka generallere taksim edilmiş.Mesela Türkiye,Suriye ve Türk 

Cumhuriyetleri bir bölgede iken,Irak,İsrail ayrı bir bölgede.... 

Ve nihayet çok sürmeyen Irak savaşı ABD’nin galibiyetiyle son buldu. 

ABD, sesten daha hızlı uçabilen B-1 ağır bombardıman uçaklarıyla Irak’ın 

güneyindeki uçuşa yasak bölgede bulunan iki radar sistemini vurdu. Böylece Amerika, 

Aralık 1998’den beri ilk defa Irak’a karşı bu uçakları kullanmış oldu. 

-”Irak'ın masaya yatırıldığı Ankara'daki toplantıların brifing notlarına göre, 

Saddam'ın Yahudi olabileceği belirtilirken, Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği lideri 

Celal Talabani'nin ise bölgedeki en etkili ve etkin İngiliz ajanı olduğu ileri sürüldü.”[68] 

Saddam’ın birinci,Irak’ın ikinci adamı Tarık Aziz ise,tek hristiyan asıllı kişi 

olduğu ortaya çıktı. 
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Taha Kıvanç.16-Nisan.2003-de;Yeni Şafak-ta ,Saddam-ın CIA ile ilişkisinin 

olduğunu yazmaktadır.ve 20-de de bunu tekrarlamaktadır. Ve 20.Şubat.2002-de. 

--The True Story of a Ground Soldier in the CIA's War on Terrorism 

by Robert Baer- 

“. 20 yıla yakın CIA'de 'ajan' olarak çalışmış Robert Baer de sıkıntılı bir süreç 

yaşamış. şu yakınlarda yayımlanan 'See No Evil: The True Story of a Ground Soldier in 

the CIA's War on Terrorism' adlı kitabının bizimle ilgili bölümlerini okurken "Hayret" 

deyip durdum. CIA'nin Kuzey Irak'ı 'yolgeçen hanı' haline getirdiğini, tarafları 

yönlendirdiğini bir güzel anlatıyor Baer...”[69] 

”ABD, yeni hedeflerini açıkladı: Suudi Arabistan ve İran”[70] 

"Bu Irak savaşı, esas büyük meselenin küçük bir detayıdır. ABD'nin asıl hedefi, 

sadece Ortadoğu'ya değil, tüm dünyaya şekil vermektir".(eski 2. Ordu Komutanı Org. 

Emin Başer.)     

  

DİKKAT ! 

1992 ve 1993 yıllarında AB ve Amerika’nın belge-bilgi ve projelerinde Kürdistan 

projesi mevcuttur.Uygulamalar o yöndedir. 

Amerikanın en büyük isteği;Türkiyenin savaşta kendisine yardım etmesinden 

ziyade yanında yer alma görüntüsü vermesindedir.Maddi destekten fazla,manevi destek 

istemektedir ki,bu da garantörlük anlamına gelmektedir.Gerek Araplara,gerek 

Türklere ve Türk cumhuriyetlerine,Gerek Kürtlere hatta Gerekse rusyaya ve Çin’e 

karşı bir sigorta ve garanti değeri taşımaktadır. 

Oysa tarih boyunca yediğimiz darbeler,batıya olan desteğimizdendir. 

” Cüneyt Arcayürek'in Çankaya günlerini anlattığı kitapları okuyanlar, 

Süleyman Demirel'in zihninde iki kurumun bütün düşünce sistemini kilitlediğini fark 

ederler: ABD ve asker… İktidarlarını hep ABD ve askeri kollamaya göre ayarlamıştır 

Demirel… Bu noktaya, iki kez darbeyle başını derde soktuktan ve ikisinin ardında da 

ABD gölgesi gördükten sonra mı gelmiştir, yoksa daha önceden de öyle düşündüğü 

halde tedbir alamadığından mı, bilinmez… “[71]  

ABD'nin savaş sonrası planını açıklayan Büyükelçi Pearson, 'Saddam çekilse de savaş 

olacak. Bölgeye demokrasi getireceğiz. Bu birkaç yılda olacak bir şey değil. En az 20-25 

yıl sürer' dedi.[72] 
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Hasılı:ABD’nin kuzey Irak senaryosu yani bizden izin taleb etmesi,sadece bizi de 

işin içine çekerek,neticede kendisi geride kalıp,günah keçisi olarak bizi öne sürmekti.En 

önemlisi de kısa süre kalmak üzere gelen Çekiç Güç’ün yıllarca kalarak zemini 

oluşturması gibi,şimdi de kuzey bölgesinde uzun müddet kalması için böyle bir bahane 

gerekiyordu.Ancak bizimde onu denetlemek istememiz,ordumuzun onlarla beraber 

olması uzun süreli denetlemesini engelliyordu.Ancak her vesile ile Kuzey Irak’ta 

ortadoğuyu denetlemek üzere bir üst oluşturmaya çalışacaktır.Ta ki oranın bir yandan 

kontrol edilmesini sağlasın diğer yandan da zenginliklerini ora yoluyla dışarıya 

taşıyabilsin.Atlama taşı,köprü oluşturma yolunda büyük gayret gösterecektir,sonu 

rüşvet ve savaşla bitse bile... 

Hadislerde haber verilen dönemlerde yaşamaktayız: 

Ravi (r.a.): Ebû Saîd-i Hudrî şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve 

sellem buyurdu ki: Çok sürmez (öyle fenâlıklar tahaddüs edecek ki) bir Müslümanın en 

hayırlı malı -kendi dînini fitnelerden selâmete çıkarmak için- dağ başlarında gezdirip 

(birikmiş) yağmur suyu başlarında güttüğü davarlar (dan ibâret) olacaktır. " 

Bir hadîs-i şerifte de şöyle buyuruluyor:«Sizleri benden sonra vuku bulacak yedi 

fitneden sakınmaya davet ederim: Medine’den çıkacak bir fitne, Mekke’den çıkacak bir 

fitne, Yemen’den çıkacak bir fitne, Şam’dan çıkacak bir fitne, şarktan çıkacak bir fitne, 

garbdan çıkacak bir fitne. Bir fitne de Şam’ın merkezinden zuhur eder ki, işte bu 

Süfyanî’nin fitnesidir.»  

”Buhariden”Peygamber (SAM)buyurdu ki:”Allahım!Şam’ımı mübarek 

et.Yemenimizi mübarek kıl!”dediler ki,Ya Rasulallah,Necd’imizi?-Üçüncüde 

zannedersem şöyle dedi-.”Zilzal orada,fitneler orada!Şeytan boynuzu oradan 

doğar.”[73] 

  

                                                                                                          06-02-2003 

                                                                                                 Mehmet  ÖZÇELİK 
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(Haşiye-1)  Bir akid on senedir. Hadîsde geçen ukud 

akd’in cem’idir Cem’in en azı üçdür. 1300 üzerine 

üç akid ilave edildiğinde tam 1330 eder ki hicrî 1332 

ve miladî 1914 te vuku bulan 1. Cihan harbine 

tevafuk eder. 

(Haşiye-2) İngiltere. 

(Haşiye-3) Cermen (GERMANY) Almanya’dır. İki 

akid 20 senedir. 1. Cihan harbinin ahiri olan 1918 
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den 20 sene sonra vuku bulan 2. Cihan harbinin 

tam başlangıcını haber vermektedir. 

(Haşiye-4) Adolf Hitler’den haber vermektedir. 

(Haşiye-5) Yani bütün dünya ile harbeder. 

(Haşiye-6) Yani Rusların gizli örgütü. 

(Haşiye-7) Hicrî 1350’den 1380’e kadar olan tarihe 

tekabul eder ki 1952’de Mısıra hakim olan Cemal 

Abdunnasır’dan haber verir. 

(Haşiye-8) 1956 ve 1967’deki Arab-İsrail 

savaşlarındaki Mısır’ın mağlubiyetini haber verir. 

(Haşiye-9) Ramazan ayında Mısır’ın İsrail üzerine 

galebesini haber verir. 

(Haşiye10) Enver Sedat İsmiyle meşhur olan 

Muhammed bin Enver Sedat’tan haber verir. 

(Haşiye11) Aynen vuku bulmuştur. Cemal 

Abdunnasır’dan sonra Enver Sedat başa geçtiğinde, 

1973 tarihinde İsrail üzerine hücum etti. Tâ 

İsrail’in içine kadar girdi. Amerika’daki Yahudiler 

ayaklandılar. Amerika’nın Dış İşleri Bakanı Henry 

Kisinger –ki kendisi Yahudidir- devreye girerek 

Enver Sedat’ı anlaşmaya razı etti. Enver Sedat 

galib durumda olduğu halde, Ekim 1978 ve Mart 

1979’da Yahudilerle “Camp David” anlaşmasını 

yaptı. 

(Haşiye12) Irak lideri Saddam Hüseyin’i hem ismi, 

hem ceberutu ve hem de suretiyle haber verir. 

(Haşiye13) Saddam lugatta şiddetli vuran, 

tecavüzkar demektir. Sarihî manasıyla Saddam 

Hüseyin’den haber vermekle beraber işarî 

manasıyla, Süfyanîlerin başı ve reisi olan hakiki 

Süfyanda da bu iki vasfın bulunduğuna işaret 

etmektedir. Yani Süfyanîlerin başı olan adamın da 

bir gözünde aksaklık olup az gördüğüne ve onun da 

kendine muarız olanlara karşı tecavüzkar ve 

şiddetli olduğuna işaret eder. 

(Haşiye14) Yani “Kuveyt” te. Çünkü Kuveyt, 

Kût’un ism-i tasğiri olup küçük kût manasında, 

Kûtcuk demektir. 

(Haşiye15) 1991’deki Irak harbini haber 

vermektedir ki, aynen  vuku bulmuştur. Saddam 

Hüseyin Amerika ve İngiltere tarafından 

aldatılarak Kuveyt’e sokulmuş, daha sonra 37 

devlet Irak’ı vurmak için birleşmişlerdir. 

(Haşiye16) Yani onun kanunlarında hiçbir hayır 

yoktur. Çünkü hak olan ahkam-ı Kur’aniyeyi icra 

etmeyip kendi hevasından ihdas ettiği batıl 

kanunları tatbik etmektedir.  O hem hayırdır; 

çünkü kafirlere karşı çıkmaktadır. Hem şerdir; 

çünkü ahkam-ı şer’iyye ile amil olmayıp devletini 

ahkam-ı ilahiyeye dayandırmamaktadır. 

(Haşiye17) Mehdî çıktığında, Saddam’da hiçbir hayır 

kalmayacağı ve Mehdî’ye karşı hain olacağını 

bildirmekle beraber, Mehdî’nin bu tarihlerde zuhur 

edeceğine de işaret eder. Nitekim hadîsin devamı bunu 

göstermektedir. 

(Haşiye18) Hicrî 1420 ve 1430 tarihleri etmektedir ki, 

içinde bulunduğumuz zamanı haber vermektedir. Hz. 

Mehdî’nin bu tarihler arasında zuhur edeceğini 

müjdelemektedir. 

(Haşiye19) Hıristiyanlar 

(Haşiye20) Yahudiler 

(Haşiye21) Alem-i İslam’ın başındaki Süfyanîler olan 

cümle idareciler ve onlara fetva veren bir kısım ulema-

is sû’ 

(Haşiye22) Hz. Mehdî’ye karşı bütün dünyanın 

toplanıp vurmasından murâd, onun temsil ettiği şahs-ı 

manevî olan şeriat-ı garra-i Muhammediyeyi müdafaa 

eden hakiki mü’minlerin cemaatinin vurulmasıdır. Bu 

tarihlerde Hz. Mehdî’nin de bizzat bu cemaat-i 

nuraninin başına geçeceğini haber verir. Meciddun ise 

Filistin’de bir dağdır. Hadîs, Meciddun Dağlarında 

bütün kafirlerin Müslümanlar için toplanacağını 

bildirmekle işaret ediyor ki; bu harb Yahudilerin 

Meciddun’a hakim olabilmeleri için bizzat kendileri 

tarafından çıkarılan bir harbdir. Yani Yahudiler 

Kudüs’e hakim olmakla, oradan bütün dünyaya hakim 

olacaklarına inanmaktadırlar. Bu sebeble, Filistin 

topraklarında devletlerini kurabilmek için bütün 

dünyayı harbe sokmakta ve kafirleri Müslümanlar 

üzerine hücum ettirmektedirler. Harbin ana 

müsebbibleri Meciddun dağlarındaki Yahudiler 

olduğu için ve orada devletlerini kurup yayılmak ve 

dünyaya hakim olmak için bu harbleri çıkardıkları 

sebebiyle, bu harbe “Hermeciddun Harbi” 

denmektedir. Yani gerek Afganistan’da gerek 

Çeçenistan’da olsun Alem-i İslam’daki bütün harbler 

Meciddun harbidir. Yoksa yalnızca Meciddun 

dağlarında olacak bir harb demek değildir. Bu harb, 

hadîslerde olduğu gibi Tevrat ve İncil’de dahi 

“Hermeciddun Harbi” veya “Armagedon Harbi” 

olarak geçmektedir. İleride izahı ve isbatı geleceği 

üzere, Tevrat ve İncil’de de bu harb aynen hadîsteki 

gibi haber verilirken, Yahudi ve Hıristiyanlar buna 

ters mana vererek kendileri tarafına çekmektedirler. 

Bu noktaya çok dikkat lazımdır. Çünkü mühim bir sır 

bu noktadan inkişaf ediyor. Feteemmel! Hem bir 

başka cihet de şudur ki; Üstad Bediüzzaman’ın (R.A.) 

beyanı üzere, eskide merkez-i hilafet buralarda ve 

Şam, Haleb, Mekke ve Medine civarında olduğu için, 

bazen metn-i hadîs raviler tarafından içtihadla tatbik 

edilip, ekser vukuat-ı istikbaliye bu bölgelerde vuku 

bulacakmış gibi anlatılmış. Binaenaleyh bu ve bunun 

gibi hadîslerde verilen haberler, bahsi geçen bu 

yerlerde vuku bulabileceği gibi Alem-i İslam’ın 

herhangi bir yerinde dahi vuku bulabilir. O halde 

bütün dünyanın birleşerek, Alem-i İslam’da Şeriat-ı 

Garra-i Muhammediyeyi i’lan eden Müslümanları, 

hususen hadîste haber verilen şark tarafındaki bir 

taife-i mücahidini vurmaları hadîsin külliyetinde 

dahildir.  
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(Haşiye23) Hadîste Amerika’nın şahsiyet-i maneviyesi 

“zaniye bir melike” olarak tasvir edilmiştir. Bunun 

sebebi ise; Amerika kelime olarak müennes olduğu gibi 

zaten kendisi de Hürriyet Anıtı dedikleri heykelleriyle 

kendilerini kadın suretiyle temsil etmişlerdir. Hem 

Amerika bütün dünyada hürriyet ve adalet namı 

altında fuhşiyatı ve zulmü ve dalaleti terviç ederek 

hakimiyetini bunun ile idame etmektedir. Bu manaya 

işareten “ismi, zaniyedir” denilmiştir. Hem bu sebeble 

ileride gösterileceği gibi İncil’de dahi Amerika, bu 

hadîste olduğu gibi zaniye ve fahişe ünvanıyla haber 

verilmektedir. 

(Haşiye24) O asırda uçağın icad edilip Müslümanların 

başına havadan bomba yağdıracağına işaret eder. 

(Haşiye25) Soğuk beldelerden murad İsveç, Norveç 

gibi İskandinav ülkeleridir. Sıcak beldelerden murad 

ise Güney Afrika’dır. Haber verildiği gibi aynen vuku 

bulmuştur. Amerika ve İngiltere’nin riyasetinde 

Birleşmiş Milletler Afganistan’ı vururken, bu 

beldedeki devletler bu harbe iştirak etmemişlerdir. 

(Haşiye26) Müslümanların zahirî kuvvet i’tibariyle 

kafirlere nisbeten zaif olacaklarını, fakat Kudret-i 

İlahiye harikulade hallerle onlara yardım edip, semavî 

ve arzî musibetlerle kafirleri helak edeceğini ve 

Müslümanları galib edip İslamiyeti hakim edeceğini 

haber vermektedir. İncil’de de aynen böyle haber 

verilmiştir. Haber verildiği gibi küffar alemine semavî 

ve arzî musibetlerin geldiği de aynen görülmektedir ve 

daha dehşetlileri de görülecektir. 

Not: Haşiyeler bu Esrarname’yi hazırlayan hey’ete 

aittir.                                                                               

                                                                                         

                                                                                         

       [51] (Esme-l Mesalik Lieyyam-il Mehdîyy-il 

Meliki Li Küll-id Dünya Biemrillah-il Malik, Kelde 

bin Zeyd-216) 

[52] (Esme-l Mesalik Lieyyam-il Mehdîyy-il 

Meliki Li Küll-id Dünya Biemrillah-il Malik, 

Kelde bin Zeyd-132) 

[53] (Ebu Davud-4077, Ahmed-2/133) 

[54] (Naim bin Hammad Kitab-ul Fiten-291) 

[55] (Kitab-ı Hermeciddun, Emîn Muhammed 

Cemalleddin-20) 

[56] (Et-Tac, Ali Nâsıf el-Hüseyni) 

[57] (El-Burhan Fî Alamat-i Mehdî-yi Ahir-iz 

Zaman) 

[58] (Naim bin Hammad Kitab-ul Fiten-121) 

[59] (Naim bin Hammad Kitab-ul Fiten-205) 

[60] (Buhari, Müslim, Tirmizi, İbni Mace, İmam 

Ahmed) 

[61] Vakit gaz.1-3-2003.Asım Yenihaber. 

[62] Yeni Şafak. 26-2-2003.     

[63] Milli Gazete.26-2-2003. 

[64] Yeni Şafak. 28-3-2003. 

[65] Star gaz.28-3-2003,Yeni Şafak.26-3-2003. 

[66] Zaman. 28-3-2003. 

[67] Zaman.29-3-2003. 

[68] Yeni Şafak.28-4-2003. 

[69] Yeni Şafak.20-4-2003. 

[70] Milli Gaz.12-3-2003 .   

[71] T.Kıvanç.16-3-2003.Yeni Şafak. 

[72] Akşam.13-3-2003.    

[73] Cinlerin esrarı.İmam-ı 

Şibli.Mütercim.M.Ferşad.368. 
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SEBE 

 

            Kur’an-ı Kerim-de sık sık geçmiş kavimlerin başlarına gelen olaylar 

anlatılarak,birinci derecede ibret almamız istenir.Bunları genel ve milletler açısından ele 

aldığımızda ibret-âmiz durumlarla karşılaşmaktayız.Bunların genel olarak başlarına 

gelen olaylar,ilâhi yasağı çiğnemelerinden kaynaklanmaktadır.Şöyle ki: 

“Sizden önce ilahi yasaların değişmezliğini kanıtlayan birçok olaylar gelip geçti. 

Yeryüzünü geziniz ve Allah'ın ayetlerini yalan sayanların akıbetini görünüz.”[1] 

”Biz nice kentleri yok ettik. Azabımız, onları, ya geceleyin ya da öğle uykuları 

sırasında yakalayıverdi. 

Azabımıza uğradıkları andaki tek feryadları "Biz gerçekten zalimdik " demekten 

ibaret oldu.”[2] 

 "Her toplumun belirlenmiş bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde onu ne bir an 

erteleyebilirler ve nede bir an öne alabilirler. "[3] 

"Peygamber gönderdiğimiz her ülkenin halkını, ola ki, bize yalvarırlar diye, 

mutlaka sıkıntılara ve belalara uğrattık. " 

Sonra kötü günleri iyi günlerle değiştirdik de sayıca çoğaldılar ve: "Atalarımız 

da hem sıkıntılı hem de sevinçli günler geçirmişlerdi" dediler. Bunun üzerine onları hiç 

ummadıkları bir sırada ansızın yakalayıverdik. " 

"Eğer o ülkelerin halkları iman edip kötülüklerden sakınsalardı, göğün ve yerin 

bereket kapılarını yüzlerine açardık. Fakat yalanladılar, biz de onları işlediklerinin 

cezasına çarptırdık. " 

"Acaba o ülkelerin halkları geceleyin uyurlarken başlarına azabımızın 

gelmeyeceğinden emin midirler?" 

"Acaba o ülkelerin halkları, kuşluk vakti eğlenirlerken, azabımızın 

gelmeyeceğinden emin midirler?" 

"Onlar Allah'ın tuzağına yakalanmayacaklarından emin midirler? Oysa hüsrana 

uğrayan toplum dışında hiç kimse kendini Allah'ın tuzağından emin sayamaz. " 

"Üzerinde yaşadıkları toprakları eski yerlilerinden miras alanlar, istesek 

kendilerini günahları yüzünden musibetlere çarptırabileceğimizi, kalplerini 

mühürleyebileceğimizi ve kulaklarının işitemez olabileceğini, bu tarihi sürecin ışığında 

halâ kavrayamadılar mı?"[4] 

Allah ihmal eder fakat ihmal etmez.Kendisine dönmeleri için süre verdiği bu 

insanların yanlışta diretmeleri üzerine ihmal etmemiş daha dünyada iken onları en ağır 

bir ceza ile cezalandırmıştır. 
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“Yeryüzünde bir birine bitişik, farklı yapıda toprak parçaları; üzüm bağları, 

ekinler ve çatallı-çatalsız hurma ağaçları vardır; hepsi aynı su ile sulanır, fakat ürünleri 

arasında fark gözetiriz. Hiç kuşkusuz bunlarda aklı erenler için birçok ibret dersleri 

vardır.”[5] 

Allah’ı hatırlatması için verilen nimet ve zenginlikler,vereni unutma yolunda 

perde yapılmıştır. 

“ İnsanı önünden ve arkasından izleyen (melekler) vardır, onu Allah'ın emri ile 

gözetlerler. Herhangi bir toplum tutumunu değiştirmedikçe Allah onun konumunu 

değiştirmez. Allah, bir toplumun herhangi bir kötülüğe uğramasını dileyince, onu hiç 

kimse önleyemez. İnsanların Allah'dan başka hiçbir koruyucusu, kayırıcısı yoktur.”[6] 

Değerli olan insan kontrol ve gözetim altındadır.O başıboş değildir. 

“Ey Muhammed, müşrikler az kalsın seni, indirdiğimiz vahiyden ayırıp adımıza 

başka sözler uydurmanı sağlıyorlardı, eğer bunu başarabilselerdi, seni dost 

edineceklerdi. 

 Eğer sana direnme gücü vermeseydik, azıcık onlara yanaşmak üzereydin. 

 Eğer onlara yanaşsaydın sana dünya hayatının ve ölüm ötesinin azabını 

katlayarak tattırırdık da bize karşı kendine yardım edebilecek hiç kimse bulamazdın. 

Gerçi müşrikler seni tedirgin ederek, bıktırarak Mekke'den çıkarmak 

amacındadırlar, ama o takdirde senden sonra orada ancak kısa bir süre kalabilirler. 

Senden önce gönderdiğimiz peygamberlere ilişkin değişmez yasamız bu yolda 

işleye gelmiştir. Bizim yasamızın değiştiğini göremezsin.”[7] 

Değişmeyen kural,en sevilen insan,kâinatın kendisi için yaratıldığı zat için de câri 

olmakta,geçerliliğini sürdürmektedir.Yapan,sen de olsan! 

“Vaktiyle yok ettiğimiz nice eski kuşakların acı sonları onları doğru yola 

iletmiyor mu? Oysa onlar bu yok edilmiş kuşakların oturdukları konutları geziyorlar. 

Sağduyu sahiplerinin bu olaylardan çıkaracağı birçok dersler vardır.”[8] 

Öncekilere verilen dersler sonrakilere pek etki etmemiş olacak ki,helak olayları 

süregelmiş… 

“Yeryüzünde gezip, kendilerinden önceki insanların sonlarının nasıl olduğuna 

bakmazlar mı? Onlar kendilerinden daha güçlü idiler. Yeryüzünü kazıp altüst etmişler 

ve onu, bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdir. Onlara da elçileri, 

delillerle gelmişti. Böylece Allah onlara zulmetmiyor, onlar kendilerine zulmediyorlardı. 

Sonra kötülük edenlerin sonu çok kötü oldu. Çünkü Allah'ın ayetlerini 

yalanladılar. Ve onlarla alay ediyorlardı.”[9] 
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“Andolsun ki, biz senden önce de elçileri kavimlerine gönderdik, onlar belgeler 

getirdiler; dinleyip suç işleyenlerden öç aldık, zira inananlara yardım etmek bize hak 

olmuştur.”[10] 

“Bugün yurtlarında dolaştıkları nice kuşakları daha önce helâk etmiş olmamız, 

halâ onları yola getirmedi mi? Şüphesiz bunda ibretler vardır. Halâ dinlemeyecekler 

mi?”[11] 

“Uyarıcı gönderdiğimiz her kentin şımarık elebaşları mutlaka şöyle dediler. "Biz, 

sizin getirdiğiniz mesajı kesinlikle inkâr ediyoruz" 

"Bizim herkesten çok servetimiz ve evlâdımız vardır, bizim azaba çarptırılmamız 

söz konusu değildir. "[12] 

“Onlardan önceki bir çok milletler de mesajımızı yalanlamışlardı., Bu müşrikler 

onlara verdiğimiz dünyalıkların onda birine bile ermiş değillerdir. Buna rağmen 

peygamberlerimi yalanladılar, ama bu inkârcılığın karşılığı nice oldu?”[13] 

“Onlar yeryüzünü gezip daha önceki yoldaşlarının karşılaştıkları acı sonu 

görmezler mi? Oysa onlar kendilerinden daha güçlü idiler. Göklerde ve yeryüzünde 

Allah ile başa çıkabilecek hiçbir güç yoktur. Hiç kuşkusuz O her şeyi bilir ve gücü her 

şeye yeter.”[14] 

Tarih boyunca insanları yoldan çıkaran iki unsur olmuştur;Güç ve 

zenginlik...bunun sonucu olan sefahet ve zulüm… 

“Görmediler mi kendilerinden önce nice nesilleri yok ettik. Onlar bir daha 

kendilerine dönüp gelmezler.”[15] 

“Onlardan önce nice nesilleri helak ettik de feryad ettiler. Oysa artık kurtuluş 

zamanı değildi.”[16] 

“Onlardan önce de Nuh kavmi, Ad kavmi ve sarsılmaz bir saltanat sahibi 

Firavun'da yalanlamıştı. 

Semud kavmi, Gut kavmi ve Eyke halkı da yalanlamıştı. İşte bunlar da 

peygamberlerine karşı birleşen kabilelerdir. 

Hepsi peygamberleri yalanladılar da azabımı hak ettiler. 

Bunlar tarihte Kureyş'ten önce yaşayan milletlerin örnekleridir: Hz. Nuh'un 

toplumu, Ad toplumu, yere kazıklar gibi çakılan Ehramların sahibi Fira'avn, Semud 

toplumu, Lut'un toplumu, sık orman içinde yaşayan ve Eykeliler diye bilinen Hz. 

Şuayb'ın toplumu. "İşte bunlar da peygamberlerine karşı birleşen kabilelerdir." 

Bunların hepsi peygamberlerin mesajlarını yalan saymışlardı. Azgın, taşkın ve zalim 

olan bu toplulukların halı nice oldu? "Yalanladılar da azabımı hak ettiler." 

Hakkettikleri cezaya çarptırıldılar. Yok olup gittiler. Geride yenilgilerini ve 

yıkılışlarını simgeleyen kalıntılar dışında hiçbir şey bırakmadılar! 
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İşte tarihte gelip geçmiş olan birleşmiş orduların sonu buydu. Şimdikilere gelince, 

bunlar genel olarak kıyamet gününün arifesinde yeryüzünde hayatı sona erdirecek olan 

"çığlığa" havale edilmiştir. 

 Bunlar da ancak, bir an gecikmesi olmayan tek bir çığlık beklemektedirler. 

Onun geri dönmesi yok. Bu çığlık gelince ansızın gelir. Onlara sağılan devenin 

memesinden akan sütün iki damlası arasındaki zaman aralığı kadar bile bir süre 

tanımaz. Zira bu çığlık kendisi için belirlenen ve ne ileri ne geri alınamayan zamanda 

gelir. Nitekim yüce Allah İslam ümmeti için de bunu takdir etmiştir. Onu bekletmiş ve 

zaman tanımıştır. Daha önceleri, peygamberlerine karşı gelen müşrikleri cezalandırdığı 

gibi onları yıkıma uğratıp yok etmemiştir.”[17] 

"Onlardan önce Nuh kavmi ve onlardan sonra gelen kollar da ya1anladı. Her 

millet, Peygamberlerini yakalamağa yeltendi; Batılı hakkın yerine koymak için 

mücadele etmişlerdi. Bu yüzden onları yakaladım. (Bak işte) azabım nasıl oldu?!"[18] 

“Onlar, yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, kendilerinden önce gelenlerin 

sonunun nasıl olduğunu görsünler. Onlar kuvvet ve yeryüzündeki eserleri bakımından 

kendilerinden daha üstün idiler. Fakat Allah, onları günahları yüzünden yakaladı. 

Onları Allah'ın azabından koruyan da olmadı.”[19] 

“Biz sizin gibi sapıkları daha önce yok ettik. Öğüt alan yok mu?”[20] 

“Ey insanlar ve cinler, yakında sizinle hesaplaşmak için özel vakit 

ayıracağız.”[21] 

“Nice şehirler var ki Rabbinin ve elçilerinin emirlerine baş kaldırdı, biz de onu 

çetin bir hesaba çektik ve ona görülmemiş şekilde azab ettik. 

Onlar yaptıklarının karşılığını tatmışlardır. işlerinin sonu tam bir hüsran 

olmuştur. 

Allah onlara şiddetli bir azab hazırlamıştır. Ey inanan akıl sahipleri. Allah'tan 

korkun. Allah size gerçekten bir uyarıcı kitab indirmiştir.”[22] 

“Önceki inkarcı toplumları yok etmedik mi? 

 Sonraki inkarcıları da katarız onlara. 

 İşte biz günahkârlara böyle yaparız.”[23] 

  

“Eğer Rabb'inin daha önce verilmiş bir hükmü ve belirlenmiş bir vadesi 

olmasaydı yok edilmeleri kaçınılmaz olurdu.”[24] 

“Halkları zalim olan nice şehri kırıp geçirdik de arkasından başka halklar ortaya 

çıkardık. 
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Bu zalimler azabımızın gelip çattığını fark ettiklerinde derhal şehirlerinden 

kaçmaya koyuluyorlardı. 

"Kaçmayınız, sizi baştan çıkaran nimetlere ve evlerinize dönünüz ki, sorguya 

çekileceksiniz! " 

"Eyvahlar olsun! Biz gerçekten kendimize zulmetmişiz " dediler. 

Onlar böyle vahlanıp dururken biz kendilerini biçilmiş ekinler gibi cansız yere 

sériverdik.”[25] 

“Yok ettiğimiz kentlerin halklarının hesap vermek üzere bize dönmemeleri 

imkânsızdır.”[26] 

“Halkı zalim olan nice kenti yok ettik. Yapılarının duvarları, yere inen tavan 

yıkıntılarının üzerine çökmüştür. Nice su kuyularını kullanan kalmamış, nice korunaklı 

köşkleri ıssız kalmıştır.” 

Müşrikler yeryüzünü gezmiyorlar mı ki, bu sayede kalpleri gördüklerinden-ibret 

alabilsin ve kulakları söylenenleri işitebilecek bir duyarlık kazansın. Çünkü kör olan 

onların gözleri değildir, fakat göğüs boşluklarındaki kalpleri kördür, duyarsızdır.” 

Onlar senden azabımın bir an önce gerçekleşmesini istiyorlar. Oysa Allah 

sözünden caymaz ve Rabb'inin katındaki bir gün, sizin saydıklarınızdan bin yıl gibidir. 

Halkı zalim olan nice kente önce mühlet tanıdım, sonra yakasına yapıştım. 

Sonunda bana dönülecektir.”[27] 

“Hiç bir ümmet, ecelini ne öne alabilir ve ne de erteleyebilir.”[28] 

“Eğer biz onlara acısak da başlarındaki sıkıntıyı gidersek yine azgınlıkları içinde 

debelenmeye ısrar ederler. 

Biz onların yakalarına azapla yapıştık. Fakat ne Rabb'lerine boyun eğdiler ve ne 

de O'na yalvardılar. 

Ama ağır bir azabın kapısını yüzlerine açtığımızda kurtuluş ümitlerini yitirerek 

ne yapacaklarını şaşırırlar.”[29] 

“Biz size gerçekten ayrıntılı açıklamalar içeren ayetler, sizden önce yaşamı, 

milletlerin hayatlarından alınmış örnekler ve kötülükten uzak durmak isteyenler için 

öğütler indirdik."[30] 

“Böylece peygamberlerini yalanladılar. Biz de onları yok ettik. Kuşku yok ki, bu 

olaydan alınacak dersler vardır. Onların çoğu inanmamış kimselerdir.”[31]  

“Onlara de ki; "Yeryüzünü geziniz de ağır suçluların sonunun nice olduğunu 

görünüz."[32] 
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“Yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden daha çok, daha kuvvetli, yeryüzünde 

bıraktıkları eserler, daha sağlam olan, öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmezler 

mi? Kazandıkları, onlara bir fayda vermemişti. 

Peygamberleri, onlara belgelerle gelince, kendilerinden olan bilgiden 

gururlandılar da, alaya aldıkları şey kendilerini salıverdi. 

Ne zaman ki, şiddetli azabımızı gördüler: "Tek Allah'a inandık ve O'na ortak 

koştuğumuz şeyleri inkar ettik "dediler. 

Fakat şiddetli azabımızı gördükleri zaman inanmaları, kendilerine bir fayda 

sağlamadı. Allah'ın kulları hakkında eskiden beri yürürlükte olan yasası budur. İşte o 

zaman kafirler ziyana uğramışlardır.”[33] 

“Bizde bunlardan daha güçlü oları o kavimleri helak ettik. Öncekilere dair nice 

misaller geçmiştir.”[34] 

“Biz de onlardan intikam aldık. Bak, yalanlayanların sonu nasıl oldu?”[35] 

“Ey Muhammed! Sen mi sağırlara işittireceksin, yahut kör ve apaçık sapıklıkta 

olanı doğru yola ileteceksin? 

Eğer biz seni alıp götürürsek (vefat ettirirsek) onlardan intikam alacağız. 

Yahut onları tehdit ettiğimiz şeyi sana gösteririz. Bizim onlara gücümüz 

yeter.”[36] 

“Bizi öfkelendirince onlardan intikam aldık, böyle hepsini suda boğduk. 

Böylece onları, sonrakiler için hem bir örnek, hem de bir ibret yaptık.”[37] 

“Biz sizden azabı birazcık kaldıracağız, fakat siz yine inkara döneceksiniz. 

O gün büyük bir şiddetle çarparız; zira Biz öç alıcıyız!”[38] 

“İşte onlar da kendilerine azab sözü gerekli olmuş kimselerdir. Kendilerinden 

önce geçen cin ve insan toplulukları arasında azab içinde bulunacaklardır. Gerçekten 

onlar ziyana uğrayanlardır.”[39] 

“De ki: "Azabın ne zaman geleceğine dair bilgi, ancak Allah katındadır. Ben 

görevlendirildiğim şeyi size duyuruyorum; fakat sizi cahillik eden bir kavim 

görüyorum." 

Nihayet azabın ufukta geniş bir bulut halinde vadilerine doğru geldiğini görünce 

"Bu, bize yağmur yağdıracak bir buluttur"dediler. Hayır, o sizin acele gelmesini 

istediğiniz şey, içinde acı azab bulunan bir rüzgardır. 

Rabb'inin emriyle her şeyi yıkar, mahveder. Derken onlar o hale geldiler ki 

evlerinden başka bir şey görünmez oldu. İşte biz suç işleyen toplumu böyle 

cezalandırınız.”[40] 
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"Üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmıyor, onu çürütüp kül gibi ediyor."[41] 

“Andolsun, Biz çevrenizdeki kentleri de yok ettik ve belki küfredenlerden 

dönerler diye ayetleri tekrar tekrar açıkladık. 

O zamanlar, Allah'ı bırakıp da O'na yakınlık sağlamak için edindikleri tanrılar 

kendilerine yardım etmeli değil miydi? Hayır, tanrılar onlardan uzaklaştılar. Bu, 

onların yalanı ve uydurdukları şeydir.”[42] 

“Yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna 

bakmazlar mı? Allah onları yere geçirmiştir; inkarcılara da onların başına gelenin 

benzerleri vardır. 

Biz, halkı seni yurdundan çıkaran şehirden daha kuvvetli nice şehirleri yok ettik, 

fakat onlara bir yardım eden çıkmadı.”[43] 

El cezâ-u min cinsil amel yani ceza yapılan işe göredir.Toplumların başlarına 

gelen belalar,yaptıkları işlerle orantılıdır.Kibirlenenleri yerin dibine geçirmekle zelil 

kılarken,mallarıyla gururlananların mallarını yakıp yok ederek gururlandıkları 

sebebleri ortadan kaldırmaktadır.Tıpkı zamanımızdaki fuhşun,aids belasıyla 

cezalandırılması gibi… 

“Biz bir beldeyi yok etmek istediğimizde oranın şımarık ele başlarına emrederiz 

de kötülüğe dalarlar. Böylece o belde hakkında hükmümüz haklılık kazanır. Bunun 

üzerine orayı alt-üst ederiz.”[44] 

“Biz refah içinde şımarmış nice şehirleri helak ettik. İşte yerleri! Kendilerinden 

sonra pek az kimse oturabilmiştir. Onlara hep biz varis olmuşuzdur. 

Rabb'in memleketlerin ana merkezlerinin halkına ayetlerimizi okuyacak bir elçi 

göndermedikçe ülkeleri helâk edici değildir. Zaten biz halkı zalim olan memleketleri 

helak etmişizdir.”[45] 

“Rasullerin başlarından geçenlerden, sana anlattığımız her şey, senin gönlünü 

pekiştirmemizi sağlar. Sana bu belgelerle gerçek, inananlara da öğüt ve hatırlatma 

gelmiştir.”[46]  

"Ansızın ve hiç farkına varmadığınız bir sırada size azap gelmeden önce 

Rabb'inizden size indirilen en güzel söze, Kur'an'a uyun. "[47]  

“İstekte bulunan biri, (muhakkak) gerçekleşecek olan bir azabı istedi. 

 Kafirler için olan, bu (azabı) geri çevirecek kimse yoktur. 

(Bu azab) Yüce makamlar sahibi olan Allah'tandır.”[48] 

AÇIKLAMA:Bazı müfessirler, bundan soru sormak anlamını alarak ayetin 

manasını şöyle açıklamışlardır: "Sorucu, senin haber verdiğin azab ne zaman olacak 

diye sordu." O zaman Allah (c.c) bu kafirlerin üzerine azabın geleceği cevabını 

vermiştir. Fakat müfessirlerin çoğu bunu soru değil de talep etme, isteme manasında 
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düşünmüşlerdir. Nese-i ve diğer bazı muhaddisler, İbn Abbas'tan Hakim'in de sahih 

dediği şu rivayeti naklederler: "Ey Allah! Eğer bu senin tarafından tehdid edilen azab 

doğru ise bize gökten taş yağdır, yada bizi çetin bir azaba uğrat [49] diyen Nadr bin 

Haris bin Katade'dir. Bunun dışında Kur'an'ın diğer bazı yerlerinde kafirlerin "O bizi 

korkuttuğunuz azab hadi niye gelmiyor?" şeklinde kafa tutuşlarını aktarmaktadır.”[50]  

  

  

            HZ.MUSA VE FİR’AVUN-KARUN : 

  

“Sonunda biz onu da sarayını da yerin dibine geçirdik. Allah'a karşı ona yardım 

edecek bir topluluğu olmadı. Kendi kendini kurtarabilecek kimselerden de değildi.”[51] 

“Sizden kesin bir söz almış ve Tur dağını üstünüze yükseltmiştik (ve demiştik ki:) 

"Size verdiğimize sımsıkı yapışın ve onda olanı (hükümleri sürekli) hatırlayın: umulur 

ki sakınırsınız."[52] 

“Bu olay Kur'an'ın muhtelif yerlerinde, çeşitli şekillerde beyan edilmiştir. Bu 

olayın İsrailoğulları tarihinde meşhur bir vakıa olduğuna şüphe yoktur. Fakat 

günümüzde bu olayın ayrıntılarına vakıf olmak şansına sahip değiliz. Ancak genel 

anlamıyla bu olayın şu şekilde cereyan ettiği anlaşılmaktadır: Allah Tealâ ile 

İsrailoğulları dağın eteğinde ahid yaparlarken, korkunç bir manzara meydana gelmiş ve 

dağ adeta İsrailoğulları'nın tepesine çökecek gibi görünmüştür.[53] Bu olay Talmud'da 

şöyle anlatılır: "O Kutsal Varlık, Sina Dağı'nı büyük bir tekne gibi onların üstüne 

kaldırdı ve: "Tevrat'ı kabul ederseniz iyi olur, yoksa burası mezarınız olur" dedi. [54] 

Aynı olay Kitab-ı Mukaddes'te daha farklı ele alınmış olmasına rağmen, yine de 

o manzara canlandırılmıştır: "Ve Sina Dağı bir duman haline geldi. Çünkü Rab, O'na 

ateş içinde indi ve oradan ocaktan çıkan duman gibi bir duman yükseldi ve bütün dağ 

sarsıldı"[55]  

"Ve bütün kavim gök gürültüleri, şimşekleri, boru sesini ve dağdaki dumanı 

gördüler. İnsanlar bunu görünce geri çekilip uzaklaştılar. Ve Musa'ya dediler ki: 

"Bizimle konuş seni dinleriz; fakat Tanrı bizimle konuşmasın, yoksa ölürüz." [56] 

“Andolsun, sizden Cumartesi (günü) haddi aşanları elbette biliyorsunuz.82 İşte 

biz, onlara: "Aşağılık maymunlar olunuz" dedik.”[57] 

“İsrailoğulları'ndan sürekli bir ahid ve "Benimle sizin aranızda nesiller boyu 

sürecek bir işaret" olmak üzere Sebt'e (Cumartesi) uymaları istenmişti. "Altı gün iş 

yapılabilir; fakat yedinci gün Rabb'a mahsustur ve Sebt günüdür. Kim Sebt günü iş 

yaparsa, mutlaka öldürülecektir." [58] Fakat İsrailoğulları dinî ve ahlâkî yönden 

bozulunca bu yasağı açıkça işlemeye ve Cumartesi günü iş yapmaya başladılar.”[59] 
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“Andolsun, biz Musa'ya apaçık dokuz ayet (mucize) vermiştik; işte 

İsrailoğullarına sor; onlara geldiği zaman Firavun ona: "Gerçekten ben seni büyülenmiş 

sanıyorum" demişti.”[60] 

“Burada anılan dokuz mucizeye A'raf Suresi 133. ayette de değinilmektedir. Bu 

mucizeler şunlardı: 

(1) Büyük bir yılana dönüşen asa 

(2) Musa'nın güneş gibi parlayan ve beyaz olan sağ eli 

(3) Sihirbazların tümünün sihirlerinin bozulması 

(4) Kıtlık 

(5) Tufan 

(6) Çekirge 

(7) Buğday güvesi 

(8) Kurbağa 

(9) Kan afeti”[61] 

Firavn için "Zü'l evtad" (kazıklar sahibi) denmiştir. Sâd suresi 12. ayetde de bu 

kelime kullanılmıştır. Bu tabirin birkaç anlamı olabilir. Fir'avn'ın askerleri kazıklara 

benzetilmiş ve dolayısıyla asker sahibi anlamına, kazıklar sahibi denmiş olabilir. Çünkü 

Fir'avn'ın saltanatı askerlerine dayanmaktaydı. Bir de, Fir'avn'ın askerleri nerede 

kamp kursa orada her taraf kazıklarla dolu gözükmekteydi. Çünkü kurdukları çadırlar 

kazıklara dayanıyordu. "Kazıklar Sahibi" tabirinden murad, Fir'avn'ın, kazıklar 

dikerek insanlara azab etmesi de olabilir. Ayrıca Mısır ehramlarına kazık denmiş 

olması da mümkündür. Çünkü ehramlar Firavunlar'ın azametinin alametiydi. Nitekim 

onlar asırlardır yeryüzünde kazık gibi durmaktadırlar.”[62] 

  

  

            SEBE   : 

  

”(Sebâ) Hazret-i Süleyman Aleyhisselâm'ın mucizesi sonunda imana gelen ve 

onunla evlenen Belkıs'ın Yemen'de hükmü altında bulundurduğu mâmur şehrinin ismi. 

* Bir Arab kavminin adı. * Bir devlet ismi. * Bir şahıs adı.”[63] 

Kur'an-ı Kerim'in 34. Suresinde Sebe ve Kavmi anlatılmaktadır. 
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“Celâlim hakkı için Sebe' -kavmi- için ikametgâhlarında bir alâmet var idi. 

Sağdan ve soldan iki cennet ile çevrilmişti. -kendilerine denilmişti ki:- Rab'binizin 

rızkından yeyin ve ona şükredin. Tertemiz bir belde ve yarlıgayan bir Rab.”[64] 

Hz.Süleyman ve Davud’un farklılıkları [65]Ve -Sebe’ kavminin helak olması 

anlatılır.[66] 

Hz.Süleyman:"O da demişti ki:"Gerçekten ben,mal sevgisini Rabbimi 

zikretmekten dolayı tercih ettim."[67] 

Sebe' Arabdan bir erkek olup,On evlâdı olmuştur.  

Sebe Mülkü, ya'ni kurmuş olduğu Devlet, dört yüz seksen dört sene sürdü. 

“Gökten ve Yerden önlerindekine ve arkalarındakine bir bakmazlar mı? 

Dilersek kendilerini Yere geçiriveririz, yâhud Gökten üzerlerine parçalar düşürüveririz 

hakıkaten onda inâbe edecek (hakka gönül verecek) bir kul için şübhesiz bir âyet vardır 

“[68] 

“"Sebe" vaktiyle Güney Yemende yaşamış bir toplumun adıdır. Bunların 

yurtları son derece verimli topraklardan oluşmuştu. Bu topraklar üzerinde kurulan 

uygarlığın bazı izleri günümüze kadar ayakta kalabilmiştir. Sebeliler uygarlıkta ileri bir 

düzeye ulaşmışlardı. Öyle ki, güney ve doğu taraflarını saran denizden gelen bol yağmur 

sularını denetim altına almayı başarmışlar, bu amaçla doğal bir baraj yapmışlardı. Bu 

barajın iki yanında iki dağ yükseliyordu. Barajın önüne ördükleri surlarda açılıp 

kapanabilen kapaklar yapmışlardı. Baraj duvarının ardında büyük miktarda su 

biriktirmişlerdi ve bu suyu gerektiği şekilde kullanıyorlardı. Başka bir deyimle son 

derece büyük bir su kaynağına sahiptiler. Bu baraj "Merib barajı" adı ile anılıyordu. 

Ayette geçen "vadinin sağında ve solunda uzayan iki ova" toprak verimliliğinin, 

bolluğun, refahın ve göz alıcı hayat standardının simgesidir. Bu yüzden bu bol nimetleri 

bağışlayan yüce Allah'ı hatırlatan bir kanıt olarak algılanması istenmiştir. Nitekim 

Sebe'lilere yüce Allah'ın verdiği rızıklardan yararlanırken O'na şükretmeleri 

emredilmiştir. 

"Rabb'inizin verdiği rızıkları yiyiniz ve O'na şükrediniz." 

Fakat onlar ne Allah a şükrediyorlar, ne da verdiği nimetleri hatırlıyorlar. 

“Fakat onlar bu buyruğa sırt çevirdiler. Bu yüzden üzerlerine Arim selini 

göndererek o verimli ovalarını dikenli, kuru çalılıklı ve az sayıda sedir ağaçlı iki çorak 

ovaya dönüştürdük.”[69] 

Kayaları önünde sürükleyen bu korkunç sel kurdukları barajı yıktı. Bunun 

üzerine büyük bir taşkın meydana geldi, seller her yanı silip süpürdü. Artık adamların 

elinde suları biriktirme imkânı kalmamıştı. Bu yüzden ortalık susuzluktan kurudu, 

kavruk yangın yerine benzedi. O güzelim bahçeler, üzerinde tek tük bir kaç ağaçtan, bir 

kaç kuru çalıdan başka bir yeşillik bulunmayan bir çöle dönüştü. Okuyalım: 
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"O verimli ovalarını dikenli, kuru çalılıklı ve az sayıda sedir ağaçla iki çorak 

ovaya dönüştürdük." 

“Yaptıkları nankörlükten ötürü onları işte böyle cezalandırdık. Biz nankörden 

başkasını hiç cezalandırır mıyız ki?”[70] 

Ayrıca yurtlarını kuzeylerindeki kutsal kentlere, yani Arap yarımadasındaki 

Mekke ile Şam yöresindeki Kudüs'e bağlayan uygarlık düzeyleri halâ ayakta idi. 

Kuzeylerinde yer alan Yemen kenti, sözünü ettiğimiz kutsal kentlerle bağlantılı, 

bayındır bir kent olduğu gibi bu uygarlık merkezleri arasında gidişi-gelişi sağlayan yol 

bakımlı, işlek ve güvenli idi. Ayeti okuyalım: 

“Onların yurtları ile kutsal kentler arasına, birinden bakınca öbürü görünebilen 

kısa aralıklı kentler serpiştirerek konaktan konağa mesafeleri ölçülebilir bir yolculuk 

yapmalarını sağladık. Onlara "Bu yol boyunca hem geceleyin hem de gündüzün güven 

içinde yolculuk yapın" dedik. 

Fakat onlar "Ey Rabb'imiz, seferlerimizi uzun aralıklı yap" diyerek kendilerine 

yazık ettiler. Bunun üzerine onları dillere düşürdük, toplumlarını parçalayarak öteye-

beriye dağıttık. Hiç kuşkusuz sabırlıların ve şükredenlerin bu olaylardan çıkaracakları 

bir çok dersler vardır.”[71] 

İnsanlar kaderin verdiği cezayı kabullenmemektedirler,red ve inkâra 

gitmektedirler.Ancak ödüllendirildiklerinde kabullenip,inkâr etmemektedirler. 

Tarihte "Sebe", büyük kabileleri de içine alan büyük bir Güney Arabistan 

kavmiydi. İmam Ahmet, İbn Ebi Hatim, İbn Abd'ül-Berr ve Tirmizi, Hz. 

Peygamber'den (s.a) Sebe'nin soyundan aşağıdaki kabileler türeyen bir Arap olduğunu 

rivayet etmişlerdir: Kinde, Himyer, Ezr, Eş'ariyin, Mezhic, Enmar (iki kolu ile birlikte: 

Kes'am ve Becile) Amile, Cüzam, Lahm ve Gassan. 

Eski çağlardan beri bu Arap kavmi bütün dünyaca bilinirdi. M.Ö. 2500 tarihli 

Ur kitabelerinde bu kavimden Sebum diye bahsedilmektedir. Bundan başka Babil ve 

Asur yazıtlarında ve Kitab-ı Mukaddes'te de Sebelilerin birçok kez adı 

geçmektedir.[72]Yunan ve Roma tarihçileri ve coğrafya bilgini Theo-phrastus (M.Ö. 

288) de, İsa'dan öncesinden itibaren, çağlar boyunca Hıristiyan tarihinin yanısıra bu 

kavimden de bahsetmektedirler. 

Bu kavmin yurdu bugün Yemen denilen Arabistan yarımadasının güneybatı 

köşesiydi. Yükselişi M.Ö. 1100 yıllarında başlamıştır. Davud ve Süleyman Peygamberler 

zamanında Sebeliler, zenginlikleriyle dünyaca meşhur bir kavimdi. Başlangıçta güneşe 

tapıyorlardı. Daha sonra, kraliçelerinin Hz. Süleyman zamanında imana gelmesinden 

(M.Ö. 965-926) sonra muhtemelen çoğu Müslüman oldu. Fakat zamanı tam tesbit 

edilemeyen daha sonraki bir dönemde tekrar Elmaka (ay tanrısı), Ester (Venüs), Zat 

Hamim, Zat Bed'an (güneş tanrısı) Hermeten veya Herimet gibi birçok tanrı ve 

tanrıçaya tapmaya başladılar. Baş tanrıları Elmeka'ydı. Krallar onun temsilcisi olarak 

memlekette hüküm sürüyorlardı.  
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Yemen'de yapılan kazılar sonucu her tarafta bu tanrılar için özellikle de Elmaka 

için mabedler yapıldığını ve her önemli olayda bu tanrılara kurbanlar sunulduğunu 

gösteren birçok yazıtlar ortaya çıkarılmıştır. 

Çağımızda yapılan arkeolojik kazılar sonucunda, bu kavmin tarihine ışık tutan 

yaklaşık 3000 kadar kitabe bulunmuştur. Bunların yanı sıra, Arap ravilerinin, Romalı 

ve Yunan tarihçilerinin verdikleri bilgiler de kullanılırsa, bu kavmin ayrıntılı bir tarihi 

hazırlanabilir.  

Sebe halkı zenginliğini iki şeye borçluydu: Tarım ve ticaret. Tarımlarını, daha 

önceden Babil hariç hiçbir yerde bilinmeyen bir sulama sistemi ile geliştirmişlerdi. 

Ülkelerinde doğal akarsular yoktu, yağmurlu mevsimlerde tepecikler arasına inşa 

ettikleri setler sayesinde küçük gölcüklerde su toplanır ve ülkenin her tarafında yapılan 

bu gölcüklerden tarlalarına su taşımak için kanallar inşa ederlerdi. Bu, Kur'an'da da 

değinildiği gibi bütün ülkeyi verimli bir bahçe haline getirmişti. En büyük su deposu, 

Me'arib yakınındaki Cebel Belek'in girişine inşa edilen baraj sayesinde biriken göldü. 

Fakat Allah nimetlerini onlardan geri alınca, en büyük baraj M.S. beşinci yüzyılın 

ortalarında yıkıldı ve meydana gelen sel birbiri arkasına ülkedeki bütün barajları yıktı. 

Bu da bütün sulama sisteminin bir daha tamir edilemeyecek şekilde bozulmasıyla 

sonuçlandı. 

Allah, Sebelilere ticaretle ilgili olarak da yararlanabilecekleri çok avantajlı bir 

coğrafi mekan ihsan etmişti. Bin yıldan fazla Doğu ile Batı arasındaki ticaret araçlarını 

tekellerinde tuttular. Bir taraftan limanlarına Çin'den ipek, Endonezya ve Malabar'dan 

baharatlar, Hindistan'dan dokuma ve kılıçlar, Güney Afrika'dan zenci köleler, 

maymunlar, devekuşu tüyleri, fildişi geliyor, diğer taraftan bu malları daha sonra Roma 

ve Yunanistan'a nakledilmek üzere Mısırlı ve Suriyeli tacirlere satıyorlardı. Bunun yanı 

sıra Sebeliler, Mısır, Suriye, Roma ve Yunanistan'da büyük revaç bulan buhur, anbar, 

mür ve daha başka parfümler üretiyorlardı. 

Bu uluslararası ticaret için iki önemli yol vardı: Kara yolu ve deniz yolu. Deniz 

ticareti bin yıldan fazla Sebelilerin kontrolünde kaldı, çünkü Kızıldeniz'in esrarengiz 

muson rüzgarlarını, dalgalarını, kayalıklarını, emin limanlarını sadece onlar 

biliyorlardı ve başka hiçbir kavim bu tehlikeli sularda denizcilik yapmayı göze 

alamıyordu. Bu deniz yolu ile Sebeliler ticaret mallarını Ürdün ve Mısır limanlarına 

götürüyorlardı. Aden ve Hadramevt'ten gelen kara yolları Me'arib'de birleşiyor, oradan 

da Mekke, Cidde, Yesrib, El'ula, Tebuk ve Eyle'den Petra'ya giden bir yola uzanıyor, bu 

yol kuzey ucunda Mısır ve Suriye'ye olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Bu kara yolu 

boyunca Kur'an'da zikredildiği gibi Yemen'den Suriye sınırlarına kadar uzanan ve 

ticaret kervanlarının gece gündüz uğradığı birçok Sebe kolonisi kurulmuştur. Bu 

kolonilerin (yerleşim bölgesi) işaretlerine bugün hâlâ Sebe ve Himyeri kitabelerinin 

bulunduğu bu yol üzerinde rastlanmaktadır. 

Strabe şöyle diyor: "Sebeliler altın ve gümüş kaplar kullanıyorlardı, evlerinin 

tavanları, duvarları ve kapıları bile fildişi, altın, gümüş ve değerli taşlarla süslüydü." 

Pliny şöyle der: "Roma'nın ve İran'ın bütün zenginlikleri Sebelilerin ellerine akıyor. 

Onlar bugün dünyanın en zengin halkı ve verimli toprakları, bahçeler, bitkiler ve 

hayvanlarla dolu." Artemidorus ise şöyle der: "Bu insanlar lüks içinde yüzüyorlar. 

Yakacak olarak tarçın ağacı, sandal ağacı ve başka güzel kokulu ağaçlar 

yakıyorlar."[73] 
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”Bu konuyu anlatmak için tarihten Semud kavmi bir örnek olarak verilmiştir. 

Çünkü önceki azaba uğrayan kavimlerden yerleşim yeri Mekkelilere en yakın olan 

kavim bunlardı. Hicaz'ın kuzeyinde onların tarihi kalıntıları mevcuttu. Mekkeliler 

ticaret için Şam'a gittiklerinde buradan geçerlerdi. Cahiliyet şiirlerinde Semud 

kavminden çokça bahsedilmesinden anlaşılıyor ki, Araplar bu kavim ve onun akıbeti 

hakkında çok bilgiye sahiptiler.”[74] 

  

  

            LUT KAVMİ : 

  

“İbrahim "Ama orada Lût var" deyince, elçiler şöyle dediler: "Biz orada 

kimlerin olduğunu herkesten iyi biliyoruz. Lût'u ve yakınlarını kurtaracağız. Yalnız eşi 

orada kalarak azaba çarpılanlardan olacaktır. "[75] 

“Her birini teker teker suçüstü yakaladık. Kimini önünde taşları savuran müthiş 

bir kasırgaya tuttuk, kimi korkunç bir gök gürültüsüne tutularak cansız yere düştü, 

kimini yerin dibine geçirdik, kimini de denizde boğduk. Allah'ın onlara zulmetmesi söz 

konusu değildi, fakat onlar kendilerine zulmettiler.”[76] 

İbni Abbas der:"Allahın en büyük cünudu rüzgardır. 

  

             

            AD KAVMİ : 

  

Hud peygamber Âd (İrem) kavmine gönderilmiştir.Nuh kavminden sonradır. 

“Âd kavminin yaşadığı bölgede rüzgârlar, "ahkaf" denen kum tepeleri meydana 

getiriyordu. İçinde bu kavmin yaşadığı bölge ve kum yığınlarından söz edildiğinden sûre 

Ahkaf adını almıştır;”[77] 

“Ad kavminde de ibretler vardır. Onlara kasıp kavuran rüzgarı göndermiştik. 

 Üzerinden geçtiği şeyi canlı bırakmıyor, onu kül edip savuruyordu. 

 Semud kavminin başına gelende de ibretler vardır: Onlara, "Bir süreye kadar 

zevklenin" denmişti. 

Rab'lerinin buyruğuna baş kaldırdılar, bu yüzden bakıp dururlarken onları 

yıldırım yakaladı. 
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Ayağa kalkacak güçleri kalmamış, yardım edenleri de olmamıştı. 

Daha önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar da yoldan çıkmış bir 

toplum idiler.”[78] 

“Eski dönemlerde yaşamış Ad oğullarını yok eden O'dur. 

 Semud oğullarının da. Kazıdı köklerini. 

 Daha önce de Nuh'un soydaşlarını yok etmişti. Çünkü onlar son derece zalim ve 

azgın kimselerdi. 

 Lût'un soydaşlarının yaşadıkları yöreleri alt-üst eden O'dur. 

 Buraları yerin dibine O geçirmiştir. 

 Ey insanoğlu, öyleyse Rabb'inin hangi nimetinden kuşku duyuyorsun?”[79] 

“ Adoğulları da peygamberlerini yalanladılar. Ama benim azabım ve uyarmam 

nasılmış? 

 Baştan başa uğursuz bir günde üzerlerine sert ve dondurucu bir kasırga saldık. 

 Bu kasırga insanları sökülmüş hurma kütükleri gibi havaya kaldırıp 

savuruyordu. 

 Peki benim azabım ve uyarılarım nasılmış?”[80] 

“Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine? 

 Yüksek sütunlu İrem'e. 

 Ki ülkeler arasında onun eşi yaratılmamıştı. 

 Vadide kayaları oyarak evler yapan Semud kavmine? 

 Ve kazıklar sahibi Firavun'a. 

Bunlar ülkelerinde azmışlardı. 

Oralarda çok kötülük etmişlerdi. 

Bu yüzden Rabbin onların üzerine azab kırbacını çarptı 

Çünkü Rabbin her an gözetlemektedir.”[81] 

Yüce Allah bu kısacık ayetlerde eski tarihin bildiği ve tanıdığı zalim ve 

böbürlenenlerin en güçlülerinin akıbetlerini sergilemiş, bir araya getirmiştir. Önce, ilk 

Ad kavmi olan İrem diyarında yaşayan Ad kavminin akıbeti sunulmaktadır. 

Söylenildiğine göre, bunlar şehirde veya çölde yaşayan araplardandılar, arap 
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yarımadasının güneyinde Yemen'le Hazramevt arasında Ahkaf'da, yani kum tepeleri 

bol olan bir yörede oturuyorlardı. Bedevi bir hayat sürüyorlardı. Direkler üstüne 

kurulmuş çadırları vardı. Kur'an-ı Kerim'de güçlü ve şiddetli olmakla nitelenirler. 

Çünkü Ad kabilesi kendi zamanında en güçlü ve ileri kabile idi. O zamanlar, Ad kabilesi 

"Ülkeler arasında eşi yaratılmamış" kabile idi. 

"Vadide kayaları oyarak evler yapan Semud" kavmine gelince: Bunlar, arap 

yarımadasının kuzeyinde Medine ile Şam arasında bulunan Hicr diyarında yaşarlardı. 

Kayaları kesmişler, taşları yontmuşlar ve köşkler yapmışlardı. Ayrıca dağlarda kayaları 

yontarak kendilerine sığınaklar ve mağaralar yapmışlardı. 

"Kazıklar sahibi Firavun'a." gelince... Ayetteki sözü edilen "kazık" büyük bir 

ihtimal ile, yeryüzüne çakılmış kazıkları andıran sağlam yapılı piramitlerdir. Burada 

sözü edilen "Firavun" ise, Hz. Musa zamanında yaşayan azgın ve zalim 

Firavundur.”[82] 

"İrem"den murad Ad kavmidir. Kur'ân-ı Kerîm ve Arap tarih kitaplarında 

"Ad-i Ulâ" şeklinde zikredilmiştir. Necm suresinde de bu şekilde geçmektedir. (Necm 

50), Yani, kendilerine Hud Peygamber gönderilen Ad kavmine azab indirilmiştir. Buna 

karşılık Arap tarihinde bu azaptan kurtulup yaşayanlara "Ad-i Uhra" ismi verilmiştir. 

Kadim Ad kavmine "İrem" denmesinin nedeni, bunların Sami ırkından Hz. Nuh'un 

oğlu Sam ve onun da oğlu İrem'den geldiklerinden dolayıdır. Meşhur olan diğer bir kolu 

da Kur'ân'da Semud olarak zikredilmiştir.”[83] 

  

  

            HZ.SALİH VE SEMUD KAVMİ : 

  

“Onlara suyun deve ile aralarında bölüştürüldüğünü bildir. Kimin sırası ise gelir, 

su içer. 

 Ama onlar bir arkadaşlarını çağırdılar. O da kılıcını çekerek hayvanı cansız yere 

serdi. 

 Peki benim azabım ve uyarılarım nasılmış? 

 Onların üzerine bir tek çığlık saldık da ağıl bekçisinin biriktirdiği kuru ot 

yığınlarına dönüştüler. 

 Lut'un soydaşları da uyarıları yalanlamışlardı. 

 Biz de üzerlerine taşları savuran bir kasırga gönderdik. Yalnız Lut'un 

taraftarları hariç. Onları sabahleyin erkenden kurtardık.”[84] 

“Semûd ve Âd, mutlaka patlak verecek olan kıyameti yalan saydılar. 
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 Böylece Semûd korkunç bir sesle yıkıma uğratıldı. 

 Âd'a gelince onlar da, uğultu yüklü, azgın bir kasırga ile yıkıma uğratıldı. 

 Onu, yedi gece ve sekiz gün, aralık vermeksizin onların üzerine musallat etti. 

Öyle ki, o kavmi, orada içi kof hurma kütükleriymiş gibi onların çarpılıp yere yıkıldığını 

görürsün. 

 Şimdi onlardan hiç arta kalan görüyor musun? 

 Firavun, ondan öncekiler ve yerle bir olan şehirler o hata ile geldiler. 

 Böylece Rablerinin elçisine isyan ettiler. Bu yüzden onları, şiddeti gittikçe artan 

bir yakalayışla yakaladı.”[85]  

“Semud kavmi azgınlığı yüzünden Hakkı yalanladı. 

 İçinden azgını ileri atılınca 

 Allah'ın elçisi onlara: ' Allah'ın devesine ve onun su içme hakkına dokunmayın" 

dedi. 

 Onu yalanladılar, deveyi kestiler. Rabbleri de, günahları yüzünden azabı 

başlarına geçirdi, orayı dümdüz etti. 

 Allah bu işin sonundan korkmaz.”[86] 

"Vadi-i Kura"dan maksat Semud kavminin dağları yontarak binalar 

yapmasıdır. Galiba tarihte dağlar içinde bina yapmaya başlayan ilk kavim Semud 

kavmiydi.[87] 

  

  

EYKE VE TUBBA HALKI : 

  

Şuayb peygamber de Meyden (Eyke veya Ress) kavmine gönderilmiştir. 

“Eyke halkı ve Tubba' kavmi de. Bütün bunların hepsi peygamberleri 

yalanladılar da üzerlerine tehdidim hak oldu.”[88] 

“Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Gerçekte onlar bunlardan daha 

güçlü idiler. Buna rağmen ölümden kurtulmak için memlekette delikler aradılar. 

Kurtuluş var mı? 

Doğrusu bunda, kalbi olana veya şahid olarak kulak veren kimse için bir öğüt 

vardır.”[89] 
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            HZ. NUH VE NUH TUFANI : 

  

“Milletine can yakıcı bir azab gelmezden önce onları uyar diye Nuh'u milletine 

peygamber olarak gönderdik. 

Onlar, günahları yüzünden suda boğuldular; ateşe sokuldular, kendilerine 

Allah'tan başka yardımcı bulamadılar.”[90] 

  

                                                                                          11-12-2002 

                                                                                  Mehmet    ÖZÇELİK 
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kıssası ile ilgili ayrıntılar için Bkz. Bakara : 64-

76, Nisa : 206, Maide : 42, A'raf : 93-109, Yunus 

: 72, 94; Hud : 19, 104-111, Yusuf giriş bölümü, 

İbrahim : 8, 13; İsra : 113-117, Kehf : 57, 59, 

Meryem : 29-31, Taha : 5-75 ve giriş bölümü, 

Müminun : 39 ve 42, Şuara : 7, 49, Neml : 8-17, 

Kasas giriş bölümü, : 1-57, Ahzab: 69, Saffat: 

114-122.mümin.23.tefhim. 

[62] Fecr.7-14.tefhim,age. 

[63] Nur cd.1.0. 

[64] Sebe.15. 

[65] Neml.15-17. 

[66] Neml./15-20. 

[67] Sad.32. 

[68] Sebe.9. 

[69] Sebe.16. 

[70] Sebe.17. 

[71] Sebe.18-19,Fizilal.age. 

[72] bkz. Mezmurlar 72-15, Yeremya 6:20, 

Hezekiel 27:22, 38:13, Eyub 6;19. 

[73] Sebe.15,Bak.Tefhim.age. 

[74] şems.11,tefhim,age. 

[75] Ankebut.32. 

[76] Ankebut.40, Lut kavminin helak edildiği yer 

için bak.tefhim.zariyat.37. 

[77] Ahkaf.tefhim.age 

[78] Zariyat.41-46. 

[79] Necm.50-55. 

[80] Kamer.18-21,16. 

[81] Fecr.6-14. 
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Araf : 56, Hud : 54-65, El-Müminun an: 34-37, 

Eş-Şuara : 88-94, El-Ankebut : 65, Fussilet : 20-

21.Tefhim.Ahkaf.25. 

[83] Fecr.7,Tefhim.age. 

[84] Kamer,28-34,36-39,41-42. 

[85] Hakka,4-10,Buruc.20 

[86] Şems.11-15, Semud kavmi ile ilgili ayrıntılı 

bilgi için bkz. A'raf : 57-59, Hud : 69-74, Hicr : 

42-46, İsra : 68, Şuara : 95-106, Neml : 58-

66.tefhim.fussilet.16. 

[87] Fecr.7,Tefhim.age. Bkz. A'raf : 37-59, Hicr : 

45, Şuara : 95-99. 

[88] Kaf.14,Duhan.37. 

[89] kaf,36-37,Zariyat.24-37,bak.hicr.78-

78,Sad.13.Hicr ise;Salih peygamberin yaşadığı 

yerin adı olup,burada yaşayan halka semud 

kavmi denilmektedir. 

[90] Nuh.1,25,Kamer.9-14 

 

 

                   REĞAİB GECESİ                            

            Rağbet ve teşvik anlamına gelen bu gece,insanların nazarlarını fâniden 

bâkiye,cüz’iden külliye çevirme amacıyla yapılan ve verilecek olan teşvikler dile 

getirilir. 

            Normal durumda sevab bire on verilirken (En’am.160),Bu gecede bir 

yüz,Şabanda üç yüz,Ramazanda bin,Cumalarda binler,Kadirde otuz bin,tıpkı bire yedi 

yüz veren tohumlar gibi... 

            Bu isim melekler tarafından verilmiştir. 

            Rahmet ve berekete vesile olan bir gecedir.Bu gecenin alameti,yağmurla 

geçmesidir.Maddi ve manevi bereketin beraber nüzulüdür. 

            “O’na ancak güzel sözler yükselir (Ulaşır).Onları da Allah’a amel-i Salih 

ulaştırır.”(Fâtır.10) 

            Bu gecede tüm amel-i Salihlerin Allah’a arzedilip sunulduğu,Kelime-i 

Tayyibenin Kelime-i Habiseye galebe ettiği bir gecedir.Bunun da yer yüzüne 

aksetmesiyle iyilerin ve iyiliklerin,kötülere ve kötülüklere üstün gelmesine sebeb teşkil 

ettiği bir gecedir. 

            İlâhi tecellilere mahzar olan Peygamberimizin ikişer olarak toplam on iki rekat 

namaz kıldığı rivayet edilir. 

            Geceyi Kur’an ve anlamlarıyla,dua ve ibadetlerle geçirmeli,hiç olmazsa gecenin 

üçte biri değerlendirilmelidir. 

            Rasulullah sahabilere;Müflis kimdir?diye sorduklarında sahabiler;Ya 

Rasulallah!Malını,mülkünü kaybetmiş ola müflistir,iflas etmiştir,buyurunca 
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Efendimiz;-Hayır-der,müflis o kimsedir ki,ahirette Allah’ın huzuruna 

getirildiğinde,sevabından hiçbir şey olmayan ve bulunmayan kimsedir,buyururlar. 

            Ölmüş ve çatlamış olan bir toprak için su ne ise,ölmüş ve çatlak kalbler içinde bu 

gecenin ehemmiyeti odur. 

            Bu gece ve geceler,müminler için bir fuar niteliğindedir.Her türlü sevab 

pazarlarının sergilendiği gecelerdir. 

            Bu ay ve geceler yatırım ayı ve geceleridir.Bu gecelerin yılda birkaç kere geldiği 

unutulmamalı,bu gecelerde âhiret hayatı için her türlü yatırımın temelleri atılmalıdır. 

            Allah bu geceyi tüm alem-i İslâm için hayırlara ve fereclere vesile kılsın.Âmin. 

  

                                                                                                          10-5-2003 

                                                                                                   Mehmet   ÖZÇELİK           

  

 

LAWRENS 

 

-Lawrens,bir çok İngiliz ajanı içerisinde imtiyaz edilip,başrolde oynanan oyuncu 

olarak takdim edilen kişi. 

-Lawrens-in tüm hedefi,Osmanlıyı Arabistan yöresinden kovmak idi. 

-Bir asırdır sürdürülen,son günlerde devreye konulan Kürt kartı,Lawrensin 

başlattığı proğramın devamı niteliğindedir. 

-“ Arap Birliği, Arapların, Osmanlı Devleti'ne karşı koyma denemesi için I. 

Dünya Savaşı sırasında Almanlar'ın daha sonra İngilizler'in gerçekleştirmek istedikleri 

eski bir rüyaydı. Lawrens'in Arap lejyonunun anlamı da buydu. Büyük İngiliz rüyasıyla 

büyük Müslüman dünyası içinde Osmanlı Devleti'ni Arap halklarıyla çatıştırmaktı.” 

-Dün Lawrensin uygulamaları ve bugün devam ettirilen politikalar;islâmın dışa 

açılmasını engellemek,içine kapanmasını sağlamaktır. 

-“ Bu arada İngilizlerin Arabistan’da Cemaleddin Efgäni ve meşhur casus 

Lawrens yolu ile hilafet meselesini kurcalamaya başlamaları üzerine, Sultan 

Abdülhamid de bölgeye büyük bir derviş kafilesi gönderdi. Aynı şekilde bir kafileyi de 

Hindistan’a gönderen Padişah, böylece İngilizlerin propagandalarını etkisiz kılmaya 

çalıştı. Padişah’ın bu faaliyetleri üzerine İngilizler onu saltanattan uzaklaştırmadıkça 

emellerine kavuşamıyacaklarını anladılar. Bunun için İttihad ve Terakki Cemiyetinin 



faaliyetlerine hız verdirdiler. Başta Adana olmak üzere memleketin çeşitli yerlerinde 

isyanlar çıkardılar. Neticede İttihad ve Terakki Partisine mensup bazı Türk subayları, 

Padişah’ı, Kanun-i Esasi’yi ilan etmeye zorladılar.” 

-Hedefinin başında,İslâm dünyasının mayası olup,birliği tesis eden Hilafeti 

yıkmak idi.Ve uğurda gayret gösterip,başarıya ulaştı.Ancak bu konuda yalnız değildi.İç 

ve dış destekle bu işi yürütüyordu. 

-Lawrens bir sembol oldu.Bir devletin yani İngilterenin kin ve hıncını boşaltan 

bir kişi olarak şekillendi. 

-Bildiği iyi Arapça sayesinde halk içerisinde onlardan biri gibi 

görülüyor,faaliyetlerini rahatça yürütüyordu. 

-“ Lawrens, İngiltere’de yazdığı çeşitli mektuplarda: “Osmanlıların kökünü 

Suriye’den kazımak için çok uğraştım” diye bir ifade kullanmaktadır.” 

-“ Lawrens, Osmanlı vatandaşı olan Boutagy’e para karşılığında kendisiyle 

çalışmasını teklif eder. Boutagy Osmanlılar’a ait her bilgiyi tesbit edilen günde 

Lawrens’e aktaracaktır. Kurulan teşkilat sayesinde çok kıymetli siyasi ve stratejik 

vesikalar elde ediliyor, anında Lawrens’e aktarılıyordu. Osmanlı Devleti’nin Süveyş 

bölgesi’ne asker çıkarmak isterken, bundan vaz geçip Çanakkale’yi daha kuvvetli bir 

şekilde müdafaa edeceği öğrenilmişti. Bu haberleri getirenlere Lawrense fazlasıyla 

cömert davranıyordu. Ve bilinmeyen Lawrens’in sonradan Gizli Teşkilat’da haritalama 

işinde vazifeli olduğu söylendi.” 

-“ Lawrens, yeni bir fikirle tekrar sahnededir. Kahire bürosuna çektiği telekste 

bu fikrini belirtir: “Şayet Osmanlı İmparatorluğu (!) yıkılır Sultanda ortadan 

kaldırılırsa, ki Halifelik Yavuz Sultan Selim’den beri Osmanlı hanedanının tekelindedir, 

böylece Halifelik tekrar Hz. Muhammed’in ailesine geçebilecektir. Halen Mekke Şerifi 

Hüseyin, eğer yukarıda izah ettiğimiz hadiseler vukuu bulursa, Halife olacak ilk 

namzettir.” 

-“ En çok işe yarayacak adam Hüseyin’dir. Mekke Şerifi Hüseyin, yaşlı bir din 

adamıdır. Hüseyin, Mekke Şerifi olmadan önce Osmanlı İmparatorluğundaki (!) vazife 

yeri İstanbul’du. Ancak bütün dini liderler arasından kendisi seçilerek Mekke 

Şerifliğine getirilmişti. Arabistan’daki liderler içinde Arap asıllı tek şahsiyet olmasıdır. 

Bu yüzden Mekke Şerifi Hüseyin, Arap Milliyetçileri arasında en az muhalifi bulunan 

lider olarak kabul ediliyordu. Zaten bütün bu hususiyetlerinden dolayı da Arap 

isyanının lideri olarak sahnede Hüseyin’i görüyoruz. 

Tamamen Lavrens’in şahsi kabiliyetinin bir eseri olarak, daha açıkçası buna 

dayanan bir hareketle “isyan” Mekke’yi almış, Hicaz’ın büyük bir kısmını ele geçirmiş 

ve böylece “Büyük isyan” haline gelerek Medine’nin önüne gelip dayanmıştır. Şimdi asıl 

mesele Hacca giden tren yolunu kesmekti. Bunu yapmakla da “Haremeyn”i de 

kaybeden Türklerin (!) bölgedeki varlığına son vermek demekti. Buda Deraa’yı işgal 

etmekle mümkün olabilirdi. Hemen İngilizlere başvuran Hüseyin, Hicaz tren hattını 

bombalamak için “Hofitzer” ve dağ topları almasına rağmen, yinede hattı yarma imkanı 

bulamamıştı.” 



-Lawrens aynı zamanda bir homoseksüeldir. 

-Asırlardır Osmanlılar tarafından Necib kavim olarak değerlendirilen Araplara 

bu noktadan yaklaşan Lawrens,onlara başlı başına bir pâye vererek Osmanlıyı 

reddetmelerini,onların boyunduruluğundan kurtularak müstakil ve tek bir millet olma 

avutmacalarıyla onları bizden,bizleri de onlardan koparmıştır.1.Dünya savaşı ile bu 

kopmalar baş göstermiştir.O kutsal topraklar elimizden çıkmıştır. 

- Orta Doğu bölgesinde Arap milliyetçiliği ve ırkçılığını yürüten Getrude BELL, 

Captain Shakespeare ve Thomas Edward LAWRENS birinci sırada gelir. 

- LAWRENS, 1888'de doğmuş ve  Zengin bir aileye mensuptur. Oxford 

Üniversitesi'nde arkeoloji tahsil görmüştür.. Arabistan, Suriye, Mısır ve Filistin' de 

çeşitli araştırmalar yapmış;Ortadoğu üzerine o insanlardan yaşayış yönüyle farklılık 

arzetmemektedir.Ve bir motorsiklet kazasından sonra 19 Mayıs 1935'te Londra'da 

ölmüştür. 

-Lawrens bir şeyh kıyafetiyle bol paralar sarfederek emellerini 

gerçekleştirmiştir. 

-Lawrens şöyle diyor:”Araplar hiçbir zaman bir bayrak altında 

toplanamayacaklar ve tek bir devlet olamıyacaklardır.Onlar için en mükemmel bir 

idare,Türk idaresidir.Biz kendi menfaatlarımızın icabı olarak ihtiyarlamış ve değişen 

şartlara göre yaşama gücünü tazelememiş bu idareyi yıkacağız ve istediklerimizi elde 

edeceğiz,fakat hiçbir zaman Türk’lerin yerini alamayacağız.Bu yer,ebediyen boş 

kalacaktır.”[1] -“İngilizler İslâm devletleriyle aramızı açtılar.Osmanlılara çok 

çektirdiler.İngilizler ve Fransızlar da çok çekecekler.”[2] 

  

                                                                                                                      10-5-2003 

                                                                                                              Mehmet   ÖZÇELİK 

 

  

 

[1] Geçmişi Bilmek-1-M.Kafkas.sh.74. 

[2] Feyizlerden Damlalar.M.Feyzi Efendi.M.Özdağ. 
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KADİR GECESİ 

 

            Kadir ve kıymeti değerli olan bir gecedir. 

            Âyetlerde:”Biz onu (Kur’an-ı) Kadir gecesinde indirdik.Kadir gecesinin ne 

olduğunu sana haber veren oldu mu?Kadir gecesi,bin aydan daha hayırlıdır.Zira o 

gecede,her iş hakkında bir takım emirler alarak Rablerinin izniyle melekler ve ruh 

(Cebrail) yere iner.O gece, selâmettir, esenliktir. Fecrin doğuşuna kadar devam 

eder.”(Kadr.1-5) 

            “Fecr,on geceye...yemin olsun ki...”(Fecr.1-2) 

Burada yapılan yeminin,Ramazanın son on günü olduğu söylenmiştir. 

Andolsun o Kitab-ı Mübine ki,biz onu mübarek bir gecede (Kadir gecesinde) 

indirdik.Çünkü biz uyarıcıyızdır.”(Duhan.2-3) 

Geçmiş ümmetlerin ömrünün uzun ve ibadetli olmasına karşı,bize ihsan edilen 

bu mübarek geceler de uzun ömrü kazandıran gecelerdir. 

Bu gecede melekler tüm dünyayı ve alemi gezerek istiğfar ve duada bulunanları 

tesbit ederler. 

Bu gece,tüm alemin aydınlandığı bir gece,tüm cehaletlerin kalktığı bir gecedir. 

Kur’an-ın ve tüm hükümlerinin devreye girdiği bir gecedir. 

Kâinatın aklı mesabesinde olan Kur’an ile insanlığın aklına kavuştuğu bir 

gecedir. 

Allah’ın varlığının en büyük alametleri olan Rasulullahın ve Kur'an-ın buluştuğu 

bir gecedir. 

Kur’an ile şekillenen maddi alemimizin değişmesiyle beraber,mânevi alemimizin 

de şekillendiği bir gecedir. 

Âşıkların maşukuna kavuştuğu bir gecedir. 

Şeytanların zincire bağlanıp,nefsin teslim ve terbiye olduğu bir gecedir. 

Maddi ve mânevi alemimizin istihaleden geçtiği bir gecedir. 

Ramazanın son on gününde yapılan itikafla da,âdeta âhiret adamı olma 

gecesidir,bu gece. 

Tüm ibadetleri cemeden bir gecedir,bu gece. 

  



                                                                                                          10-5-2003 

                                                                                                Mehmet    ÖZÇELİK 

 

 

YANMAYAN ODUN 

 

            Haramın binası olmaz,derler.Bu söz hayattan bir yansıma ve bir 

gerçektir.Herkes kendi hayatında az çok bunun örneğini görebilir.Görülememesi 

görmek istenilmemesinden veya iğneyi kendisine değil de başkasına batırmak 

istenilmesinden kaynaklanır.Fark yorumdadır.  

            Nitekim haram yolla gerçekleşen bir iş bir nebze insanda bir rahatlama ve 

genişlik,bolluk oluştursa da,dolaylı yoldan gelen bir hastalık,bir kayıp neticesinde 

kaybedilen hesaplandığında,gecikme zammı,enflasyon farkının da alınmış olduğu 

görülecektir. 

Öylelerden birisi olan köy korucusu şiddetli bir kış günü köyden şehre doğru 

merkebiyle gitmektedir.Kar neredeyse bir metreden fazladır.Bu korkunç durumda yolu 

yarılasa da bu şekilde şehre varamayacağını anlar. 

Ancak nedense bu sene kış çok şiddetli geçmektedir. Evde de odun pek 

kalmadı.Bir yandan nefis,diğer yandan boş durmayan şeytan bunu 

dürtükler;Gelmişken bari boş gitme,bahçesinde bulunduğun kişinin kurumuş ağaç ve 

dallarından yükleyebildiğin kadar merkebine yükle,hiç olmazsa bir faydası olsun.Hem 

zaten kimsede yok ya!İhtiyacın da var!Ne olacak yani,elbette Allah’da affeder!Hem 

çocukların soğukta mı kalsın? 

Peş peşe süregelen sorular ve avukat gibi savunmalar... 

Nefsi buna fetva verir ve odunları yükleyip köye varır. 

Yıllardır kullandığı soba,orada neyin nasıl yanacağını bilmektedir.Odunları 

sobaya girecek şekilde keser.Bir kucak alarak sobaya koyup yakmak üzere sobanın 

önüne indirir. 

Odunları teker teker sobaya koymaya çalışır.O girmez,öbürünü 

koyar.Aldırmaz,öbürünü koymaya çalışır,biraz da uğraşır.Ancak getirdiklerinin hiç biri 

sobaya girmemektedir.Odunlar sobadan büyük değillerdir.Küçüklü büyüklü farklı 

farklı olmasına rağmen bir türlü odunları sobaya koyup ta yakmayı başaramaz.Bu işte 

bir farklılığın olduğunu sezmiştir.Bu işte bir iş var. 

Evet,beceremediğinden değil,başaramadığından yakamamıştır. 



Ve aldığı odunları tekrar götürüp aldığı yere koymaktan başka da çare 

bulamamıştır. 

Aradan aylar geçer.Bir gün bahçe sahibiyle bir yerde karşılaştığında ona şu 

itirafta bulunur:Tevbeler olsun,bir daha sizin odunları alıp yakmayacağım.Neler 

çektim, diyerek samimi itirafta bulunur. 

Bahçe sahibi ise,kendilerinin maddi manevi berat sahibi olduklarını,kimsenin 

haram malına el atmayıp yemediklerini söyleyerek,bu helal malın başkalarına da haram 

yoldan nasib olmayacağını ifade eder. 

Hay-dan gelen ancak Hu-ya gider.O’ndan gelen O’na,helal-dan gelen helala 

gider. 

Helal dairesi geniştir,keyfe kâfi gelip,harama girmeye lüzum yoktur. 

  

                                                                                                          16-06-2003 

                                                                                              Mehmet    ÖZÇELİK 

 

KUR’AN-I KERİM-DE VEYL İFADESİ 

 

            Kur’an-ı  Kerim-de Veyl yani Yazıklar olsun,kendilerine yazıklar 

olacak,sonucundan üzüntü duyacak kimseler ve bunların neler olduğu ifade 

edilmektedir. 

            Kimlere hangi özelliklerinden dolayı yazık olmaktadır: 

1)”İmdi yazıklar olsun o kimselere ki, kitabı elleriyle yazarlar da sonra bununla az bir 

behâ satın almak için "bu Allah tarafındandır" derler. Artık yazıklar olsun onlara o 

ellerinin yazmış olduğu şeylerden dolayı. Ve yazıklar olsun onlara o kazanmış oldukları 

şeylerden dolayı.”[1] 

2) “Ve şiddetli bir azaptan dolayı vay kâfirlere!”[2] 

3)”Sonra gruplar kendi aralarında ihtilâfa düştüler. Artık görülecek günün en şiddetli 

azabı, kâfir olan kimseler içindir.”[3] 

4)”Hayır. Biz hakkı bâtılın üzerine atarız da onu parçalar da derhal yok olup gitmiş 

bulunur ve şiddetli azap olsun size o tavsif ettiğiniz şeylerden dolayı.”[4] 

5)”Ve göğü ve yeri ve bunların arasında olanları boş yere yaratmadık. Bu, küfre 

düşenlerin zannıdır. Artık küfre düşmüş olanlara ateşten, büyük bir helâk vardır.”[5] 
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6)”O kimse ki, Allah onun göğsünü İslâmiyet için genişletmiş te o Rab'binden bir nur 

üzere bulunmaktadır. -O, hiç kalbleri kararmış kimseler gibi midir?.- Artık Allah'ın 

zikrinden kalbleri kaskatı kesilmiş olanların vay hallerine!. İşte onlar apaçık bir 

sapıklık içindedirler.”[6] 

7)”De ki: Şüphe yok ben sizin gibi bir insanım, bana vahy olunuyor ki: Sizin ilâhınız 

muhakkak ki, bir tek ilâhtır. Artık O'na yönelin ve ondan mağfiret dileyin ve müşrikler 

için helâk -kararlaştırılmıştır.”[7] 

8)”Sonra o guruplar kendi aralarında ihtilâfa düştüler. Artık vay acıklı günün 

azabından o zulm etmiş olanlara!.”[8] 

9)”Herbir yalancının, günâha düşkünün vay hâline!.”[9] 

10)”Artık başlarına gelecek günlerinden dolayı vay!. Kâfir olan kimselere.”[10] 

11)”Artık o gün vay yalanlayanlar için.”[11] 

12)”O ayırma gününün ne olduğunu sana ne bildirdi?. O gün vay hâline 

yalanlayanların.”[12] 

13)”İşte günahkârlara böyle yaparız.O gün vay hâline yalanlayanların.”[13] 

14)”İşte biz kaadir olduk, artık ne güzel kaadir olanlar!.O gün vay hâline 

yalanlayanların.”[14] 

15)”Ve orada, yüksek, sâbit dağlar kıldık, ve size bir tatlı su içirdik.O gün vay hâline 

yalanlayanların.”[15] 

16)”Sanki o birer sarı erkek develerdir.O gün vay hâline yalanlayanların.”[16] 

17)”Ve onlar için izin verilmez, mazerette de bulunamazlar.O gün vay hâline 

yalanlayanların.”[17] 

18)”Artık sizin için bir hile var ise hemen bana hilede bulunun.O gün vay hâline 

yalanlayanların.”[18] 

19)”Şüphe yok ki: Biz, iyilik yapanları işte böyle mükâfat-landırırız.O gün vay hâline 

yalanlayanların.”[19] 

20)”Yiyiniz ve men'faatleniniz biraz, muhakkak ki, siz günahkârlarsınız.O gün vay 

hâline yalanlayanların.”[20] 

21)”Onlara rukû ediniz denildiği zaman rukû etmezler.O gün vây hâline 

yalanlayanların.”[21] 

22)”Alış verişlerinde hile yapanların vay hallerine.O kimseler ki: İnsanlar aleyhine 

ölçtükleri zaman tam ölçer alırlar.Ve insanlar için ölçtükleri veya tarttıkları zaman ise 

eksiltirler.Onlar sanmıyorlar mı ki: Şüphe yok onlar diriltileceklerdir.Bir büyük gün 

için.Âlemlerin Rabbi için insanların divan duracağı günde.Hayır hayır.. Şüphe yok ki: 
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Günahkârların yazısı elbetteki Siccindedir.Siccinin ne olduğunu sana ne şey bildirdi?.O- 

bir yazılmış kitaptır. Yalanlayanların o gün vay hallerine.”[22] 

23)”Arkadan çekiştiren, gözü ile kaşı ile eğlenen her bir kimsenin vay hâline!.Öyle 

kimse ki: Bir malı toplamış ve onu tekrar tekrar saymakta bulunmuştur...Sanır ki, onu 

malı, daima yaşatacaktır.Yok yok öyle değil, elbette ki: O hutameye atılacaktır.”[23] 

24)”Artık vay hâline o namaz kılanların ki:O kimseler ki: Onlar namazlarından 

yanılanlardır.O kimseler ki: Onlar göstericilerdir.Ve menedilmesi âdet olmayan bir şeyi 

bile men ediverirler.”[24] 

25)”Ve dünkü gün onun yerinde olmayı temenni edenler, ertesi sabah diyorlardı ki: Vay 

sana!. Şüphe yok ki, Allah kullarından dilediğine rızkı bol veriyor, dilediğine de az. Eğer 

Allah bize lûtfetmese idi elbette bizi de yerin dibine geçirmişti. Ay!. Muhakkak ki, kâfir 

olanlar kurtuluşa eremezler.”[25] 

26)”Sonra Allah Teâlâ ona kardeşinin cesedini nasıl defn edeceğini göstermek için bir 

karga gönderdi ki yeri eşiveriyordu. Yazıklar olsun bana ben şu karga kadar olup da 

kardeşimin cesedini örtmekten âciz mi oldum, dedi. Artık pişmanlığa düşenlerden 

olmuştu.”[26] 

27)”Dedi ki: Vay halime!. Ben çocuk doğurabilir miyim?. Ben bir koca kadınım, kocam 

da bir ihtiyardır. Şüphe yok ki, bu acâip bir şeydir.”[27] 

28)”Eyvah bana!. Keşke falanı dost edinmese idim.”[28] 

29)”Ve kitap -amel defterleri meydana- konmuştur. Artık günahkarları onda 

olanlardan dolayı korkar kimseler görürsün ve derler ki: Eyvah bizlere!. Bu kitaba ne 

oluyor ki: Küçük, büyük bir şey bırakmaksızın hepsini, saymış, tesbit etmiş!. Ve yapmış 

oldukları şeyleri hazır buldular ve Rabbin hiçbir kimseye zulm etmez.”[29] 

30)”Ve o kimse ki, anasına, babasına: Dedi ki: Uf ikinize!. Beni korkutuyor musunuz ki, 

ben çıkarılacağım?. Halbuki, benden evvel nice nesiller gelip geçmiştir. Anası ile babası 

ise Allah'tan medet istiyor, yazık sana!. İmân et, şüphe yok ki, Allah'ın vâ'di haktır -

diyorlardı- -Oğulları ise -hemen diyordu ki, bu,-dediğiniz- evvelkilerin efsanelerinden 

başka değildir.”[30] 

31)”Musa onlara -sihirbazlara- dedi ki: Yazıklar olsun sizlere!. Allah'a karşı yalan yere  

iftirada bulunmayın, sonra sizi azab ile helâk eder ve muhakkak ki, iftira eden hüsrana 

uğramıştır.”[31] 

32)”Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise dedi ki: Yazıklar olsun size!. Allah'ın sevabı, 

îmân eden ve iyi amelde bulunanlar için daha hayırlıdır. Ona ise ancak sabredenler 

kavuşurlar.”[32] 

33)”Dediler ki: Vay halimize!.. Muhakkak ki, biz zalimler olmuş idik.”[33] 

34)”Andolsun ki: Rabbin azabından hafif bir şey onlara dokunacak olsa elbette 

diyeceklerdi ki: Eyvah bizlere! Şüphe yok ki, biz zalimler olmuştuk.”[34] 
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35)”Ve doğru olan va'd -kıyamet günü- yaklaştığı zaman, artık kâfirlerin gözleri 

muztarip bir hale gelecek -ve diyeceklerdir ki-: Eyvah bizlere!. Biz bundan gaflette 

bulunmuş olduk. Hayır.. Biz zalimler olduk.”[35] 

36)”Demiş olurlar ki, eyvah bize!. Bizi kim uyuduğumuz yerden kaldırdı? İşte bu 

Rahman'ın va'd ettiğidir ve gönderilmiş olanlar, doğru söylemişler.”[36] 

37)”Ve derler ki: Eyvah bizlere!. İşte bu, ceza günü.”[37] 

38)”Dediler ki: Yazıklar olsun bizlere. Şüphe yok ki: biz haddi aşanlar olduk.”[38] 

                                                                                                          20-5-2003 

                                                                                              Mehmet     ÖZÇELİK 
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[35] Enbiya.97. 

[36] Yasin.52. 

[37] Saffat.20. 

[38] Kalem.31. 

 

 

SENDE Mİ FERZENDE 

  

            Hac ibadeti zahmet,zorluk,meşakkat ve sabır isteyen bir yolculuk ve 

ibadettir.Dünyanın farklı yerlerinden,farklı özelliklere ve fıtratlara sahib olan farklı 

insanların toplandığı farklı bir mekan... 

            Bütün bu farklılıklar bir noktada toplansa da,hayatı boyunca herkesten farklı 

olarak bu farklılıkları içerisinde barındıran insanların,bir anda o farklılıkları kesip 

atması ve terk etmesi elbette güçtür.  

            Hacca sadece temiz ve arınmış,hayatı ibadetle geçmiş insanlar gelmemekte. Aynı 

zamanda hayatında her türlü menfiliği yapmış,ömrü günah çirkefi içerisinde geçmiş 

olan insanların,manevi ameliyat ortamına geldiği,manevi kirlerinin temizlenmesi için 

kirlerini bıraktığı bir temizlik yeri ve ameliyesidir. 

            Ümitlerin bittiği yerde ümidin başladı,kapıların kapandığı bir dünyada açık 

kalan bir kapı,başka gidilecek bir yerin olmadığı gidilen kutsal bir yerdir hac... 

            Aklanma ve pâklanmak amacıyla,hayatını istikametle değerlendirememiş 

insanların intibaha gelerek son anda da olsa bir teveccüh edip,teveccühe mazhar 

oldukları umumi kabul yeridir hac... 

            Orada red yok,kabul vardır.Ümitsizlik yok,ümit vardır.Günah ve kirlilik 

yok,temizlik ve arınma vardır.Samimi olarak isteyene,isteğinin verildiği bir 

yerdir.Makamların en ulvi olduğu bir makamdır.İlahi tecellinin ve teveccühün bütün 

haşmetiyle tezahür ve tecelli ettiği farklı bir yerdir.Farklılaşmak için 

gidenlerin,farklılıklarını ömür boyu yaşayıp,bulup gördükleri ve de gösterdikleri bir 

yerdir hac...Ezelden tayin ve tahsis edilmiş,İbrahim peygamber tarafından davetiyenin 

çıkarıldığı,alemlerin efendisine kucak açıp,O’nu barındırdığı kutsal barınaktır hac... 

            Allah’ın özel ve güzel misafirleridir oranın sakinleri.Beytullah yani Allah’ın 

evine özel kabule mazhar olunan bir girizgâh,bir nüzhetgâh,bir seyrangâh,bir 

temaşâgâh makamıdır.  

             Orada bir tarih var.Dinlerin merkezi,ibadetin mescidi,gönüllerin 

birliği,dünyanın kıblesi var.Kâinatın merkezi dünya,dünyanın merkezi kâbe olmuştur. 

            Orada sevgi var,kardeşlik var,dostluk var,iman var,âhiret ve bekâ var ve orada 

sonsuzluk var...Rasulullah ile insanlığı temsil etmiş,Beytullah’la Allah’ı temsil 

etmiş,Hacer-ül Esved’le cenneti temsil etmiş,Arafat’la yükselişi temsil etmiş,İhramla 

temizlik ve arınmayı temsil etmiş,Tavaf ile ibadeti temsil etmiş,Sa’y ile 

file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/veyl.htm%23_ftnref35
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/veyl.htm%23_ftnref36
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/veyl.htm%23_ftnref37
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Belgeler/veyl.htm%23_ftnref38


gayreti,azmi,cesareti,yükselişi,çıkışı,kat edilen mesafeleri temsil etmiş,Kin ve nefreti 

temsil eden şeytanı taşlamakla kötülükten ve kötülük duygularından uzaklaşmayı,hakka 

yaklaşmayı,hakikata ulaşmayı temsil etmiştir. 

            Kısaca hac zenginliktir.Maddi zenginliğin başlangıcı,Manevi zenginliğin 

kazanılarak elde edilmesidir. 

            Hac yanmaktır.Hamlıktan pişmeye,pişmeden yanmaya dönüşmedir.Allah için 

yanmak,günahları yakmaktır.Yanmayan,yakamaz. 

            Hac bir arzu,bir sevinç,bir coşku,bir kavuşmadır. 

            Hac bir berzahtır.Hac bir yolculuktur.Anne karnından bu dünyaya gelen bir 

insanın aştığı bir aşama gibi,hac’da bir aşama,uzun hayat yolculuğunda bir devre ve 

yolculuktur. 

            Hac başlı başına bir alemdir.Dünya alemi,misal alemi,rüya alemi,cinler ve 

melekler alemi gibi... 

            İşte böyle bir aleme seyahat edenlerden biride Ferzende diğer adıyla Ferzo... 

            Sende mi Bürütüs dedirecek kabilden...  

            Ferzo her türlü günahı işlemiş,65 yaşına gelinceye kadar günahın her çeşidinden 

haberdar olan bir kimse... 

            Tevbe kapısı kapanmadığı,sonsuz rahmet tükenmediği için rahmetten ümidini 

kesmeyen Ferzo hacca niyet eder. 

            Buna ne derseniz deyin!İster artık eski arkadaşları yaşlandığı için kabul 

etmiyor,hanımından yüz bulmuyor,eve gelen misafirlerden evde kalamıyor,bu yaşında 

kahveye gidip tıfıl çocuklarla oynamak yaşına başına yakışmıyor,geriye de camiyle hac 

kalıyor,diyebilirsiniz!Ancak işin iç yüzünü biz bilemediğimizden,işi ilahi iradeye 

bırakıyoruz. 

            Hac günü gelip çatmış,Ferzo otobüse binmiş,yolculuk devam ediyor. 

            Ancak hayret edilecek bir husus;Ferzo hüngür hüngür ağlamakta.Niye 

ağlıyor?Hizmette kusur  mu edildi,bir yerinden mi rahatsız,bir sıkıntısı mı var? 

            Bu meçhulü çözmek üzere hac organizesini yapan zat yanına yaklaşıp sebebleri 

sıralıyor.Ancak hiç birisi de değil. 

            Ancak onu ağlatan sebeb nedir? 

            Bunun bir an evvel tesbit edilip halledilmesi gerektir.Israr neticesinde Ferzo 

başlar gerçeği anlatmaya; 



            Ben günahkâr bir insanım.Hayatım boyunca Allah’ın dediklerinin hep tersini 

yaptım.Günah çamuruna battım.Sürekli şeytanla arkadaşlık yaptım.Adeta ondan 

ayrılmadım. 

            Oraya varıp hac görevlerimi yaparken Şeytanı da taşlayacağım. 

            Peki,şeytan bana demiyecek mi;Sende mi Ferzo!Biz seninle şimdiye kadar hep 

beraber değil miydik?Bunca yıllık arkadaşlığımız var,şimdiye kadar hiç birbirimizi 

taşladık mı?Hep birbirimize iltifat yağdırdık,alkışladık..şimdi ise bu taşlaman sana 

yakıştı mı? 

            Sende mi Ferzo... 

            Sende mi Bürütüs.. 

 19-01-2003 

                   Mehmet 

ÖZÇELİK                  

 

İYİLİK ELBİSEYİ GETİRİR 

 

            İyiliğin sonuçta iyilik getireceğine inanan bir insandı.Kötülüğe karşı yapılan bir 

iyilik bile,elbette neticesiz kalmaz,er geç iyiliğe vesile olurdu. 

            Atasözünde de ifade edildiği gibi,”İyilik yap denize at,balık bilmezse,Hâlık bilir.” 

            Her gözetenin üzerinde,elbette bir gözeten vardır.İşte  bu düşünceyi teyid eden 

bir olay: 

            -Şantiyenin bir odasında kalıyordu.Durumuda iyi olan bir kimse değildi.Zor 

kanaat geçinmekte idi.Ancak genede bir takım elbisesi almış,birde yeni bir ayakkabıya 

sahipti. 

            Şantiyede elbiseyle,ayakkabıyı dolabına koymuş,gerektiğinde giyiyor,onun 

dışında terlik ve iş elbisesiyle dolaşıyordu. 

            Bir gün odasına girdiğinde pencerenin açık olduğunu,dolapta da elbise ve 

ayakkabısının olmadığını gördü. 

            İhtiyacı da vardı.Zaten ihtiyacı olmasa almazdı.Bu da birkaç yılda bir 

oluyordu.Fakat yinede iyi niyetinden vaz geçmedi ve dedi;Demekki bu eşyalarımı alan 

adamın benden daha fazla ihtiyacı varmış.İhtiyacı olmasaydı,almazdı.Eğer alan çocuk 

olsaydı;başka bir şey götürürdü,onuda satardı.Fakat büyük adam elbisesi ve ayakkabısı 

götürüldüğüne göre,o halde bunu alan da büyük bir kimse idi ve ihtiyaç sahibi idi. 



            Bir gün eşyalarının çalındığını sohbet esnasında arkadaşına söyledi.Oda hemen 

jandarmaya,polise haber vermesini söyledi.Bu ise böyle bir teklife sıcak bakmadı ve 

şikayette bulunmadı.İyi niyetini sürdürmeye devam etti. 

            Bir gece vakti,geç vakitte kapı çalındı.Açtığında birden karşısında jandarmayı ve 

muhtarı gördü.Bir şey anlıyamadığından şaşırdı.Ve sebebini sorduğunda;bir hırsızlık 

ihbarı olduğunu,davacı olunduğunu söylediler. 

            Kendisi ise böyle bir şikayette bulunmamıştı,demekki arkadaşı gidip onun adına 

şikayette bulunmuştu. 

            Gelenlere ihbarda bulunmadığını,davacı da olmadığını,öncede ifade ettiği 

üzere,ihityacı olduğundan almış olacağını söyleyerek kapatmaya çalıştı.Onlar ise bu 

ifadeye karşı imzada bulunmalarını söyledilerse de onu da imzalamayıp,onları gönderdi. 

            Aradan birkaç gün geçmişti.Bir gün yine şantiyeye geldiğinde elbise ve 

ayakkabılarının pencereden içeriye atılmış olduğunu gördü. 

            Arası birkaç gün daha geçmişti ki,çalan kişi bir mahcubiyet içerisinde şöyle bir 

ikrarda bulunarak,özür diledi: 

            -Benim bir akrabamın düğünü vardı.Giyecek hiçbir şeyimde yoktu.Bu 

düşünceyle senin elbise ve ayakkabılarını aldım. 

            Ancak daha sonra senin davacı olmadığını ve gelen jandarma ve muhtarı 

göndererek;elbette bu adamın ihtiyacı varmış ki,götürmüş,sözünden dolayı,geri 

utancımdan size vermeyip,pencereden içeriye attım. 

            Özür dilerim. 

            Doğruluk doğruluk getirir.Yanlıştan dönmek güzellik getirir. 

  

                                                                                                     26-05-2003 

                                                                                              Mehmet ÖZÇELİK 

  

 

 

 

 

 

 



KUR’AN-I  KERİM-DE LEİN 

 

            Kur’an-ı Kerim’de 25 yerde –Lein- ve 3 yerde de –Leini- şeklinde geçmektedir. 

Şart cümlesi olarak zikredilip,cevabı verilmekte ve aranmaktadır.Bazen akla havale 

edilerek kişi tarafından onaylatılmaktadır. 

            Elmalı mealinden yararlanılmıştır. 

1)      [005.012] [E0] Celâli hakkı için ki Allah Beni İsrailden misak almıştı ve 

içlerinden on iki nakıb göndermiştik ve Allah buyurmuştu: haberiniz olsun ben 

sizinle beraberim, celâlim hakkı için eğer siz namazı kılar, zekâtı verir ve 

Rasullerime inanır, kendilerine kuvvetle yardım eder ve Allaha karzı hasenle 

ıkraz muamelesi yaparsanız elbette tarafınızdan kabahatlarınızı keffaretlerim ve 

mutlak sizi altından nehirler akar Cennetlere korum, bundan sonra da içinizden 

her kim nankörlük eder küfre saparsa artık düz yolun ortasında sapmış, kendini 

zayi' etmiş olur.” 

2)      [005.028] [E0] Kasem ederim ki sen beni öldürmek için bana el uzatsan da ben 

seni öldürmek için sana el uzatacak değilim, ben rabbülâlemîn olan Allahdan 

korkarım. 

3)      [006.063] [E0] De ki kim kurtarır sizi o karanın, denizin zulmetlerinden, 

gizliden gizliye yalvara yalvara dualar ederek dediğiniz demler: Ahdimiz olsun 

eğer bizi bundan kurtarırsan şeksiz şüphesiz şakirînden oluruz. 

4)      [006.077] [E0] vaktâki ay doğmak üzere iken gördü "bu imiş rabbım" dedi, 

derken batınca "kasem ederim ki, dedi, rabbım beni hidayetine mazhar etmese 

idi muhakkak şu şaşkın kavmden olacakmışım" 

5)      [006.109] [E0] Bir de olanca yeminleriyle Allah kasem ettiler ki: eğer 

kendilerine bam başka bir âyet gelirse imiş her halde ona iymân edeceklermiş, de 

ki "Âyetler ancak Allahın nezdinde" siz ne bileceksiniz ki doğrusu: onlar o âyet 

geldiği vakit de iymân etmiyecekler. 

6)      [007.134] [E0] Vaktaki azab üzerlerine çöktü, ya Musâ! dediler: Bizim için 

rabbına dua et, sana olan ahdi hurmetine, eğer bizden bu azâbı sıyırırsan kasem 

olsun ki sana kat'iyyen iyman ederiz ve Beni İsraîli seninle beraber mutlak 

göndeririz. 

7)      007.149] [E0] Vaktâki ellerine kırağı düşürüldü ve cidden sapmış olduklarını 

gördüler, kasem olsun ki, dediler: eğer bize merhamet etmez de rabbımız, 

mağfiret buyurmazsa her halde husranda kalanlardan olacağız. 

8)      [007.189] [E0] O odur ki sizi bir tek nefisten yarattı, eşini de ondan yaptı ki 

gönlü buna ısınsın, onun için vaktaki bunu derâğûş eyledi, bu hafifçe bir hamlin 

hâmili oldu, bir müddet bununla geçti, derken ağırlaştı, o vakıt ikisi bir 



kendilerini yetiştiren Allaha şöyle dua ettiler: bize yaraşıklı bir çocuk ihsan 

edersen yemin ederiz ki elbet şükreden kullarından oluruz. 

9)      009.075] [E0] Yine onlardan kimi de Allaha şöyle ahdetmişlerdi: "eğer bize 

fadlından ihsan ederse her halde zekâtını veririz ve her halde salihînden oluruz" 

10)  [010.022] [E0] O, odur ki sizleri karada ve denizde gezdirtir, hattâ gemilerde 

bulunduğunuz ve içindekileri alıb hoş bir heva ile aktıkları ve tam onunla 

ferahlandıkları sırada ona şiddetli bir fırtına gelir çatar ve her yerden onlara 

dalga gelmeğe başlar ve zannederler ki tamamen ihata olunub bittiler, o vakıt 

Allaha dini halis kılarak dua ederler: "ahdımız olsun ki, derler, eğer bizi bundan 

halâs edersen, şeksiz şüphesiz şükreden kullarından oluruz" 

11)  [012.014] [E0] Vallahi, dediler, biz müteassıb bir kuvvet iken onu kurt yerse biz 

o halde çok husrân çekeriz. 

12)  [014.007] [E0] Ve düşünün ki rabbınız şöyle i'lân buyurdu: Celâlim hakkı için 

şükrederseniz elbette size artırırım, ve eğer nankörlük ederseniz haberiniz olsun 

ki azâbım çok şiddetlidir. 

13)  [017.062] [E0] Baksan a dedi: şu benim üzerime tekrim ettiğine, kasem ederim 

ki eğer beni Kıyamet gününe kadar te'hır edersen ben onun zürriyyetini pek azı 

müstesna olmak üzere mutlak kumandan altına alırım. 

14)  [019.046] [E0] Sen dedi: benim mabudlarımdan geçmekmi istiyorsun ya 

İbrahim? yemin ederim ki eğer vazgeçmezsen seni muhakkak recm ederim, hem 

beni uzun müddet bırak git. 

15)  [024.053] [E0] Ötekiler Allaha en kuvvetli yemînleriyle kasem ettiler vallahi 

kendilerine emredensen behemehal bilâtereddüd çıkar giderlermiş, de ki: Yemîn 

etmeyin, ancak bir taati ma'rufe, her halde Allah bütün yaptıklarınıza ve 

yapacaklarınıza habîrdir. 

16)  026.116] [E0] And ederiz ki dediler; eğer vazgeçmezsen yâ Nuh! Mutlak ve 

muhakkak recm edilenlerden olacaksın. 

17)  [026.167] [E0] And ederiz ki dediler vazgeçmezsen ya Lût, mutlak ve muhakkak 

çıkarılanlardan olacaksın. 

18)  [033.060] [E0] Celâlim hakkı için eğer vazgeçmezlerse o Münafıklar, kalblerinde 

maraz bulunanlar ve şehirde erâcif neşr eden, tahrikât yapanlar, mutlak ve 

muhakkak seni kendilerine musallat kılarız, sonra orada cıvarına pek az 

yanaşabilirler. 

19)  [035.042] [E0] Yeminlerinin en kuvvetlisiyle Allaha kasem de etmişlerdi ki: 

billâhi kendilerine inzar edici bir Peygamber gelse her halde ilerideki ümmetlerin 

en birincisinden daha kabiliyyetli olacaklar, daha iyi yola geleceklerdi, fakat 

kendilerine inzar edici bir Peygamber geldiği vakıt onlara sırf bir ürküntü 

artırdı. 



20)  [036.018] [E0] Doğrusu dediler: biz sizinle teşe'üm ettik, yemin ederiz ki vaz 

geçmezseniz sizi hiç tınmadan recmederiz ve her halde size bizden pek acıklı bir 

azâb dokunur. 

21)  [039.065] [E0] Celâlim hakkı için sana da vahyolundu şu, senden evvelkilere de: 

"yemin ederim ki eğer şirk koşarsan çalışman bütün boşuna gider ve mutlak 

kendine yazık eden hasirlerden olursun. 

22)  [059.011] [E0] Bakmaz mısın şu münafıklık yapanlara? Ehli kitabdan o 

küfreden ihvanlarına şöyle diyorlar: Yemin ederiz ki eğer siz çıkarılırsanız her 

halde biz de sizinle beraber çıkarız, ve sizin hakkınızda ebedâ kimseye itaat 

etmeyiz ve şayed size kıtal yapılırsa muhakkak size yardım ederiz, hal bu ise 

Allah şehadet ediyor ki onlar kat'iyyen yalancıdırlar. 

23)  [059.012] [E0] Celâlim hakkıçin eğer çıkarılırlarsa onlarla beraber çıkmazlar ve 

eğer kıtal yapılırsa onlara yardım etmezler ve şayed yardım edecek olsalar 

mutlak arkalarına dönerler, sonra da kurtarılmazlar. 

24)  (063.008] [E0] Diyorlarki: eğer Medîneye dönersek herhalde eazz olan oradan 

ezell olanı çıkaracaktır, halbuki izzet, Allahın ve Resulünün ve mü'minlerindir ve 

lâkin Münafıklar bilmezler. 

25)  [096.015] [E0] Sakın, Celâlim hakkı için eğer (akıllanıp) vaz geçmezse 

muhakkak sürükleyeceğiz elbet biz o alnı. 

26)  [007.090] [E0] Kavminden küfreden cumhur cemaat da yemin ederiz, dediler: 

eğer Şuaybe uyarsanız hiç şüphe yok o takdirde siz kat'î husrâne düşeceksiniz. 

27)  [017.088] [E0] De ki: yemin ederim eğer İns-ü Cinn bu Kur'anın mislini 

getirmek üzere toplansalar bir mislini getiremezler, birbirlerine zahîr de olsalar. 

28)  [026.029] [E0] Yemin ederim ki dedi: eğer benden başka bir ilâh tutarsan seni 

mutlak ve muhakkak zindandakilerden ederim. 

  

Mehmet 

ÖZÇELİK 

    04-07-2003 

KUR’AN-I KERİM-DE LEV 

 

Keşke- Lev- ifadesi Kur’an-da 85 yerde,-Ve Lev- şekliyle 109 yerde geçer.Gerek 

dünyada gerekse de âhirette kaçmış ve ele geçmeyen bir şeyi elde etmek için temenni 

etmeyi ifade eder. 



            Levlâ ifadesi 35 yerde geçmektedir.Bu da –şöyle veya böyle olsaydı ya!-

anlamlarına gelmektedir. 

            Keşke ve temenni eden kelimelerden –Leytenâ- 2 yerde,-Leytenî- 8 

yerde,Leytehâ- 1 yerde,-Leyte- 3 yerde geçmektedir. 

            Elmalı mealinden faydalanılmıştır.  

                                                           -LEV-  

1-[002.096] [E1] Onları, insanların hayata en düşkünü hatta müşriklerden bile daha 

düşkünü bulacaksınız. Onlardan her biri, bin sene yaşamayı arzu eder. Halbuki, ömürlü 

olmak kendisini azaptan uzaklaştıracak değildir. Allah, onların neler yaptıklarını 

görüyor. 

2-[002.102] [E1] Tuttular Süleyman'ın mülküne dair şeytanlarınuydurup izledikleri 

şeylerin ardına düştüler. Oysa, Süleyman kafir olmadı, ama o şeytanlar kafir oldular; 

İnsanlara büyücülük ve Babil'de Harut, Marut adında iki meleğe indirilen şeyleri 

öğretiyorlardı. Halbuki o ikisi: "Biz ancak bir imtihan için gönderildik, sakın sihir 

yapıp kafir olma!" demedikçe bir kimseye büyü öğretmezlerdi. İşte bunlardan karı-

koca arasını ayıran şeyler öğreniyorlardı. Fakat Allah'ın izni olmadıkça bununla 

kimseye zarar veremezlerdi. Kendilerine zarar verecek ve faydası olmayacak bir şey 

öğreniyorlardı. Andolsun ki, onu her kim satın alırsa, onun ahirette bir nasibi 

olmadığını da çok iyi biliyorlardı. Keşke kendilerini ne kötü şey karşılığında sattıklarını 

bilselerdi! 

3-[002.103] [E1] Evet! İman edip de (büyü gibi günahlardan) sakınmış olsalardı, elbette 

Allah tarafından verilecek bir mükafat çok hayırlı olacaktı; bunu bir bilselerdi! 

4-[002.109] [E1] Kitap ehlinden bir çoğu arzu etmektedir ki, hak kendilerine gün gibi 

aşikar olduktan sonra sırf nefsaniyetlerinden ve kıskançlıktan ötürü, sizi iman ettikten 

sonra çevirip kafir etsinler. Şimdilik siz, Allah emrini verinceye kadar af ve hoşgörüyle 

davranın. Şüphesiz ki, Allah her şeye gücü yetendir. 

5-[002.167] [E1] Uyanlar da şöyle demektedir: "Ah bizim için dünyaya bir dönüş olsaydı 

da onlar bizden kaçtıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık! İşte böyle Allah, onlara 

bütün yaptıklarını üzerlerine çökmüş, pişmanlıklar halinde gösterecektir. Onlar, ateşten 

çıkacak değillerdir. 

6-[002.170] [E1] Onlara: "Allah'ın indirdiğine uyun." denildiğinde, "Hayır, atalarımızı 

neyin üzerinde bulduksa ona uyarız." dediler. Ya ataları birşeye akıl erdirememiş ve 

doğruyu seçememiş idiyseler? 

7-[003.030] [E1] Herkes ne hayır işlemişse ve ne kötülük yapmış ise önüne konmuş 

bulacağı gün, onlarla arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Yine Allah, sizi 

kendisinden korkmanız için uyarıyor ve Allah, kullarını çok esirgiyor. 

8-[003.069] [E1] Kitap verilenlerden bir topluluk, sizleri şaşırtmayı arzu etti. Oysa 

kendilerini şaşırtıyorlar da farkına varamıyorlar. 



9-10-[003.154] [E1] Sonra o kederin arkasından size içinizden bir zümreyi saran bir 

güven, bir uyku indirdi; diğer bir zümre ise kendi dertlerine düşmüş, Allah'a karşı 

cahiliyye kanaatine benzeyen gerçek dışı bir kanaat besliyorlar: "Bizim yapacağımız bir 

şey var mı?" diyorlardı. De ki: "Şüphesiz, bütün iş Allah'ındır." Onlar, içlerinde sana 

açıklamadıkları bir şey gizliyorlar, "Bizim bu işte görüşümüz alınsaydı burada 

öldürülüp gitmezdik" diyorlar. De ki: "Evinizde bile olsaydınız öldürülmesi takdir 

edilmiş bulunanlar çaresiz yine çıkıp ölecekleri yerleri boylayacaklardı. Allah 

içinizdekileri yoklamak ve yüreklerinizdekini meydana çıkarmak için bunu başınıza 

getirdi. Allah sinlerin özünü bilir. 

11-[003.156] [E1] Ey iman edenler, sakın inkar edip yolculuğa çıkan veya savaşa giden 

kardeşleri hakkında: "Yanımızda kalsaydılar ne ölür, ne de öldürülürlerdi." diyenler 

gibi olmayın! Allah bunu onların yüreklerini dağlayan bir acı olarak bıraksın diye böyle 

söylerler. Oysa yaşatan da öldüren de Allah'tır ve Allah bütün yaptıklarınızı görür. 

12-[003.167] [E1] hem de münafıkları belli edeceği için ki, bunlara "Gelin, Allah 

yolunda savaşın veya savunma yapın!" denilmişti. Onlar: "Savaşmayı bilsek arkanızdan 

gelirdik" dediler. Onlar, o gün imandan çok küfre yakındılar, ağızlarıyla kalplerinde 

olmayanı söylüyorlardı, Allah onların kalplerinde ne sakladıklarını en iyi bilendir. 

13-[003.168] [E1] Kendileri oturarak savaşa giden kardeşleri için: "Bizi dinleselerdi 

öldürülmezlerdi." diyenlere de ki: "Haydi, o halde kendinizden ölümü geri çevirin, eğer 

gerçeği söylüyorsanız! 

14-[004.009] [E1] Titresin o kimseler ki, arkalarında elleri ermez, güçleri yetmez 

çocuklar bırakacak olsalardı onlar için endişe duyacaklardı. O halde Allah'tan 

korksunlar ve sağlam söz söylesinler. 

15-[004.039] [E1] Ne vardı bunlar Allah'a iman etseler, ahiret gününe inansalar ve 

Allah'ın kendilerine vermiş olduğu şeylerden infak etselerdi zarar mı ederlerdi? Allah, 

kendilerini bilirdi. 

16-[004.042] [E1] İşte o gün inkar edip peygambere asi olanlar şöyle arzu edecekler: 

Keşke yerle bir edilselerdi de Allah'tan bir tek söz gizlemeselerdi. 

17-[004.089] [E1] Kendileri küfre saptıkları gibi, sizin de sapmanızı isterler ki eşit 

olasınız. O yüzden onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan dost edinmeyin; 

aldırmazlarsa bulunduğunuz yerde kendilerini yakalayıp öldürün ve onlardan ne bir 

dost, ne de bir yardımcı edinin! 

18-[004.102] [E1] Sen içlerinde olup da onlara namaz kıldırdığında içlerinden bir kısmı 

seninle beraber namaza dursun, silahlarını da yanlarına alsınlar, bunlar secdeye 

vardıklarında diğer kısım arkanızda beklesinler, sonra henüz namaz kılmamış olan 

diğer kısım gelsin seninle beraber kılsınlar ve ihtiyatlı bulunup silahlarını da yanlarına 

alsınlar. Kafirler silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil bulunsanız da size ani bir baskında 

bulunsunlar diye arzu ederler. Eğer yağan yağmurdan bir güçlüğe uğrarsanız veya 

hasta olursanız, silahları bırakmanızda bir mahzur yoktur. Bununla beraber ihtiyatı 

elden bırakmayın. Çünkü Allah kafirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. 



19-[005.036] [E1] Şüphesiz, o küfredenler, yeryüzündekilerin hepsi ve bir o kadarı 

kendilerinin olsa da kıyamet gününün azabından kurtulmak için tümünü fidye verecek 

olsalar, yine kendilerinden kabul edilmez. Onlara elem veren bir azap vardır. 

20-[005.104] [E1] Bunlara: "Gelin Allah'ın indirdiği hükümlere ve peygambere." 

denildiği zaman: "Atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter!" derler. Ya ataları 

birşey bilmeyen ve doğru yolda bulunmayan kimseler idiyseler de mi? 

21-[006.058] [E1] De ki: "O çabuk gelmesini istediğiniz azap benim elimde olsaydı, 

aramızdaki iş çoktan sonuçlanmış olurdu. Bununla beraber Allah haksızları daha iyi 

bilir. 

22-[006.148] [E1] Allah'a ortak koşanlar diyecekler ki: "Allah dileseydi ne biz, ne de 

babalarımız O'na ortak koşardık; hiçbir şeyi de haram kılmazdık." Bunlardan 

öncekiler de Bizim azabımızı tadıncaya kadar böyle yalanlamışlardı. Onlara de ki: "İlim 

denilecek birşeyiniz var mı ki, bize çıkara-sınız? Siz sadece bir zannın ardından 

gidiyorsunuz ve siz yalnızca atıp tutuyorsunuz." 

23-[006.157] [E1] Yahut: "Eğer bize kitap indirilmiş olsaydı, herhalde onlardan daha 

çok muvaffak olurduk." demeyesiniz diye. İşte size Rabbinizden apaçık bir delil, bir 

hidayet ve rahmet geldi. Artık Allah'ın ayetlerini inkar edenden ve onlardan alıkoymaya 

kalkışandan daha zalim kim olabilir? Elbette Biz, o ayetlerimizi engellemeye 

yeltenenleri, bu suçları sebebiyle, en müthiş bir azapla cezalandıracağız. 

24-[007.043] [E1] Onların içlerinde kin namına ne varsa hepsini söküp atmışızdır, 

altlarından ırmaklar akar. Onlar: "Hamdolsun bizi buna eriştiren Allah'a. O, bize 

doğru yolu göstermeseydi, bizim kendiliğimizden bunun yolunu bulmamız mümkün 

değildi. Gerçekten Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirdiler!" demektedirler. 

Onlara: "İşte bu gördüğünüz, yaptığınız iyi işler karşılığında mirasçısı olduğunuz 

cennettir." diye seslenilmektedir. 

25-[007.088] [E1] Kavminden büyüklenmek isteyen cumhur cemaat dediler ki: "Ey 

Şuayb, mutlaka seni ve seninle birlikte iman edenleri memleketimizden çıkaracağız, ya 

da muhakkak dinimize döneceksiniz." Dedi ki: "İstemesek de mi?" 

26-[007.100] [E1] Eski sahiplerinden sonra bu toprağa varis olanlara hala şu gerçek belli 

olmadı mı ki: Eğer dilemiş olsaydık onların da günahlarını başlarına çarpardık! 

Kalplerinin üzerini mühürleriz de onlar gerçeği işitmezler. 

27-[007.155] [E1] Bir de Musa tayin ettiğimiz vakitte huzurumuzda bulunmak üzere 

kavminden yetmiş er seçmişti. Ne zaman ki bunları o sarsıntı yakaladı. Musa dedi ki: 

"Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha önce helak ederdin. Şimdi bizi ,içimizdeki o 

beyinsizlerin yaptıkları yüzünden helak mı edeceksin? O da sırf Senin imtihanın; Sen 

bununla dilediğini sapıklığa bırakır, dilediğine hidayet kılarsın! Bizim velimiz Sensin; 

artık bizi bağışla, bize merhamet eyle; bağışlayanların en hayırlısı Sensin! 

28-[008.031] [E1] Ve onlara ayetlerimiz okunacağı zaman: "Artık işittik, dilesek bunun 

gibisini biz de söyleriz; bu eskilerin masallarından başka birşey değil!" diyorlardı. 



29-[008.063] [E1] Ve onların gönüllerini uzlaştıran da. Yoksa yeryüzünde ne varsa 

hepsini harcasaydın yine de onların kalplerini birleştiremezdin. Ancak Allah, onların 

arasında birleşmeyi sağladı; çünkü O, güçlüdür, hikmet sahibidir. 

30-[009.042] [E1] O, yakın bir ganimet ve orta bir yolculuk olsaydı, kesinlikle arkana 

düşerlerdi; ne varki, o meşakkatli mesafe kendilerine uzak geldi. Yakında: "Eğer 

gücümüz olsaydı, sizinle birlikte savaşa çıkardık." diye yemin edecekler. Kendilerini 

helake sürükleyecekler. Allah, kesinlikle onların yalancı olduklarını biliyor. 

31-[009.047] [E1] Eğer içinizde çıkmış olsalardı, bozgunculuk çıkarmaktan başka bir 

faydaları olmayacak ve sizi fitneye düşürmek maksadıyla aralarınıza saldıracaklardı. 

İçinizde onları dinleyecekler de vardı. Allah o zalimleri bilir. 

32-[009.057] [E1] Eğer sığınacak bir yer veya barınacak mağaralar ya da sokulacak bir 

delik bulsalardı, başlarını dikip ona doğru koşarlardı. 

33-[009.081] [E1] Arkada kalıp savaşa gitmeyenler, Allah'ın Resulüne karşı koymak 

üzere, yerlerinde oturup kalmalarına sevindiler, mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda 

cihad etmekten hoşlanmadılar ve: "Bu sıcakta sefere çıkmayın!" dediler. De ki: 

"Cehennem ateşi daha sıcak!" Keşke duysalardı! 

34-[010.016] [E1] De ki: "Eğer Allah dileseydi ben onu size okumazdım, hiçbir şekilde 

de size onu bildirmezdi. Bilirsiniz ki, ben sizin içinizde bundan önce bir ömür boyu 

durdum. Artık bir kere olsun aklınıza baş vurmaz mısınız?" 

35-[010.020] [E1] Bir de: "Ona Rabbinden bambaşka bir mucize indirilse ya!" diyorlar. 

Sen de de ki: "Gayb ancak Allah'a aittir! Bekleyin, ben de sizinle beraber 

bekleyenlerdenim!" 

36-[011.080] [E1] Lut: "Keşke benim size karşı bir kuvvetim olsaydı veya çok sarp bir 

kaleye sığınabilseydim!" dedi. 

37-[013.018] [E1] Rablerinin emrine uyanlara daha güzeli vardır. O'na uymayanlar ise, 

yeryüzünde olanların tamamı ve bunların bir katı da kendilerinin olsa, hepsini kurtuluş 

fidyesi olarak verirlerdi. işte onlar! Hesabın kötüsü onlar içindir; varacakları yer de 

cehennemdir; o ne kötü yataktır! 

38-[013.031] [E1] Kendisiyle dağların yürütüldüğü veya yerin parçalandığı yahut 

kendisiyle ölülerin konuşturulduğu bir Kur'an olsaydı... Fakat bütün emir Allah'ındır! 

İman edenler, kafirlerden ümidi kesip daha anlamadılar mı ki, Allah dileseydi elbette 

insanlara hep birden hidayet buyururdu; o küfredenler, onların kendi sanatları 

yüzünden başlarına musibet inip duracak ya da yurtlarının yakınma konacak. Nihayet 

Allah'ın va'di gelecek! Şüphesiz ki Allah va'dinden şaşırmaz! 

39-[014.021] [E1] Bir de hepsi toplanarak Allah'ın huzuruna çıkarılacaktır; zayıflar 

büyüklük taslayanlara şöyle diyecekler: "Bizler sizlere uymuştuk; şimdi siz, Allah'ın 

azabından zerrece bir şeyi bizden savabilir misiniz?" " Allah bize hidayet etseydi, ebette 

sizi hidayete erdirirdik. şimdi bizler sızlansak da sabretsek de farketmez; bizim için 

kurtuluş yoktur!" diyeceklerdir. 



40-[015.002] [E1] Bir zaman gelecek, küfredenler, müslüman olsaydılar diye arzu 

çekecekler. 

41-[015.007] [E1] Eğer doğru söyleyenlerden isen, getirsene o melekleri bize!" dediler. 

42-[016.041] [E1] Zulme uğradıktan sonra Allah uğrunda hicret edenlere gelince, 

kesinlikle onları dünyada güzelce yerleştireceğiz; ahiret mükafatı ise daha büyüktür, 

eğer bilseler. 

43-[017.042] [E1] De ki: "Allah ile birlikte dedikleri gibi ilahlar olsaydı, o takdirde onlar 

Arş'ın sahibine bir yol ararlardı. 

44-[017.095] [E1] Söyle onlara: "Eğer yeryüzünde uslu uslu yürüyen melekler olsaydı, 

elbette onlara gökten melek olan bir peygamber gönderirdik!" 

45-[017.100] [E1] De ki: " Rabbimin rahmet hazinelerine siz malik olsaydınız, o zaman 

da elden çıkar korkusuyla kimseye birşey vermezdiniz. İnsan zaten çok cimridir!" 

46-[018.058] [E1] Hem o bağışlaması çok, merhamet sahibi Rabbin onları kazandıkları 

günahlar yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, elbette hemen azap ederdi. Fakat 

onlar için va'dolunmuş bir zaman vardır ki, o gelince hiçbir kurtuluş çaresi bulamazlar. 

47-[018.077] [E1] Bunun üzerine yine gittiler. Nihayet bir köy halkına varınca onlardan 

yemek istediler. Ancak onlar, kendilerini mİsafir etmekten kaçındılar. Derken orada 

yıkılmak üzere olan bir duvar buldular, tutup onu doğrulttu. Musa: "İsteseydin bunun 

karşılığında mutlaka bir ücret alırdın" dedi. 

48-[018.109] [E1] De ki: "Eğer Rabbimin sözlerini yazmak için deniz mürekkep olsaydı, 

kesinlikle Rabbimin sözleri tükenmeden deniz tükenirdi, bir misli de yardımcı getirsek 

bile. 

49-[021.017] [E1] Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi tarafımızdan 

yapardık. Yapacak olsaydık öyle yapardık. 

50-[021.022] [E1] Yerde. Gökte Allah'tan başka tanrılar olsaydı bunların ikisi de 

mahvolup gitmişti. O Arş'ın Rabbi olan Allah onların yakıştırdıkları vasıflardan 

münezzehtir, beridir. 

51-[021.039] [E1] Bir bilseler o küfredenler, ateşi yüzlerinden ve sırtlarından 

savamayacakları ve hiçbir taraftan yardım görmeyecekleri zamanı? 

52-[021.099] [E1] Onlar ilah olsalardı, oraya girmezlerdi, oysa hepsi orada ebedi 

kalacaktır. 

53-[023.114] [E1] Allah buyuruyor ki: "Bilmiş olsanız, gerçekten pek az kaldınız." 

54-[026.030] [E1] (Musa Firavun'a): "Sana apaçık bir şey (delil) getirdimse de mi?" 

dedi. 



55-[026.113] [E1] Sizin şuurunuz olsa onların hesabının ancak Rabbime ait olduğunu 

bilirdiniz. 

56-[028.064] [E1] Bir de onlara: "Haydi, yalvarın o ortak koştuklarınıza!" denir. 

Yalvaracaklar, fakat onlar, kendilerine cevap vermeyecekler ve azabı göreceklerdir. 

vaktiyle doğru yolu görselerdi ya! 

57-[029.041] [E1] Allah'tan başka dostlara tutunanların durumu, kendisine bir yuva 

yapan örümcek örneği gibidir. Halbuki, evlerin en çürüğü de örümcek evidir, eğer 

bilselerdi. 

58-[029.064] [E1] Bu dünya hayatı, bir eğlence ve oyundan ibarettir. Gerçekten son yurt, 

işte öz hayat odur. Keşke bilselerdi. 

59-[031.021] [E1] Onlara: "Allah'ın indirdiğine uyun!" denildiği zaman: "Hayır biz 

atalarımızı neyin üzerinde bulduksa onun ardınca gideriz." diyorlar. Ya şeytan onları 

kızgın alevli ateşin azabına çağırıyor idiyse de mi? 

60-[033.020] [E1] Müttefik düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlar. Eğer o birlikler 

bir daha gelecek olsa, çölde bedevi Araplar içinde yer atıp, sizin haberlerinizden 

sormayı arzu ederler, içinizde kalacak olsalar da sadece pek az harp ederler. 

61-[034.014] [E1] Sonra onun ölümüne hükmettiğimizde onlara onun ölümünü sezdiren 

olmadı, yalnız bir güve (böceği) dayandığı asasını yiyordu. Bu sebeple yere yıkıldığında 

besbelli oldu ki, eğer cinler gaybı bilselerdi, o horlayıcı azap içinde bekleyip 

durmazlardı. 

62-[036.047] [E1] Onlara: "Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden hayra harcayın" 

denildiği zaman, o kafirler, iman edenler için şöyle dediler: "Allah'ın, dileseydi yiyecek 

verebileceği kimseyi biz hiç yedirir miyiz, siz apaçık bir sapıklık içinde değil de 

nesiniz?" 

63-[037.168] [E1] Eğer yanımızda önceki (ümmet)lerden bir kitap olsaydı, 

64-[039.004] [E1] Allah, bir çocuk edinmek isteseydi elbette yaratacağından, dileyeceğini 

seçecekti. O bundan münezzehtir. O tek ve kahredici olan Allah'tır. 

65-[039.026] [E1] Geliverdi de Allah onlara dünya hayatında zilleti tattırdı. Ahiret azabı 

ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. 

66-[039.043] [E1] Yoksa Allah'tan başka şefaatçılar mı edindiler?! De ki: "Hiçbir şeye 

güç yetiremeseler ve akıl erdiremeselerde mi?" 

67-[039.057] [E1] yahut: "Allah, bana yolunu gösterseydi, kesinlikle ben takva 

sahiplerinden olurdum." 

68-[039.058] [E1] ya da azabı gördüğü zaman: "Bana bir daha geri dönüş (imkanı) 

olsaydı da güzel davrananlardan olsaydım!" diyeceği gün (gelmeden uyun!) 



69-[041.014] [E1] Onlara: " Allah'tan başkasına tapmayın!" diye önlerinden ve 

arkalarından peygamberler geldiği zaman "Rabbimiz dileseydi. melekler gönderildi. 

Onun için biz sizin gönderildiğiniz şeylere inanmayız!" dediler. 

70-[043.020] [E1] Bir de dediler ki: "Rahman dileseydi biz onlara tapmazdık." Bu 

hususta onların bir bilgileri yoktur, sadece atıyorlar. 

71-[043.024] [E1] (Uyarıcı): "Size atalarınızı üzerinde bulduğunuzdan daha doğrusunu 

getirdimse de mi?" deyince, onlar: "Biz sizin gönderildiğiniz şeylere inanmıyoruz" 

dediler. 

72-[046.011] [E1] Bir de küfredenler, iman edenler hakkında dediler ki: "Eğer O bir 

hayır olsaydı, bizden önce ona koşmazlardı." Bununla başarılı olmamayınca da: " Bu, 

eski bir yalan." diyecekler. 

73-[048.025] [E1] Onlar, o küfredip de sizi Mescidi Haram'dan alıkoyanlar ve 

durdurulmakta olan kurbanlık hediyeleri yerine varmaktan men'eden kimselerdir. Eğer 

kendilerini tanımadığınız bir takım inanan erkeklerle inanan kadınları bilmeyerek 

çiğneyip de o yüzden şanınıza bir leke dokunması ihtimali olmasaydı (Allah size fetih 

için izin verirdi). Allah dilediğini rahmetine koyacağı için, eğer çekilebilselerdi elbette 

içlerinden o küfredenleri acı bir azaba uğratırdık. 

74-[049.007] [E2] Hem bilin ki, içinizde Allah'ın elçisi vardır. Şayet o, birçok işlerde size 

uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu kalplerinize zinet 

yapmıştır. Küfrü, fasıklığı ve isyanı da size çirkin göstermiştir. İşte doğru yolda olanlar 

bunlardır. 

75-[056.065] [E1] Dilesek onları elbette bir çöpe çevirirdik de ağzınızda şöyle geveler 

dururdunuz: 

76-[056.070] [E1] Dileseydik onu acı bir çorak yapardık. O halde şükretseniz ya! 

77-[056.076] [E1] bilseniz o, gerçekten çok büyük bir yemindir. 

78-[059.021] [E1] Biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirseydik kesinlikle, sen onu, 

Allah korkusundan başını eğmiş, çatlamış görürdün. İşte Biz o misalleri, düşünsünler 

diye insanlara veriyoruz. 

79-[060.002] [E1] Eğer onlar sizi yenip de ele geçirirseler, hepinize düşman kesilirler, 

sizlere ellerini ve dillerini kötülükle uzatır, hepinizin kafir olmasını isterler. 

80-[067.010] [E1] Ve derler ki: "Biz dinleseydik veya aklımızı kullansaydık, bu çılgın 

ateşin içinde bulunmazdık!" 

81-[068.009] [E1] Arzu ettiler ki, sen (onları) yağlasan onlar da sana yağ yapacaklardı. 

82-[068.033] [E1] İşte böyledir azap. Elbette ahiret azabı daha büyüktür, fakat 

bilselerdi! 



83-[068.049] [E1] Ona Rabbinden bir nimet yetişmiş olmasaydı, o fezaya, alana elbette 

yerilmiş olarak atılacaktı. 

84-[070.011] [E1] Birbirlerine gösterilirlerken, suçlu o günün azabından kurtulmak için 

fidye vermek ister; oğullarını. 

85-[102.005] [E1] Öyle değil, kesin olarak bilseniz, 

-Üç şekilde de –Lev-i şekliyle geçmektedir. 

1-[009.042] [E1] O, yakın bir ganimet ve orta bir yolculuk olsaydı, kesinlikle arkana 

düşerlerdi; ne varki, o meşakkatli mesafe kendilerine uzak geldi. Yakında: "Eğer 

gücümüz olsaydı, sizinle birlikte savaşa çıkardık." diye yemin edecekler. Kendilerini 

helake sürükleyecekler. Allah, kesinlikle onların yalancı olduklarını biliyor. 

2-[018.018] [E1] Bir de onları uyanık sanırdın, halbu ki, uykudadırlar ve Biz onları sağa 

sola çevirirdik; köpekleri de giriş kısmında iki kolunu uzatmıştı. Onları görseydin 

mutlaka onlardan kaçar ve elbette için dehşet ile dolardı. 

3-[072.016] [E1] Onlar gerçekten o yol üzere dosdoğru gitselerdi, elbette kendilerini bol 

bir su ile suvarırdık. 

  

                                               V E   L E V 

Ve Lev geçen yerlerin sure ve âyet numaraları ise: 

-2/20,103,165,220,221,221,253,253, 

-3/110,159. 

-4/46,64,66,66,78,82-83,90,129,135. 

-5/48,65-66,81,100,106. 

-6/7-8-9,27-28,30,35,88,93,107,111,112,137,152. 

-7/96,176,188. 

-8/8,19,23,42-43,50. 

-9/32-33,46,59,113. 

-10/11,42-43,54,82,97,99. 

-11/118. 

-12/17,103. 



13/31. 

-15/14. 

-16/9,61,93. 

-17/88. 

-18/39,109. 

-20/134. 

-23/24,75. 

-24/35. 

-25/45,51. 

-26/198. 

-31/27. 

-32/12-13. 

-33/14,20,52. 

-34/31,51. 

-35/14,18,45. 

-36/66-67. 

39/47. 

-40/14. 

-41/44. 

-42/8,27. 

-43/60. 

-47/4,30. 

-48/22. 

-49/5. 

-58/22. 



-59/9. 

-61/8-9. 

-69/44. 

-75/15. 

  

                                  L   E  V   L   Â 

1-[002.118] [E1] İlmi olmayanlar da: "Ne olur Allah bizimle konuşsa, yahut bize bir 

mucize gelse!" dediler. Bunlardan öncekiler de tıpkı bunların dedikleri gibi demişlerdi. 

Kalpleri birbirine benzedi. Cidden gerçekleri bilmek isteyen bir ümmet için Biz 

mucizeleri açık bir şekilde gösterdik. 

2-[004.077] [E1] Bakmaz mısın, o kendilerine: "Ellerinizi savaştan çekin, namaz kılın ve 

zekat verin!" denilen kimselere? Şimdi üzerlerine savaş farz kılınınca bazıları 

insanlardan Allah'tan korkar gibi veya daha fazla korkmaya başladılar ve: "Ey bizim 

Rabbimiz, niçin bize bu savaşı farz kıldın? Ne olurdu kısa bir süre daha bize mühlet 

verseydin!" dediler. De ki: "Dünya zevki ne de olsa azdır; ahiret ise Allah'tan korkanlar 

için sırf hayırdır. Hem kıl kadar hakkınız da yenmez." 

3-[005.063] [E1] Bari Allah dostları ve bilginleri, onları yalan söylemekten ve haram 

yemekten alıkoysaydılar. Ne kötü bir sanata alışmışlar! 

4-[006.008] [E1] Bir de "Şuna bir melek indirilse de görsek?" diyorlar. Eğer öyle bir 

melek indirseydik muhakkak iş bitirilmiş olur, kendilerine bir an bile göz açtırılmazdı! 

5-[006.037] [E1] Durmuşlar: "Ona bambaşka bir mucize indirilse ya!" diyorlar. De ki: 

"Şüphesiz Allah'ın öyle bir mucize indirmeye gücü yeter, fakat çokları bilmezler!" 

6-[007.203] [E1] Sen onlara bir ayet getirmediğin zaman "Derleyip toplasaydın ya!" 

derler. De ki: "Ben ancak Rabbimden bana ne vahyolunuyorsa ona uyarım! Bütünüyle 

bu Kur'an Rabbinizden gelen kalp gözlerinizi açacak delillerdir. İman edecek bir kavim 

için hidayet ve rahmettir. 

7-[008.068] [E1] Eğer Allah tarafından bir yazı gelmiş olmasaydı, aldığınız fidyeden 

dolayı kesinlikle size büyük bir azap dokunurdu. 

8-[011.012] [E1] Şimdi belki de sen, onların: "Ona bir hazine indirilse veya beraberinde 

bir melek gelse ya!" demeleri yüzünden için sıkılarak, sana vahyolunanın bir kısmını 

terkedecek olursun. Fakat sen, ancak bir uyarıcısın. Allah ise herşeye vekildir. 

9-[012.024] [E1] Hanım gerçekten ona niyetini kurmuştu, eğer Rabbinin açık delilini 

görmeseydi o da ona kurmuş gitmişti. Biz ondan kötülüğü ve fuhuşu uzaklaştıralım diye, 

böyle oldu. Gerçekten o, Bizim ihlasa mazhar edilmiş has kullarımızdandır. 



10-[012.094] [E1] Ne zaman ki, bu taraftan kervan ayrıldı, öteden babaları dedi ki: 

"Doğrusu ben bana bunaklık yakıştırmasına kalkamazsanız gerçekten Yusuf'un 

kokusunu duyuyorum, eğer bunak demezseniz!" 

11-[013.007] [E1] O küfredenler diyorlar ki: "Ona Rabbinden bambaşka bir mucize 

indirilse ya!" Sen ancak bir uyarıcısın;her kavmin bir yol göstericisi vardır. 

12-[013.027] [E1] Yine o küfredenler diyorlar ki: "Ona Rabbinden bir mucize 

indirilseydi ya! De ki: "Gerçekten Allah dilediği kimseyi şaşırtıyor, kendisine gönül 

vereni de hidayete eriştiriyor. 

13-[018.015] [E1] Şunlar, bizim kavmimiz, tuttular O'ndan başka tanrılar edindiler; 

onların tanrı olduğuna açık bir delil getirselerdi ya! Allah'a bir yalanı uydurandan daha 

zalim kim olabilir?" 

14-[020.133] [E1] Bir de onlar: "Rabbinden bir mucize getirse ya !" dediler. Onlara, 

daha önceki kitaplardakinin apaçık delili gelmedi mi ki? 

15-[020.134] [E1] Eğer Biz, onları bundan önce bir azap ile helak etmiş olsaydık: "Ey 

Rabbimiz, ne olurdu bize bir peygamber gönderseydin de biz alçak ve rezil olmadan 

önce ayetlerine uysaydık." diyeceklerdi. 

16-[024.012] [E1] Ne vardı, onu işittiğiniz zaman mümin erkeklerle mümin kadınlar 

kendi kendilerine hüsnü zanda bulunup: "Bu açık bir iftiradır!" deselerdi? 

17-[024.013] [E1] Ona dört şahit getirselerdi ya, madem ki şahit getiremediler, o halde 

onlar Allah katında yalancılardan ibarettirler. 

18-[025.007] [E1] Bir de: "Bu nasıl peygamberdir ki, yemek yiyor ve çarşılarda 

dolaşıyor? Ona bir melek indirilip de beraberinde bir yaver, bir savulcu olsa ya? 

19-[025.021] [E1] Bununla beraber karşımıza çıkacaklarını ümit etmeyenter: "O 

melekler üzerimize indirilse yahut Rabbimizi görsek ya." dediler. Andolsun ki, onlar 

kendilerini büyük gördüler, büyük azgınlık ettiler. 

20-[025.032] [E1] Yine o inkar edenler dediler ki: "O Kur'an ona hep birden indirilseydi 

yal" Biz onu kalbine iyi yerleştirmek için böyle indirdik ve onu mükemmel bir okuyuşla 

ağır ağır okuduk. 

21-[025.042] [E1] Sahi be! Az kalsın bizi tanrılarımızdan saptıracaktı, onlara tapmakta 

direnmemiş olsaydık! diyorlar. Fakat ileride azabı görecekleri gün kimin yolunun daha 

sapık olduğunu bilecekler. 

22-[025.077] [E1] De ki: "Duanız olmasa Rabbim size ne kıymet verir?" Demek ki, 

yalanladılar! O halde yarın ceza (yakalarına) yapışacak! 

23-[027.046] [E1] Salih dedi ki: "Ey benim kavmim, iyilikten önce niçin kötülüğe 

koşuyorsunuz? Ne olur Allah'a istiğfar etseniz, belki rahmetine ulaşırsınız." 



24-[028.010] [E1] Musa'nın annesinin yüreği ise bomboş sabah etti. Şayet inananlardan 

olması için kalbine kuvvet vermeseydik, az daha onu açığa vuracaktı. 

25-[028.047] [E2] Bizzat kendi yaptıklarından dolayı başlarına bir musibet geldiğinde, 

"Rabbimiz! Ne olurdu bize bir peygamber gönderseydin de, âyetlerine uysak ve 

müminlerden olsaydık" diyecek olmasalardı (seni göndermezdik). 

26-028.048] [E2] Fakat onlara tarafımızdan o hak (peygamber) gelince, "Musa'ya 

verilen (mucizeler) gibi ona da verilmeli değil miydi?" dediler. Peki daha önce Musa'ya 

verileni de inkâr etmemişler miydi? "Birbirini destekleyen iki sihir" demişler ve şunu 

söylemişlerdi: "Doğrusu biz hiçbirine inanmıyoruz." 

27-[028.082] [E1] Dün onun yerinde olmayı temenni edenler de bu sabah şöyle 

diyorlardı: "Vay be, demek ki, Allah, nimetini kullarından dilediğine seriyor ve kısıyor. 

Eğer Allah bize lutufta bulunmasaydı, bizi de batırmıştı. Ay, demek ki, gerçekten 

kafirler felah bulmayacaklar!" 

28-[029.050] [E1] Nitekim "Ona Rabbinden mucizeler indirilse ya!" dediler. De ki: "O 

mucizeler hep Allah'ın katındadır.Ben ise sadece açık bir uyancıyım." 

29-[034.031] [E1] Bununla beraber, o küfredenler: "Biz ne bu Kur'an'a inanırız, ne de 

önündekine! dediler. Fakat o zalimler yakalanıp Rablerinin huzurunda durduruldukları 

zaman birbirlerine laf atarken bir görsen! Bir taraftan zebun edilenler (zayıf 

düşürülenler), o büyüklük taslayanlara: "Siz olmasaydınız kesinlikle biz mü'min 

olurduk!" diyeceklerdir. 

30-[041.044] [E1] Ve eğer Biz onu yabancı dilde bir Kur'an yapsaydık diyeceklerdi ki: 

"Ayetleri genişçe açıklansaydı ya! Arab'a yabancı dil (öyle) mi?" De ki: "O iman 

edenler için bir rehber ve şifadır, iman etmeyenlerin ise kulaklarında bir ağırlak vardır 

ve o, onlara karşı körlüktür. Onlara uzak bir yerden haykırılır. 

31-[043.031] [E1] Ve: "Ne olurdu şu Kur'an iki şehirden (Mekke, Taif) bir büyük 

adama indirilseydi?" dediler. 

32-[047.020] [E1] İman edenler: "Bir sure indirilseydi?" diyorlar. Ancak kesin hükümlü 

bir sure indirilip onda savaş anılınca kalplerinde bir hastalık bulunanların tıpkı ölüm 

baygınlığında olan kimsenin bakışı misali sana baktıklarını görürsün. O da onlara pek 

yakındır. 

33-[058.008] [E1] Bakmaz mısın şunlara ki, gizli konuşmaktan yasaklandılar da sonra 

dönüp yasaklandıkları şeyi yapıyorlar; günah, düşmanlık ve peygambere karşı gelme 

hususunda fısıldaşıyorlar. Yanına geldikleri zaman da seni Allah'ın sağlıklamadığı 

(selamlamadığı) bir tarzda sağlıklıyorlar ve kendi içlerinden de: "Allah, bize 

söylediklerimiz yüzünden azap etse ya!" diyorlar. Cehennem onlara yeter, ona 

yaslanacaklardır. Artık o ne kötü akibettir! 

34-[063.010] [E1] Her birinize ölüm gelip de: "Rabbim beni kısa bir süre için tehir etsen 

de sadaka versem ve iyilerden olsam!" demesinden önce size verdiğimiz rızıklardan 

(Allah için) harcayın! 



35-[068.028] [E1] En mutedil olanları: "Ben size Rabbinizi tesbih etsenize, demedim 

mi?" dedi. 

  

                                  -LEYTENÂ- 

1-[006.027] [E1] Ateşin başında durdurulduklarında: "Ah! Ne olurdu geri döndürülsek 

de Rabbimizin ayetlerini inkar etmeyip, mü'minlerden olsaydık!" dediklerini bir 

görsen! 

2-[033.066] [E1] O gün yüzleri ateşte çevrilirken: "Ah ne olurdu bizler Allah'a itaat 

etseydik, peygambere itaat etseydik!" derler. 

  

                                               -LEYTENİ- 

1-[004.073] [E1] Ve eğer size Allah'tan bir lütuf erişirse -sanki kendisiyle aranızda hiç 

bir dostluk yokmuş gibi- mutlaka: "Ah! Keşke onlarla beraber olsaydım da büyük bir 

murada ereydim!" diyecekti. 

2-[018.042] [E1] Derken bütün serveti istilaya uğradı. Bunun üzerine bağına yaptığı 

masraflara karşı ellerini oğuşturmaya başladı. Bağ, çardakları üzerine çökmüş kalmıştı; 

"Ah! Keşke Rabbime hiçbir ortak koşmamış olsaydım!" diyordu. 

3-[019.023] [E1] Derken sancı onu bir hurma dalına götürdü ve: "Keşke bundan önce 

ölmüş olsaydım da unutulmuş gitmiş olsaydım." dedi. 

4-[025.027] [E1] O gün zalim kimse ellerini ısıracak ve şöyle diyecek: "Eyvah! Keşke 

peygamberin maiyyetinde bir yol tutsaydım! 

5-[025.028] [E1] Eyvah! Keşke falancayı dost edinmeseydin! 

6-[069.025] [E1] Ancak kitabı sol tarafından verilen der ki: "Eyvah! Keşke kitabım 

verilmeseydi bana! 

7-[078.040] [E1] Çünkü Biz size yakın bir azabı ihtar ettik. O gün kişi ellerinin önceden 

gönderdiğine bakacak ve kafir ise: "Ah ne olurdu ben bir toprak olsaydım!" diyecektir. 

8-[089.024] [E1] Der ki: "Keşke ben bu hayatım için (sağlığımda hayırlar) göndermiş 

olsaydım." 

  

                                               -LEYTEHÂ- 

1-[069.027] [E1] Ne olurdu o ölüm iş bitiren olsaydı! 

  



                                               -LEYTE- 

1-[028.079] [E1] Derken, ihtişamı içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzu 

edenler: "Ah ne olurdu, şu Karun'a verilen gibisi bizim de olsa; o gerçekten büyük bir 

bahtiyar (varlık sahibi)!" dediler. 

2-[036.026] [E1] Denildi ki: "Haydi. gir cennete!" O: "Ah ne olurdu, kavmim bilseydi. 

3-[043.038] [E1] Sonunda Bize geldiği zaman: "Ah! Keşke benimle senin aranda doğu ile 

batı arası kadar uzaklık olsaydı; sen ne kötü arkadaşmışsın!" der. 

  

                                                            Mehmet ÖZÇELİK 

                                                                                         04-07-2003 

 

  

 

KUR’AN-I KERİMDE SAHAH-SEHER-ŞAFAK 

 

-SABAH:  

1-[003.041] [E1] Zekeriyya: "Rabbim bana bir alamet ver!" dedi. Allah: "Alametin 

insanlarla üç gün yalnızca işaretten başka türlü konuşamamandır. Bununla birlikte 

Rabbini çok an ve akşam-sabah tesbih et!" buyurdu. 

2-[003.103] [E1] Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı tutunun, ayrılığa düşmeyin ve 

Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Sizler birbirinizin düşmanları iken O, sizin 

kalplerinizde bir uzlaştırma meydana getirdi ve O'nun nimeti sayesinde uyanıp kardeş 

oldunuz. Bir de siz, bir ateş çukurunun tam kenarında bulunuyordunuz ve O, sizi tutup 

ondan kurtardı. Şimdi Allah'a doğru gidebilmeniz için size ayetlerini böyle açıklıyor. 

3-[006.052] [E1] Rablerinin rızasını isteyerek, sabah-akşam O'na dua edenleri yanından 

kovayım deme! Sen onların hesabından sorumlu değilsin, onlar da senin hesabından 

sorumlu değildirler ki, biçareleri kovup da zalimlerden olasın. 

4-[006.096] [E1] Tan attırıp sabahı çıkaran O'dur. Geceyi dinlenme zamanı, güneş ile 

ayı da vakit ölçüsü yapmıştır. İşte bu, o güçlü ve herşeyi bilenin takdiridir. 

5-[007.091] [E1] Derken onları o dehşetli sarsıntı yakalayıverdi ve hemen yurtlarında 

çökekaldılar. 

6-[007.205] [E1] Sabah ve akşamları içinden yalvararak, gizlice ve kendin işitecek kadar 

bir sesle Rabbini zikret de gafillerden olma! 



7-[011.067] [E1] O zulmedenleri ise bir müthiş ses yakaladı da yurtlarında çöke kaldılar. 

8-[011.081] [E1] Elçiler: " Ey Lut, emin ol, biz Rabbinin elçileriyiz; onlar sana ihtimali 

yok el uzatamazlar, sen hemen silenle gecenin bir bölümünde yola çık. İçinizden hiçbir 

kimse geri kalmasın, ancak karın hariç; çünkü onlara gelen felaket ona da gelecektir. 

Haberin olsun, onlara va'dedilen zaman sabahtır, sabah yakın değil mi?" dediler. 

9-[011.094] [E1] Emrimiz geldjğinde Şu'ayb'ı ve beraberinde iman edenleri 

tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. O zulmedenleri ise dehşet verici bir ses yakaladı 

ve yurtlarında çöküp kaldılar. 

10-[013.015] [E1] Oysa göklerde ve yerde ne varsa, ister istemez kendileri de gölgeleri de 

sabah akşam Allah'a secde eder. 

11-[015.066] [E1] Ona kesin olarak şu emri vahyettik: "Sabaha çıkarken şunların 

arkaları katiyyen kesilecek." 

12-[015.083] [E1] Bunları da sabahleyin korkunç ses tutuverdi. 

13-[016.006] [E1] Akşam getirip sabah salarken onlarda sizin için bir güzellik vardır. 

14-[018.028] [E1] Sabah akşam Rablerine rızasını dileyerek dua eden kimselerle beraber 

nefsince sabret! Sen dünya hayatinin süsünü arzu ederek onlardan gözlerini ayırma. 

Kalbini, Bizi anmaktan gafil kıldığımız, keyfinin ardına düşmüş ve işi aşırılık olmuş 

kimseye uyma! 

15-[019.011] [E1] Derken, mihrabdan kavminin karşısına çıkıp onlara: "Sabah ve 

akşam tesbih edin!" diye işaret verdi. 

16-[019.062] [E1] Orada hiç boş söz işitmezler; ancak bir "Selam" işitirler. Orada sabah 

akşam rızıkları da vardır. 

17-[024.036] [E1] O evlerdeki, Allah onların yüceltilmesine ve kendi adının içlerinde 

anılmasına izin vermiştir. Onlarda sabah ve akşam üstleri O'nu tesbih ederler. 

18-[024.058] [E1] Ey iman edenler, sahibi olduğunuz köleleriniz ve henüz erginlik çağına 

girmemiş olan çocuklarınız,(odanıza girmek için) sizden üç vakitte izin istesinler; sabah 

namazından önce, öğle sıcağında elbisenizi çıkardığınız sırada ve yatsı namazından 

sonra. Bunlar, sizin için üç eksikli (açık bulunabileceğiniz) vakittir. Bunların dışında ne 

size, ne de onlara bir günah yoktur; çevrenizde dolaşırlar, birbirinizle iç içesinizdir. İşte 

böyle, Allah size ayetlerini açıklıyor. Allah , herşeyi bilendir, hikmet sahibidir. 

19-[025.005] [E1] Yine dediler ki: "Bu eskilerin masallarıdır, onları yazdırtmış da 

akşam sabah onlar kendisine okunuyor." 

20-[028.010] [E1] Musa'nın annesinin yüreği ise bomboş sabah etti. Şayet inananlardan 

olması için kalbine kuvvet vermeseydik, az daha onu açığa vuracaktı. 



21-[028.018] [E1] Derken şehirde korku içinde çevreyi gözetleyerek sabahladı ve birden 

dön kendisinden yardım isleyenin yine feryad ettiğini gördü ve Musa ona: "Besbelli sen 

bir yaramazsın!" dedi. 

22-[028.082] [E1] Dün onun yerinde olmayı temenni edenler de bu sabah şöyle 

diyorlardı: "Vay be, demek ki, Allah, nimetini kullarından dilediğine seriyor ve kısıyor. 

Eğer Allah bize lutufta bulunmasaydı, bizi de batırmıştı. Ay, demek ki, gerçekten 

kafirler felah bulmayacaklar!" 

23-[029.037] [E1] Buna karşı onu yalanladılar. Derken, onları o sarsıntı tutuverdi de 

yurtlarında dizleri üstü çöke kaldılar. 

24-[030.017] [E1] O halde akşama girdiğiniz zaman da sabaha girdiğiniz zaman da 

Allah'ı tesbih edin. 

25-[033.042] [E1] O'nu sabah akşam tesbih edin! 

26-[034.012] [E1] Süleyman'ın emrine de rüzgarı verdik. Sabah gidişi bir aylık akşam 

dönüşü bir aylık yol idi. Erimiş bakır kaynağım da ona sel gibi akıttık. Rabbinin izniyle 

elinin altında cinlerden de çalışan vardı. Onlardan da her kim emrimizden saparsa, ona 

ateş azabım tattırırız. 

27-[037.137] [E1] Ve siz sabahları onlara uğrar ve üzerlerinden geçersiniz, 

28-[037.177] [E1] Fakat (azap) onların sahasına indiği zaman o acı haber verilenlerin 

sabahı ne fenadır! 

29-[038.018] [E1] Biz dağları onun emrine vermiştik, akşam ve işrak vakti onunlar 

birlikte tesbih ederlerdi. 

30-[040.046] [E1] Ateş; onlar, sabah akşam ona karşı sunulur dururlar. Kıyamet 

kopacağı gün de: "Tıkın Firavun ailesini en şiddetli azaba!" (denilir). 

31-[040.055] [E1] O halde sabret, çünkü Allah'ın va'di haktır; günahının bağışlanmasını 

dile ve akşam-sabah Rabbini hamd ile teşbih et! 

32-[041.023] [E1] İşte Rabbinize beslediğiniz o zannınız, sizi helaka sürükledi de 

hüsrana düşenlerden oldunuz. 

33-[048.009] [E1] Allah'a ve peygamberine inanasınız da bunu takviye edip 

onurlandırarak O'na sabah akşam tesbih edesiniz diye. 

34-[054.038] [E1] Andolsun ki, kendilerini kararlı bir azap bir sabah bastırıverdi. 

35-[068.017] [E1] Haberiniz olsun ki, Biz onlara bela vermişizdir, (tıpkı) o bağ 

sahiplerine bela verdiğimiz gibi. O sırada ki, sabah olunca mutlaka onu devşireceklerine 

yemin etmişlerdi. 

36-[068.021] [E1] Derken sabaha yakın birbirlerine seslendiler. 



37-[074.034] [E1] açtığı sıra o sabaha andolsun ki, 

38-[076.025] [E1] Rabbinin ismini hem (sabah) erken, hem de ikindi üstü an! 

39-[081.018] [E1] nefeslendiği zaman o sabaha ki, 

40-[100.003] [E1] sabahleyin baskın basanlara, 

41-[113.001] [E1] De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine, 

  

  

SEHER : 

  

1-[003.017] [E1] O sabredenleri, doğruluktan ayrılmayanları, divan duranları, nafaka 

verenleri ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenleri koru! derler. 

2-[051.018] [E1] Seher vakitlerinde hep bağışlanma dilerierdi. 

3-[054.034] [E1] Biz de üzerlerine taşlar yağdıran (kasırga) gönderdik. Yalnız Lut 

ailesini bir seher vakti kurtardık, 

  

ŞAFAK : 

  

1-[084.016] [E1] Şimdi yemin ederim ,o şafağa, 

Not:Elmalı mealinden 

yararlanılmıştır.                                                                                             

                                                        

                                                                                                             

Mehmet   ÖZÇELİK 

                                                                                                               04-07-2003 

WWW.TESBİTLER.COM 

WWW.MEHMETÖZÇELİK.COM   

http://www.tesbi̇tler.com/
http://www.mehmetözçeli̇k.com/

