
DÜŞÜNDÜREN OLAYLAR 

             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 

                                                                                               

  

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 

 

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. 

            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... 
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            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. 

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. 
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            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. 

            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 

  

            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 

  

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 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                  

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 

 

  

                                               MAÇ    KAÇ    KAÇ 

  

         Genç ve dinamik bir insandı.Gençliğin ondaki hevesi ise daha 

dinamikti.Ancak bu durum ne imtihanın iptaline,ne de imtihandan hariç 
tutulmaya bir sebeb teşkil etmediği gibi,belki onu daha da ağırlaştırıyordu. 

            Ancak bu gencin ağır basan yönü spordu.Masumca başlayıp devam eden 

bir alan.Tam bir fanatik spor hayranı,daha doğrusu bir hastası idi. 

            Ancak davet ve davetiye umuma çıkarılmakta,kimse ondan hariç 

bırakılmamakta idi.Bu genç de,beklide milyardan fazla ihtiyarın içerisinde 
kendisine davetiye çıkarılanların içerisine dahil edilmişdi. 

            Ölüm döşeğinde yatmış,sekerat  ânını yani bekleme süresini doldurmaya 
çalışıyordu,davetiye gönderenin davetine icabet etmek üzere… 

            Âilesi başucunda durmuş,kelime-i şehadet getirerek,onunda kendisiyle 

beraber getirmesini sağlamaya çalışıyor,bir yandan da eve gelmiş olan irşad 

ekibi de Yasin-i okuyorlardı.Böylece hiç olmazsa ölüm ânı olan gidiş ânında 
imanla gitmesini sağlamak için her bir yandan çaba gösteriyorlardı. 

            Bütün bu çabalar ise pek o kadar etkili olmuyordu.O yine kendi aleminde 

bulunuyor ve geziyordu.Başkalarının alemi ve başka alem şimdilik onu pek 

ilgilendirmiyordu. 

            Sürekli sayıklayıp kendi kendine konuşuyor ve şöyle diyordu: 

            -Maç Kaç Kaç?.... 

            Son nefesini de sıfır sıfırla kapatıyordu. 

            Birisinin çıkıpta maçın sonucunu ona söylememesi işin çehresini 

değiştiriyordu.Belki galib olduğu tarafın galibiyeti hatırlatılıp 
söylenseydi,çenesini de farklı kapatabilirdi. 



            Biraz farklıda olsa,bunun durumuda duvar ustasının durumundan geri 

değil belki daha hazin idi… 

            Duvar ustası da hergün yanındaki işçisine taş getir,harç getir 
deyip,duvar örüyordu. 

            Oda son nefesinde hanımının telkin ve kelime-i şehadet getirmesine hiç 
aldırış etmeden; 

            -Taş getir,harç getir.Taş getir,harç getir…diyordu. 

            Son anda hanımı bir çare olarak bu durumu yanında çalıştırdığı işçiye 

anlattığında işçi;bunun kolay olduğunu söylemiş ve ustasının başucuna gelerek 

şöyle seslenmiş,daha doğrusu bağırmıştı: 

            -Usta,Paydooos!... 

            O zamana kadar hep aynı kelimeleri söyleyen Ustası,birdenbire kelime-i 

şehadeti getirmiş ve ruhunu teslim etmişti. 

            Sebeb olarak ise;Bu usta her gün iş bitip paydos verdikten sonra,kelime-i 
şehadet getirir,elini yüzünü yıkayarak evine giderdi. 

            Son nefesinde de aleminde bulunan ve yapageldiği durumu dışarıya 
yansıtmıştı…. 

            Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz,nasıl ölürseniz öyle 
haşrolursunuz,hakikatı böylece bir kez daha tesbit olmuş oluyordu. 

            Şeyy..acaba hayat maçı kaç kaç?.... 

  

                                                                                                          16-10-2003 

                                                                                              Mehmet   ÖZÇELİK 

  

                                                           TAM   VAKTİDİR  

         Hayatlarını vaktine göre ayarlayanlar,vaktini hayatlandıranlardır. 

            Onun için tam yatma vaktidir,çünki sabah namazını vaktinde kılması 
gerekmektedir. 

            Sabah acele ile kalkar ta ki gün doğmasın çünki sabah namazı vakti 
girmiştir,çıkmadan kılmalı… 

            En faziletli namaz,vaktinde kılınan namazdır. 

            Saatine bakar;ezanın tam vaktidir.İşten gelir;namaz vakti olmuştur. 

            Kılınmayan namaz,vakti olmayan namazdır. 



            Vakitlerini ibadetlerle hayatlandırmakta,nurlandırmaktadır.Nitekim o 

vakitlerde onu nurlandırmakta ve de ileriye dönük nurlandıracakatır. 

            Onun için vakit nakittir. 

            Vakit onun için havadan cıvadan bir şey değildir.Hava atmak için 

geçirilemez.Gece hayatı ise ancak vaktin hayatıdır.Aksi halde hayatsız bir 
vakittir onun için… 

            Gelme vakti,gitme vakti,kalma vakti…Onun dışındaki vakitler onun için 
namaz vaktidir vakit…Çünki kendisine sayılı ve nakit olarak verilmiştir. 

            Nice gelip geçen vakitler,tam bir akitti…Akitler vakitli olmadı…Onun için 

dünyadan gidişte vakitsiz oldu…Çünki yeni niyet etmişti vaktini 

değerlendirmeye,nakde çevirmeye…Ancak ondan önce kendinin hayatı 
çevrildi,devrildi. 

            Namaz kılmaya vakti olmadı çünki vakitsiz geldi. 

            Namaz kılacaktı çünki vakti geçti. 

            Kazalar vakti geçen vakitlerdir.Vakti getirmek değil,vakti geçirmektir. 

            Hiç boş vaktim olmuyor,boşalıp dolmayınca… 

            Hiç vaktim kalmıyor,alıp kaldırmayınca… 

            Hoşca vakit geçirmeye çalışıyor,boşca çabalarla… 

            Boş çabalar,boşa çabalardır… 

            Gününü gün eden,vaktini heder eder...kendini de berbad..çünki onun 
vakti değildir. 

            Namazın dışındaki şartlardan biri de,vakittir.Vakit namazı şart 

kılmaktadır.Namazın farziyeti vaktin girmesiyledir.Vaktin namazı namazdır,niyet 

onadır.Niyet ettim Allah rızası için öğle vaktinin farzını kılmaya…Sabah vakti 

çıkmadıkça,ikindi vakti girdikçe o vakitte –tabiri caizse rafa kaldırılıyor..ya dolu 
ya da boş olarak. 

            Hakiki ve gerçek olan vakit namaz vaktidir.Buluşma vakti.Uyuşma 
vakti.Allah ile kulun,ruhla cesedin buluşması ve uyuşması… 

            Vaktin nasıl geçiyor?Vakti nasıl geçiriyorsun hayret?Bu vakitte geçer 
mi?Vaktinde gelmedi!Vakti gelmedi! 

Bir Dakka vaktin var mı?Onunla olunan vaktin dışında her vakit var… 

Tüm vakitler hep o bir vakit içindir. 

Vakit,bedeli ödenmeyen büyük bir sermaye…Değil boş boşuna sürmeye! 

Geçeni getirilemiyen,dönüşü olmayan ân… 



Vakitler kimlik ve şahsiyetimizi oluştururlar.Boşa geçen vakitler,eksik 

organlar,eksik kişilikler olarak bizlere iade edilecektir.Ya lehinde veya aleyhinde 

olarak…Vakitler bizden davacı olacaklar.Neden beni tamamlamadın,beni 
tanımadın??? 

“Gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar belli 
vakitlerde namaz kıl;bir de sabah namazını.Çünki sabah namazı şahidlidir.”[1] 

“Haydi siz,akşama ulaştığınızda,sabaha kavuştuğunuzda,gündüzün 

sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde Allah’ı ki-göklerde ve yerde hamd O’na 
mahsustur-tesbih edin.(namaz kılın)”[2] 

İyi vakitler… 

  

                                                                                                          17-10-
2003 

                                                                                              Mehmet   
ÖZÇELİK  

 

  

 

[1] İsra.78. 

[2] Rum.17-18. 

 

  

                                               ÖLÜME   ÇOK YAKINDIM 

  

         Hiç bu kadar ölüme yakın olmamıştım.Hayatı hiç bu kadar saf ve berrak 

olarak tanımamıştım.Her şeyi bu hayattan ibaret görüyor,her şeye karşı da 

ilgisiz kalıyordum.Ancak ölüme olan bu yakınlığım hem dünyamı hem de 

insanların dünyalarına bakış açımı değiştirdi.Artık insanlar benim yanımda farklı 

bir duruma yükseldiler. 

            Gaziantepden bir araba almıştık.Adıyamandan oraya gidip almaya 

cesaret edememiştim.Ehliyetim vardı fakat ustalığım yoktu.Mecburen almamız 
gerekmekteydi. 

            Bir arkadaşla beraber gittik,arabayı alıp dönüş yapıyorduk. 

            Arabayı arkadaşım kullanıyordu.Nasıl olduğunu pek bilemedik.Hafif 

yağmurun yağması ve yolların biraz ıslak olmasından olsa gerek ki,yoldan 

çıktık,uçuruma doğru gidiyoruz.Ancak yapacak da bir şeyimiz 

kalmamıştı.Uçurumdan aşağıya doğru uçuyorduk.Tüm sebebler ve çareler 
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tükenmiş,elde bir şey kalmamıştı.Aşağısı ise gayet mesafeli idi.Oradan 

kurtulmanın da hiçbir yolu ve imkanı yoktu. 

            Havada ikimiz böyle bir müddet uçuşu gerçekleştirdikten sonra Bodur bir 
ağacın üzerine bir kuşun konması gibi konduk. 

            Uçurum,aşağısı gayet uzak bir mesafe biz ise ikisinin arasında bulunan 
bodur bir ağacın üzerindeyiz. 

            İlk defa ölüme bu kadar yakın olmuştum.Kendim ile ölüm arasında adeta 
ince kıl kadar mesafe kalmıştı.Orada  adeta ölüm kalım mücadelesi verdik. 

            Ağacın üzerine öyle sağlam oturmuştuk ki,az bir sapma olsa düşmemek 

mümkün değildi.Ölümün bir insanı bu kadar değiştirebileceğini hiç 
düşünmemiştim. 

            Şuna kanaat getirdim ki;hiçbir insanı ölümden başka bir şey uyaramaz ve 
uyandıramaz. 

            Not:Bunu anlatan arkadaşın gerçekten de insancıllık yönü açıkça belli 

oluyor,kendisini gösteriyordu.İnsanlarla da hangi fikirde olursa olsun diyalog 

içerisine giriyordu. 

  

                                                                                                                      19-10-

2003 

                                                                                                   Mehmet  
ÖZÇELİK         

2007 İSTANBUL HATIRALARI 

 

İstanbul seyahatinden muzdarib değilim. 

Çöplerinden bile makalelere konu olmuş İstanbulu iki açıdan değerlendirmek 

gerektir. 

İstanbul tüm değerleri ve medeniyetleri,çeşitleri içeresinde toplanmış büyük 

bir kenttir. 

Sarıyer-İstinye gibi taraflarda bir yanda orman (Emirgan Koruluğu),diğer 

yanda deniz (Boğazın kesiştiği nokta) iki güzelliği de içerisinde toplamıştır. 

Sultan Ahmet-Süleymaniye-Topkapı Sarayı-Eyüp gibi manevi güzellikleri 

içerisinde tapu gibi koruyan bir bölge. 

İstanbul,huysuz ve tatlı bir belde. 

Hareketli olup,durması ve durulması onun için bir ölümdür. 

İnsanlar sürekli hareket halindeler. 



Hele trafik tam bir ızdırap.İstanbulda İstanbullular herhalde hiç eve 

gitmiyorlar. Çünkü hep dışarıdalar,hep kuyruklar eksilmeden devam etmektedir. 

İstanbulun bir zamanını keşfettim. 

24-Ağustos-da bacanak ve ben küçük çocuklarımızı da yanımıza alarak sabah 

namazına Ortaköy camiine gittik.Yollarda gayrı meşru hayatın birkaç elemanı ve 

müşterisinin dışında yollar bom boş,rahat bir ortam.Manzara harika.. 

Ortaköy camii 154 yıl önce gayrı Müslim mimara yaptırılmasından dolayı 

caminin kubbesine kiliseyi hatırlatan resimler konulup,âyetlere yer verilmemiş. 

25-Ağustos’ta Sultan Ahmet camiine 6’40’da kılınacak olan sabah namazına 

yetişmek için yine aynı kadro yola koyulduk.Yolları da pek bilmiyoruz. 

Galata köprüsüne geldiğimizde köprüyü kapalı bulduk.Camiye yetişmemiz 

hem zorlaştı,hem de bulmamız imkansızlaştı.Arabamızı sağ tarafa 

sürdük.Önümüze iki yol çıktı.İçimizden de Allah’ın bizi mahcub etmemesi için 

dua ediyoruz.Bacanak soldan gidelim dedi.Ben ise gayrı ihtiyari sağa 

sürdüm.Üst geçitten tekrar aynı yöne dönmekteydik ki,sağ taraftaki tabelada 

Sultan Ahmed’e giden ok işaretini görerek sevinçle o tarafa sürdük.Biraz 

oyalandığımızdan sabah namazına yetişmemiz zordu. Ancak camiye geldikten 

on dakika sonra namaza başlandı. 

Namazın bir kerameti idi. 

26-Ağustos-Pazar günü Eyüb’e niyetlenmiştik.Harika ve haşmetli bir durumla 

karşılaştık. 

Caminin içi,şadırvan bölümü ve en dış yerler çocuk-kadın-yaşlı-gençlerle 

dolu dolu idi.Beş bin kişi vardı. 

Bütün beldelere bu durum örnek olabilir.Yani her belde de bulunan kimseler 

mesela Pazar gününü seçerek oranın en büyük veya en güzel bir camisinde 

sabah namazını kılmak üzere haftada bir defa toplanabilirler. 

O halde haydi Bismillah demeli,bu işe koyulmalı. 

İstanbulun o kadar yoruculuğu içerisinde bu son üç gün bizi dinlendirmişti. 

Ortaköy-Eyüp Sultan-Sultan Ahmet-Ayasofya-Süleymaniye-(1)Beyazıd- ( 1 

)Fatih-Yavuz Sultan Camileri-Topkapı Sarayı-Yere Batan Sarnıcı-Üsküdarda 

bulunan Aziz Mahmut Huda-i gönül dünyamızı doyuran yerlerdi. 

Sultan Ahmet camiinin önünde bir ekip (www.izlerforum.com), pırıl pırıl dört 

genç.Turistlere bedava İngilizce Kur’an meali dağıtıyorlar. 

Onlarla konuştum. 

Diyanet İşleri başkanlığının ve Kültür Bakanlığının çok önemli! Ve çok büyük! 

İşleri olduğundan ilgilenemedikleri ve yapmadıkları ve de yapamadıkları için 

turistlere islamiyeti anlatacak yabancı dil bilen kişileri de getirme imkanlarının 

olup olmadığını sorduğumda,olmadığını söylediler.Gene de Diyanetin 

yapmadığını,büyük eksiklik ve ayıbını bu değerli gençler örtüyorlardı. 

http://www.ramazanozel.com/cami.asp?id=36
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Oysa çok uygun bir zemin olup,rehberlerin ansiklopedik verdikleri bilgilerin 

yanında,manevi özelliği de verilip,çok güzel ilahiyatçı elemanlarla tebliğ görevi 

yapılabilir.Bakalım  bu eksiklik ne zaman kapatılacak. 

Miraç ve Berat kandilini Sultan Ahmet ve Süleymaniye de geçirdik.O haşmetli 

görünüş,o duygulu,coşkulu cemaat gözlere ışık,gönüllere nur ve ümit 

vermekteydi. 

İstinye-Sarıyer-Eminönü-Kapalı Çarşı-Mısır Çarşısı gibi yerler gözlerimizi 

dolduran yerlerdendi. 

İstanbul madde ve manayı,dünya ve ahireti birleştirmiş bir yer. 

Zor ve zorlu bir yer.Hep orada kalanlara dua ettim.Geçinilmesi güç bir yer. 

Memleketimde aldığım sekiz kiloluk bir sebzeyi orada ancak bir kilo olarak 

almaktaydık. 

Adalar güzel olmakla beraber aslında bulunduğumuz yere göre pek de güzel 

değildi.Büyük adadaydık.Belki de Kosturmadan gelen matbaacı Mansur beyin 

dediği gibi,dışarıdan gelenler orayı ve oraları bozmuşlardı. 

Durmak mümkün değil..para su gibi akıyor..kazanmak için koşturmak 

gerekiyor.. orada koşmayan yok..mezardakiler hariç.. 

Orada kalan herkes şikayetçi..içeridekiler dışarıya kaçmak 

isterken,dışarıdakilerde İstanbula koşmak istemektedirler. 

İstanbul’da kalmadan yılda duruma göre on-on beş gün kalmaya gidilecek. 

Türkiyenin idari-siyasi-kültür merkezi. 

İstanbul kapsamlı olarak el atılması,tarihi yerlerinin korunarak restore 

edilmesi gereken değerli,müjdelendiği kadar müjdeye layık bir yer. 

Orada herkes bir tezgah! kurmuş. 

Bu insanlar burada nasıl idare ediyor diye çok düşündüm.Hiç bir yere 

gitmeyenler,sadece işten eve gidenlerle de karşılaştım.Sorduğumuz güzel 

yerleri bilmeyen veya gitmeyenleri gördük. 

Sarıyer’de güzel bir park bulup çocuklarla oturalım dedik.Deniz ve yeşillik 

manzaralı.Herkesin parkettiği yere hatta biraz daha yoldan içe arabayı 

bıraktık.Yine de rahatsız olup arada bir arabaya bakıyordum. 

Bir çekici önden geçip on metre gittikten sonra arabanın değişik plakası 

dikkatini çekince geri geri geldi.Bu arada bende arabaya yaklaştım.Beni 

görünce,senin mi dediler.Evet deyince,yolcular nasıl geçecek deyip kaldırmamı 

istediler. 

Bende bir yandan kaldırmaya çalışırken diğer yandan da diğerlerinin de 

koymuş olduğunu söyleyip arabayı çektim.Onlara bir şey dememişlerdi. 

Durumu kaynıma söyleyince üzüldüğüm bir uygulamadan bahsetti.Şöyle 

dedi: 



-Onlar arabayı çekip,orada dolaşıyorlar,sonrada sahibi gelince ondan ne 

kadar koparabilirlerse koparıyorlar. 

Benim de başıma geldi.Abimin trafik polisi olduğunu söylediğim halde bana; 

Madem abin trafik polisi,o halde sen bize bir paket sigara al,yeter dediler. 

Meğer bir paket sigara her birine bir paketmiş. 

İstanbulda bu ve buna benzer park tezgah! larının bir an önce çözüme 

kavuşturulup,üzerine gidilmesi gerekmektedir.İstenilen yer park ilan edilip para 

kesilmekte. 

İstanbul hem yoruyor ve hem de dinlendiriyor. 

İnsanlar robot gibi monotom bir koşturmaca içerisindeler. 

İstanbulda yorulmaya değer. 

İstinye de bulunduğumuz mekanda,hemen karşımızda Emirgan koruluğu, 

solumuzda sahil.. 

İstanbulda ulaşım için tramvaylarla çepe çevre ağ kurulması gerek. 

1960-70 yılları arası ve 2005’de de oradaydım. 

Gitmeyenlere bu dünyadan gitmeden önce İstanbula,Mekke ve Medineye 

gitmelerini tavsiye ederim. 

 

Mehmet   ÖZÇELİK 

 

ÂHİRETTE SENİ KURTARACAK BİR ESERİN VAR MI? 

 

 Amellerin sona erdiği,dünya ile bağlantının kesilerek geriye dönüşün ve 

dönüşümün olmadığı,telafi imtihanlarının bulunmadığı,eksikleri tamamlamanın, 

yanlışları düzeltmenin mümkün olmadığı,kaybedilenlerin 

kazanımı,kazanılanların da büyük bir kazanç olduğu,onunla değerlendirilip ve 

onunla kıymet bulacağımız bir aleme gidiyoruz. 

 Şimdiki dünyamız ile gideceğimiz alemi biraz daha sağlıklı 

değerlendirebilmemiz için,önceki yerimiz ile şu anda bulunduğumuz noktayı 

beraber ele almamız gerekir. 

 Ne idik ne olduk.Ne olup ne olacağız? 

 Meçhuller içerisinde meçhulleri malum yapmak,malumları yerine getirmek 

iledir. 

 Meçhuller malumlarımızın meçhuliyetinden kaynaklanmaktadır. 

http://www.tesbitler.com/haftalik%20makaleler/istanbul%20seyahati.htm


 Karanlıkları aydınlığa,meçhulleri maluma,korkuyu ümide kısaca 

cehennemi cennete çevirmek kendi elimizdedir. 

 Bunu belirleyecek olan ise kabiliyetlerimizin açılımı iledir. 

 Zakkumdan gül,gülden zakkum çıkmaz. 

 Bizler gidiyoruz..tıpkı geldiğimiz ve öncekilerin gittiği gibi..aldanmakta ve 

aldatmakta fayda yok..istesekte bizi burada durdurmazlar. 

 Ne ile ve nasıl gidiyoruz? 

 Her insan vicdanen ve aklen kendi hükmünü kendi verebilir. 

 Demek ki kendi hükmümüze rıza gösteriyoruz. 

 Hakikaten burada iken,hayalen olsun bir anda oraya gitmeliyiz.Hayalen 

oradakileri hayatları içerisinde düşünmeliyiz. 

 Belki gördüğünüz veya görenlerin anlattıkları rüyalar,ölmüş insanların 

durumu hakkında varılan kanaatlar sizlere bir şeyleri hatırlatmaktadır. 

 Bir tanesini ben sizlere arzedeyim.Hiç de yoruma ihtiyaç bırakmayacak bir 

rüya.Evvela rüyalar alemi misal dediğimiz bu dünyadan sonraki manevi aleme 

açılmış pencerelerdir. 

 Dört değerli insan hiçbir dünyevi menfaat gözetmeksizin Adıyaman’dan 

Gölbaşı ilçesine iman ve Kur’an hizmeti için gitmekteler.Ancak trafik kazası 

sonucu dördüde vefat eder. 

 Birkaç gün sonra birisi Mehmet Emin’i rüyasında görüp sorar; 

 -Mehmet Emin abi,sen ölmemiş miydin?der.O da cevaben; 

 -Aslında ben ölmedim.Sizin ne yaptığınıza bakıyorum. 

 Ve yanında bir yıl kalan birisi de Mehmet Emin’i rüyasında görüp sorar: 

 -Abi sen ölmemiş miydin?der.O da cevaben; 

 -Aslında o ölen ben değilim,bana benzeyen birisiydi. 

 Ve sorar.Abi ölünce Münker-Nekir soru soruyorlarmış.Size ne sordular? 

dediğince  cevaben; 

 -Münker-Nekir geldiler,bana; 

 -Biz mi sana soru soralım yoksa sen mi bize soru sorarsın,dediler.Ben de 

cevaben; 

 -Siz bilirsiniz,dedim. 

 Yorumu ben değil,varın siz yapın. 

 Sağlam,güvenilir,milyarlarca kaynaklar bir hesabın,sorgu ve sualin 

olduğundan haber vermektedirler. 



 Sorgulayacak olan Allah,kitaplarında da bundan haber vermektedir. 

 Milyarlarca delil ve inkârı mümkün olmayan belge…Bunları ortadan 

kaldırıp perdelemek,güneşi perdelemeye çalışmaktan daha zordur. 

 Nasıl,ne kadar,ne durumla gidiyor..bizi orada kurtaracak,orada geçerli 

akçe olarak yanımızda ne götürüyoruz.Zahiren her şeyi burada bırakıyoruz. 

 Cepsiz kefenle,rütbesiz bezle,çürüyecek olan bedenle,her şeyi burada 

bırakarak gidiyoruz. 

 Peki oraya ne götürüyoruz? 

 Oranın geçerli parası ve pasaportu nedir? 

 Orada itibar neyedir? 

 İtibar edileceklerden bizde var mı?Ne kadar mevcut? 

 Yoksa müflis olarak mı gidiyoruz? 

 Kur’an-da Allah: "Allah, sözünden asla caymayacaktır"1 buyurmaktadır. 

 Allah verdiği sözü yerine getirecek,dediğini elbette yapacaktır. 

"Yaşanmayan yolda ölünmez ki!"diyor İkbal. 

Bizler hangi yolda ve ne için yaşayıp ölüyoruz. 

Bir hiç uğruna mı?Bir mide yoluna mı?Kısaca her yönüyle yok olmaya 

mahkum bir dünya için mi? 

İşte mutlu ölüş; 

Hakperestim arz-ı ihlas ettiğim dergâh bir 

Bir nefes Tevhid’den ayrılmadım Allah bir.(Muallim Naci’nin mezartaşı 

yazısı) 

Eken biçer,ekmeyen ne biçer? 

İnsan bu dünyaya ekmek ve ekilmek için gelmiştir. 

Ekmeyen biçmedi bu mezrada elhasıl 

Kime lazım ekmek, ona lazım ekmek.(Akbıyık Sultan) 

Her şey gitmeden yapılmalı.Gittikten sonra yapılacak bir şey yok. 

Bir nefesde eyledik yüz bin günah 

Bir günaha etmedik hiçbir gün âh 

                                                           

1 Hacc/22:47. 



Bir kadın apartmanın bahçesine selvi ağacı dikmeye çalışan kapıcıya 

çıkışır,kızar ve azarlar. 

Sebebini sorduğunda ise;O bana ölümü hatırlatıyor.Çünkü selvi ağacı 

mezarlıklara dikilen bir ağaçtır. 

Türk Simyacı Mustafa Merter-de:” “Bizim Bodrum’daki otelde akşamları 

ney taksimi yapılır. Bir hanımefendi hışımla geldi ve ‘Kapatın şunu, bana ölümü 

hatırlatıyor’ dedi. Alt katlarda sıkışıp kalmış insanın yaşadığı bir trajediydi bu 

aslında. İnsanların bu konuda verdiği tepkilere bir de bu açıdan bakmak lazım. 

Kendisine ölümü hatırlatacak her türlü sembolle karşı mücadeleye başlıyor; 

başörtüsü, sakal, oruç, hac, kurban bir şekilde onun acısını depreştiriyor 

çünkü…”2 

İstesekte istemesekte öleceğiz. 

Ama nasıl? 

İman ve içerisinde takvanın bulunduğu ameli Salih. 

Takva günahlardan kaçınmak,ameli Salih ise,hayır dairesinde harekette 

bulunmaktır. 

“Âhirette seni kurtaracak bir eser bir eserin olmadığı takdirde,fâni 

dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme…”(Bediüzzaman) 

Mehmet  ÖZÇELİK 

 

 

 

 

TOPLUMUN AÇILIMI GÜL GİBİ OLMALI 

 

 Aslında Çimeli köyü Türkiyenin genelinin küçük bir örneğidir.Kimse 

yaşantısından memnun değildir..herkes şikayetçidir..ta ki Adil Hoca köye imam 

olarak gelinceye kadar. 

 Köye geleli birkaç ay olmuştur.Köyün gençleriyle ilgilenir,gün be gün 

değişiklik kendisini fark ettirmektedir.Köylüde bunun farkındadır. 

 Hoca bir gün camide namazı kıldırmış dışarı çıkar.Bir kadın belliki 

kucağında bir şeyler var ki eteğine koymuş hocayı beklemektedir. 

                                                           
2 21 Haziran 2007.Aksiyon. 

 



 Hocaya;Evladım al bu erikleri,annenin südü gibi sana helal olsun.Biz 

şimdiye kadar doğru dürüst bir erik yiyemedik.Sıpalardan bir türlü sıra 

gelmedi.Daha olmadan çocuklar bahçeye girer,eriklerin olmasını beklemeden 

koparırlardı.İlk olarak bu sene ağaçlarda erikler kaldı,bir teşekkür olarak 

bunları sana getirdim,der. 

 Hocada o yaşlı teyzeye;bunları yarın torununa vererek camiye getirmesini 

söyler. 

 Ve ertesi gün teyze o erikleri torunuyla beraber kursdaki öğrencilere 

getirir,öğrenciler böylece ondan yerler. 

 Önceden izinsiz kopararak yediklerini,bu sefer sahibinin izni ve 

getirmesiyle yemiş olurlar..o da yorulmadan ve korkmadan… 

 Bu bize şu olayı hatırlatmış oldu; 

 Bir gün Hz.Ali mescide namaz kılmak üzere atından iner ve orada bulunan 

kişiye namaz kılana kadar bakmasını söyler.Çıktığında ise atı ve güzel yularıyla 

beraber çalınmıştır. 

 Oğluna altı akçe verir,pazardan almasını söyler.Oğlu aynı at ve yularını 

altı akçeye almıştır. 

 Hz.Ali ise,eğer bu kişi bu hırsızlığı yapmasaydı zaten çıkınca kendisine altı 

akçe vermeyi niyet etmiştim. 

 Helal yol bırakılmış,harama gidilmiştir.Sonuçta kazanılan aynı olsa da, 

değer ve değerlendirme hükmü farklı olmuştur. 

 

 *Adil Hoca bir bayram günü yaşlı bir amcayı ziyarete gider ancak amca 

bayram günü olmasına rağmen ağlamaktadır. 

 Sebebini sorunca amca; 

 -Sevincimden ağlıyorum.Bu yaşıma geldim,bir bayram günü kalabalık bir 

çocuk topluluğu yanıma gelipte ilk defa elimi öpmeye geldiler.Şimdiye kadar hiç 

gelmiyorlardı,der. 

 

 *“Bergson, Ahlâkla Dînin İki Kaynağı adlı son kitaplarından birisinde, 

bilhassa ahlâkın, bir insan cemiyetinde, alçalmış vak'a derekesinden ulvî 

mefkûre seviyesine ancak dindar ve temiz şahsiyetler sayesinde 

yükselebileceğini kaydeder.  

Bu görüş, insanlık ve Müslümanlık tarihinde sayısız örneklerle her zaman 

tahakkuk eylemiştir. Zâten psikoloji ilmine dayanan terbiye sanatı-an'anevî 

yollarında-bu umdeye tutunduğu ve yeni bir istikamet verilecek nesilleri bu 



kabil örnek insanları taklide sevk ettiği nisbette, bizden evvelki devirlerde, 

bizden çok mes'ud insanlar yetiştirmiştir.”3 

 

 *Gül içten gelişmektedir..gelişimi içten içe olmaktadır.Bu hizmet de 

yukarıdan inme veya ameliyat ve cerrahi işlemler gibi dışarıdan müdahale ile 

yara açarak yapılan bir hizmet tarzı olmamalıdır. 

 Bu toplum da içten içe köklü esaslarla ayakta durabilir. 

 

 *İşte bakın asrı saadeti hatırlatan yüzlerce hatıradan iki örnek: 

 

 İnsanların bir zamanlar Allah dedikleri ve Kur’an okudukları için 

hapsedildikleri bir dönemde Malatya’dan Hüseyin Bozat’da mahkemeye 

çıkarılır.Suçu iman hakikatlarını okumaktır. 

 Ancak avukatları Bekir Berk beyin aynı gün ve aynı saatte Elazığdaki 

maznunların savunmasında bulunması gerekmektedir.Haber göndererek 

Malatya’daki mahkemenin öğlene alınmasını söyler. 

 Sabah mahkemeye çıkılır ve bu durum hakime anlatılarak mahkemenin 

öğleye doğru alınması söylenir. 

 Hakim ise dosyayı incelediğini ve dolayısıyla bir suç unsuruna 

rastlanmadığından beraatla sonuçlandırdığını söyler. 

 Bunlar ise kabul etmeyib avukatlarının gelerek kendilerini savunacaklarını 

söyler. 

 Hakim ise;evladım avukatınız niye gelecek?Sizleri beraat ettirmek için 

değil mi?İşte ben de bir suç unsuru olmadığından beraat kararını veriyorum. 

 Bunlar ise hala kabul etmediklerini, mutlaka avukatlarının kendilerini 

savunmaları sonucu beraatlarını beklediklerini söylerler. 

 Bunun üzerine kızan hakim;Eee,avukatınız gelsin burada vazetsin,sizde 

dinleyin öyle mi?Haydi çıkın der,zorla da olsa beraat ettirir. 

 Ulvi bir dava uğruna hapiste kalmayı göze almak,yüksek bir ruh yapısının 

göstergesidir.Toplumun buna ve bunun kaynağına ihtiyacı vardır. 

 

 *Bir diğeri ise Kayseriden Celalettin abi gildir. 

 Otuz kadar kişilerdir.On beşer on beşer grublar halinde medreseye 

gelir,iman ve Kur’an hakikatlarını okurlar. 

                                                           

3 Tarihçe-i Hayat.Said Nursi.554. 



 Neden hep beraber toplu olarak gelmediklerinin sebebini ise şöyle açıklar; 

 Eğer hepimiz birden bir araya gelirde hapse atılırsak medrese kapalı kalır. 

Yarı yarıya yapıyoruz ki,bir kısmı hapishaneye girerse,medrese kapalı kalmasın, 

onlar devam etsinler. 

 Davaları yüce olanların,idealleri de yüce olur. 

 

 *Bizler toplum olarak cevherimizin farkında değil,sürekli üstünü 

küllemekte,görmemekte ve de göstermemekteyiz. 

 Şöyle ki;Filipinlerdeki Rektör bizim ile ilgili bir tesbitinde şöyle bir örnekle 

anlatır; 

Ateş böceği gece aydınlıkta gider,ancak önünü aydınlatan ışığın 

kendisinden olduğunun farkında değildir.İleride bir karıncayla karşılaşır ve ışığı 

ona çarpınca ışığın kendisinden geldiğinin farkına varır. 

Türkiye’de aynen ateş böceği olup,kendi ışığının farkına varmamaktadır. 

Türkiye ateş böceği,Risale-i Nurlar,sizde bulunan iman hakikatları onun ışığı, 

karınca ise bizler ve İslam dünyasıdır. 

 

*Yıllarca Türkiyenin nadasa terk edilişi,onun her şeye aç,taze,dinlenmiş, 

her şeyi kabul edici ve hızla gelişmesi yönünde kamçı olmuştur.Şimdi atılma ve 

atak zamanıdır. 

 

 Kavgalarla çok yıprandık,yıpratıldık. 

”Ebû Bekr-i Şiblî bir gün yolda giderken, buldukları bir ceviz için kavga 

eden iki çocuk gördü. Şiblî hazretleri cevizi alıp onlara; "Sabredin, bu cevizi size 

paylaştırayım." dedi. Sonra cevizi açınca, cevizin içi boş çıktı. Bu sırada şöyle bir 

ses duydu: "Eğer taksim yapan ve kısmet dağıtan biriysen, şimdi bunu da 

taksim etsene." Bunun üzerine Şiblî hazretleri, "Bütün bu kavga, içi boş bir ceviz 

için, taksim etmek ise bir hiç içinmiş!" dedi.” 

Bütün kavgalar içi boş bir ceviz içinmiş,inanmazsan kırda bak. 

 

*Adamın biri Mevlana Cami hazretlerine gelip;”Şuna şöyle dedim,buna şu 

cevabı verdim’diye gururlanınca Mevlana Cami ona;”O cevaplarla değil,yarın 

Allah’a vereceğin cevaplarla meşgul ol’”deyip gürlemiş. 

Ahirette mahşer günü Allahın huzurunda,Allah’ın hakim ve hakemliğinde 

biz yani ben kimi kime karşı savunacağım? 

İnsanlar kavgayı bırakıp,bunları düşünmelidir. 

 



*Bu millet ne zaman düzelir? 

Aslında çok da zor bir şey değil.Toplumu temelden yapılandırmalıdır. 

Adıyamandaki Seydanın ifadesine göre;Ne zaman sabah namazına Cuma 

namazına gelenler kadar gelinirse…der. 

Ve birde ne zaman namuslular namussuzlar kadar cesur olursa… 

Namussuzlar  kim? 

Belli olmuyor mu? 

Mesela adam 30 yıl hapiste yatacağını bile bile gidip adam öldürüyor. 

Yaptığı işin cürmünün büyüklüğünün farkında değil.Tüm olumsuzluklara bu 

çerçeveden bakarak,toplum bilinçlendirilmelidir. 

 Toplum barıştırılmalı. 

Okulla cami yaklaşmalı,barışmalı. 

Toplum tıpkı Musa peygamberin kavmini sıfırdan ele aldığı gibi almalı. 

Özetle şöyle; 

Musa Peygamber altı yüz bin İsrailliyi firavunun zulmünden kurtarıp Tih 

çölüne getirir.Gökten sofra inip,bıldırcın ve kudret helvasıyla beslenirler.Ancak 

bunlar;biz firavunun zulmü altında iken bile yeşillikler yiyiyorduk.Onun için 

soğan ve sarımsak da isteriz. 

Bunun üzerine Hz.Musa;o halde Kudüs atalarımızın yurdudur,gidip 

fethedelim,ekip biçin,der. 

Ancak firavunun zulmü o derece ruhlarına sinmiştir ki,oturdukları yerde 

bile arkalarına bakar,korkar,boğulduğunu gördükleri halde firavunun tekrar 

geleceği endişesini taşırlar.Bunun üzerine; 

-Ya Musa sen git Rabbinle savaş,biz arkadan geliriz,derler. 

Bunun üzerine Hz.Musa onların soyundan firavunu görmemiş,zulmüne 

şahit olmamış,sadece babalarından hikayesini dinledikleri bu çocukları kırk yıl 

boyunca eğitip yetiştirerek gider Kudüsü fetheder. 

Toplumumuzun farklı bir topluma ihtiyacı vardır. 

 

MEHMET ÖZÇELİK 

08-07-2008 

ALLAH’A VERİLEN DİLEKÇE 

 

 Adıyamanlı Mahmut bey,memleketin eski ve ilk fotoğrafcılarındandır.Kıt 

kanaat da olsa geçimini sürdürmektedir. 



 O zamanki fotoğrafcılık da şimdiki gibi dijital olmayıp,sulu fotoğraf 

idi.Resmin en zor kısmı saatler süren rütuşu idi. 

 Bir arefe günü sabahtan beridir hiç müşteri gelmemiş,yarında 

bayram,elde-cepte ise bir kuruş para yok. 

 Üstüne sütlük birde büyük oğlan gelerek,yarın bayram olduğunu,elbise 

almak istediğini söylemesi ise ayrı bir sıkıntı oluşturdu. 

 Açılan yarayı daha da büyültmüş oldu. 

 Bu yetmiyormuş gibi,bir müddet sonrada en küçük oğlan 

gelerek,ayakkabıcıya gittiğini,ayakkabı istediğinde para getirmesini 

söylediğinden dolayı vermediğini,böylece babasından para isteyerek ayakkabı 

alacağını söylemesi,açılan büyük yaraya tuz-biber oldu. 

 Artık tahammül gücü kalmamış,kızarak gönderdiği oğlundan 

sonra,doğruca arzuhalciye giderek,daktiloya bir kağıt koyup dediklerini 

yazmasını söylemeye başlar; 

 Allahım!Beni sen yarattın..yarın bayram..bir kuruş param yok..üstelik 

çocuklardan birisi elbise,diğeri ayakkabı istiyor. 

 Aha Sen,ben ve çocuklar..bu durumumuza bir çare bul..bizi bu zor 

durumdan kurtar… 

 Dilekçesi birazda sinirli ve nazlıcadır. 

 Uzunca bir mektub yazar ve Ahmet Efendiye vererek şehrin merkezi 

camisi olan Kab Camiye,4 toplu iğnede vererek,Allah’ın evine asmasını söyler. 

 Ahmet Efendi caminin kapısına dilekçeyi asar. 

 Ve çayhaneye giderek çay içmeye ve konuşmaya başlarlar.Arası çok 

sürmez,içeriye bir yabancı girer.Fotoğrafçı sormaktadır.Çaycıda Mahmut 

Efendiyi gösterir. 

 Yabancı Mahmut Beye yaklaşarak;Kardeşim bizim kalabalık vereseli bir 

tarlamız var,yarında bayram..akrabalarla bir araya geldik..kimisinin nüfus 

cüzdanı yok,resmi evraklar için fotoğraf lazım,eve gelde şunların fotoğraflarını 

çek,diyerek Mahmut Ustayı götürür. 

 Çayhanedeki arkadaşları kendi aralarında üç-beş kuruş toplayıp ona 

bayram harçlığı vermeyi de aralarında düşünür,konuşurlar. 

 Aradan üç saat geçmesine rağmen Mahmut Ustadan bir ses 

yoktur.Bildikleri yerinde aramak üzere arkadaşları varırlar. 

 Mahmut Usta büyük bir telaş içerisinde,resimlerin Araplarını 

kesmekte,önünde yığınla resim bulunmaktadır. 

 Yahu gelinde şunları bitirelim,ben yetiştiremeyeceğim,der,el birliğiyle 

bitirirler. 



 Mahmut Usta 56 lira almıştır.Bir çok arkadaşı ise aralarında toplayıp borç 

verecekleri para ise yarısı bile değildir. 

 Mahmut Usta sevinerek ve ısrarla arkadaşlarına da para teklif ederse de 

kabul etmezler. 

 Bayram olmadan Mahmut Ustanın duası kabul olmuştu. 

 

 *Bu yaşanmış olayda bir mazlumun duası… 

 İlçede zengin birisi Belediye Başkanı olur.Eskiden cumartesi günleri yarım 

gün mesa-i yapılırdı. 

 Köyden ilçeye satmak için bir hayvanını getiren köylü geç 

kalmıştır.Satışına izin verilmez. 

 Belediye Başkanına vararak,yalvarışla müsaade etmesi ister.Başkan 

Pazartesi gelmesini söyler. 

 Allah rızası için ister.Kükreyen Başkan,Allah rızaısını tanımadığını 

söyleyerek,bunu hakaretlerle gönderir. 

 Dışarı çıkan köylü elini açarak; 

 Ya Rabbi..görüyorsun..bu sadece beni kovmakla kalmadı..sanada hakaret 

etti.Bunu sana havale ediyorum,diye seslice yalvarır. 

 Çevreden duyanlar yapmamasını söyleyerek,gitmesini isterler. 

 O sırada bir askeri erkandan birisi Başkanın yanına gelerek;hadi 

yahu,hani Gaziantebe gidecektik..hem bir hasta askeride götüreceğim,der. 

 Başkanda;bende hasta bir hizmetçimiz vardı,onu götüreyim,der ve Jiple 

yola çıkarlar. 

 Vilayetten çıkacakları sırada arabanın tekeri çukura gelerek birkaç takla 

atarlar.Arabadan fırlayan Başkan başını bir kayaya çarparak orada 

ölürken,diğerlerine de bir şey olmamıştır. 

 Dilekçeler yerlerine varınca –acil-damgasından dolayı,öne alınmıştır. 

 

MEHMET  ÖZÇELİK 

SIRA BANA GELİR Mİ Kİ ? 

 

 Aslında yaşımda pek o kadar ileri değil..47 yaşındayım..daha yeni yeni 

kendimi toparlamaya çalışmaktayım.İnşaallah emekli olacağım..belki ikinci bir 

iş kuracağım..çocukları okutup evlendireceğim..torunlar ve torunların 

torunları… 



 Bütün bunlardan sonra inşallah hacca gidecek,ibadetlerime ağırlık 

vereceğim..tabiya hanım evde kalmama izin verirse!vs.vs… 

 Hayaller bitmiyor değil mi? 

 Hakikat görülmedikçe,hayaller bir dürtmeyle uçmaya başlıyor. 

 Peygamber Efendimiz dünya hayatını;Seyahat etmekte olan bir 

yolcunun,bir ağacın altında dinlenmek üzere oturup konaklamasına 

benzetmektedir..o kadar kısa. 

 Yolculuğa çıkanlara kaptan yarım saat yemek ve çay molası verir.Tüm 

mesele kişinin geldiği yer ile gittiği yer arasında direk bağlantılıdır.O yolculuklar 

iki aranın bağlantısı için vardır. 

 Bu çay molasında bir insanın tüm sermayesini bitirmesi veya tüm 

yatırımlarını orada ve orası için gerçekleştirmesi elbette mantıklı olmayacaktır. 

 İnsan da bir yolcudur.Bu yolculuk ise;ruhlar aleminden başlayıp ebedi 

cennet ve cehennemle son bulacaktır. 

 Hayatın gürültü patırtısı,gafletin ağır basması sebebiyle kimse ölümü 

üzerine almamaktadır. 

 Dünyada yedi milyar insan var..bula bula Azrail benim gibi genç ve daha 

işleri bitmemiş bir insanı mı bulacak? 

 Ooo sıra bana gelene kadar,benden önce kimler var? 

 

 *Köyün birisinde o köyün en yaşlısı vefat eder.Öbür köyden taziyeye 

gelirler.Dönüşte gelen köyden orta yaşlı olan kişi kendi 

köylerindeki,kendisinden yaşlı olanları teker teker sayar ve kendisinin yedinci 

sırada olduğunu görünce rahatlar. Böylece Azrail gelirse kendisinden önceki o 

yedi kişiye önce uğrar. 

 Ancak yoldaki bu hesap köydeki duruma hiç de uymaz.Aradan üç ay 

geçer.Ön sıraya alınmış olduğundan o yedi kişiden önce kendisi ölür. 

 Sırada bir şaşırma yok,kendi kendisini şaşırtma var. 

 Bu yaşanmış olayı bir yerde anlattığımda orada bulunan bir arkadaş,kendi 

akrabaları içerisinde olan buna benzer bir olayı şöyle anlattı; 

 Bir yakınımda bana;eğer ölüm gelirse önce dedeme,sonra babama,sonra 

abime gelir ve ben dördüncü sıradayım,der rahatlar. 

 Ancak bir hafta içerisinde hem dedesi ve hem de babası ölünce;eyvah 

ikinci sıraya düştük,diyerek tedirgin olmaya başlar. 

 İnsanlar ölmek için doğup,harab olmak için de binalar yaptıklarından 

habersizdirler. 



 Hadisde:”Eğer Allaha hakkıyla tevekkül etseydiniz,kuşları rızıklandırdığı 

gibi,sizi de rızıklandırırdı.”buyurulur. 

 Ve yine;”İnsanlar uykudadırlar,ölünce uyanırlar.” 

“Namaz kıldığında dünyaya veda eden kişinin namazı gibi namaz kıl.” 

(İbni Mace, Hakim, Beyhaki) 

İnsan ise kendisini veda eden değil,kalan kişi pozisyonunda gördüğünden 

dolayı ölümden veya ölümün hatırlanmasından şiddetle korkmaktadır. 

Bir taziyeye gitmiştim.Bir baba ölmüş geriye küçük beş çocuk 

bırakmıştı,elbette üzücü bir durumdu. 

Biraz feryat ve şikayet ederek o köylüden birisi şöyle bir soru sordu; 

-Peki hocam,bu adamın geriye kalan beş çocuğu ne olacak? 

Kendisine ölen kişinin neyi olduğunu sordum. 

-Hiiç,sadece köylüsüyüm,dedi. 

Ben de kendisine;senin yüzde bir hakkın olmasına rağmen o çocuğu 

düşünüyor, ne olacaklarını hesab ediyorsun da,onları yaratıp yaşatan,yokluktan 

bu hale kadar getirip milyarlarca insan,trilyonlarca canlıları yaratıp yaşatarak 

yüzde doksan dokuz hakkı olan Allah hiç düşünmez mi? 

Elbette bir şeyde hak sahibi veya en fazla hak sahibi olan konuşmalıdır… 

Hak sahibi konuşursa elbette ve elbette hakkı konuşur ve hakkı yapar. 

Haksızlıktan münezzehtir. 

 Evet..sıra herkese geldiği gibi bana da gelir… 

 

Mehmet  ÖZÇELİK 

 

 

BEKLENEN BEN 

 

 Bekleniyordum..özellikle annem ve babam beni dört gözle 

bekliyorlardı.Acaba nasıl bir şeydi..kısmetimize nasıl bir şey düşecekti.Bunun 

heyecanını yaşıyorlardı.Bu ilk idi..ben ilk idim. 

 Kaynana hepsinden daha heyecanlı idi.Çünki o da ilk defa babaanne 

olacak,terfi edecekti. 

 Evladına vermediği,veremediği,ondan esirgediği şefkatini şimdi 

torunlarına verecek,ezikliklerini bir nebzede olsa böyle telafi edeceklerdi. 



 Bunun farklılığını babaanne hep gösterdi ve hep gösteriyordu.Babaanne 

olmak ona bir otorite kazandırmış,bir perestij meselesi yapmıştı. 

 Annane ise babaanne kadar sevinemiyordu çünkü o terfi etmeyecek, 

yaşlanacaktı.Nene olacaktı.Belki de otoritesi sarsılacaktı.Çünki o kız babası 

idi,kızı kendisine değil başkasına hamile idi.Başkası ! nın çocuğunu doğurmuştu. 

 Gele gele ben geldim!Ne bekliyorlardı,ne buldular!Kara kuru bir çocuk!Ayy 

bu mu senin çocuk?Ne kadar da çirkinmiş! 

 Sadece anne baba beklemiyor,çevrede bu heyecanı yaşıyordu.Onlarda 

bula bula böyle bir süprizle karşılaştılar. 

 Büyürse iyi olur diyorlardı.Belki açılır,bahar çiçekleri gibi saçılır ümidini 

besliyorlardı. 

 Ancak bir küçük çiçek hayat sahibi olması sebebiyle,koca bir dağdan daha 

büyük,yıldızlardan daha parlak,güneşten daha parlak,alemlerden daha büyük 

idi. 

 Hayat onu büyük kılıyordu.Alem onda toplanmış,derlenmiş,saklanmış idi. 

 Şimdi onu çözmek kalıyordu geriye. 

 Önceleri beklenmiyordum,extradan geldim..bir anda farkıma 

varıldı..bazıları ise son âna kadar benden habersizdi..uzun beklemeler değecek 

miydi? 

 Hesapta olmayan bir hesapla sarsıldılar.. 

 Hayırlı olur inşaallah diyorlar,buna bel bağlıyorlardı. 

 Hayatta onlar için çok defa doğdum beklide çok defa öldüm,öldürdüm.. 

 Hayatı dökük bir şiir gibi yaşadım,kelimeleri bulurken zorlandım..O’na 

tevekkül ettim..O’na güvendim.. 

 Hayatı okumaya..hayatta okunmaya gayret ettim..nasıl bir 

şiirdim?Bilemedim! Okuyanların takdirine kaldım. 

 Hayatı süzmeye çalıştım..hayatla süzülmek için… 

 Oradakilerde beni bekliyorlardı..beni okumak,benimle beraber okumak 

için. 

 Acaba nasıl okunacaktım orada!Buradaki gibi hayal kırıklığına uğrattı,aaa 

kara kura birisi imiş mi diyeceklerdi? 

 Buradakinden farkı;ileride açılma imkânı da yoktu,hayırlı olur inşaallah 

temennileri de kalmayacak ve olmayacaktı. 

 Hep beklendim ben,bekleneni verdim mi ben? 

 Ben kendimi rafine etmezsem,hayat beni acılarla süzecek,posamı 

çıkaracaktı. 



 Bir derece önemli değildi!Peki geriye ne kalacaktı? 

 Koca bir Ben!  

Kocamış. 

 Belki de hayatın yüzünde bir ben. 

 Hayatın yüzünde sayısız ben-ler. 

 Suda yüzen balıklar,havada uçan kuşlar,ağacın dibine düşen yapraklar 

gibi hayatlar… 

 Hepside ben..hepside sen.. 

 Hepsi bende..hepsi sende.. 

 Hepsi benden hepsi senden 

 Bekleniyor muydum? 

Bekliyor muydum? 

Kara kuru bir çocuk! 

İyi olur inşaallah… 

Kendini bulur..kendinde bulur… 

Veya kendinden bulur… 

 

Mehmet  ÖZÇELİK 

26-05-2007 

BEN BENiM Mİ ? 

 

 Ben bana mı aid? 

 Ben benim mi? 

 Ben gerçekten de benim mi? 

 Bana aid olan bir şey benim emrimde olması gerekmez mi? 

 Neden ben bende durmuyor?Sürekli gidiyor ve değişiyor? 

 Oysa ben benim yaşlanmasını istemiyorum! 

 Hasta olmasını,yaralanmasını,taze gençliğini kaybetmesini ve her şeyden 

önce ben de olanların neler olduğunu ve nasıl çalıştırıldığını bilmek istiyorum. 

 Ben beni ne kadar tanıyorum? 



 Ben bu beni ne zaman,kimden ve kaça aldım?Nasıl sahib oldum? 

 Bu ben benimle mi ilgili yoksa bir başkasıyla mı? 

 Bu beni bana veren kim? 

 Benle O’nun arasındaki bu ben neden? 

 Ben benden alınacak mı?Yoksa bu ben tekrar bana ben olarak verilecek 

mi? 

 “Ben bende değilem bende değilem 

 Bir ben vardır ben benden içeru” 

 Benden bana daha yakın,benim içimdeki benden ne kadar haberdarım? 

 Ben kimle beraberim? 

 Ben benime,insanlık benliğine asırlardır neden hala ulaşamadı? 

 Bu ben çok derinlerde mi? 

 Yoksa ben mi benin satıhlarında geziniyorum. 

 “Ben ve benliğini bilen,Rabbisini bilir.”diyor alemlerin beni ve benliği. 

 Fir’avun neden Fir’avun oldu?Ben-i için değil mi? 

 O bende ben-i buldu,benliğini kaybetti. 

 Ben-in sahibinden uzak kaldı. 

 Şeytan da ben demedi mi? 

 Ben bende mi? 

 Kimde ve kimden? 

 Ben beni kime götürmektedir? 

 Kimle gitmektedir? 

 Efendimiz tüm hayatında ben demedi.Hep O dedi. 

 Ben ve benliğini O’nun havuzunda eritti. 

 Buz nasıl ben diyebilir ki? 

 O buz değil,sudur… 

 Bahtiyar o kimsedir ki;bir buz parçası nevindeki enaniyetini o havuz içine 

atıp eritendir,diyor Bediüzzaman. 

 O’nda erimek ve O’nda eritmek gerek… 

 Her şey O’dur diyordu Hallac-ı Mansur. 



 Aslında her şey O’ndandı,O değildi. 

 Her şey beni değil,O’nu söylüyor ve O’nu tesbih ediyordu. 

 Ben ve sen ben-de kalıyoruz,O’nu söylemiyoruz!!! 

 Ben toprak oluyorum,gübreye dönüşüyorum,değişiyorum. 

 O ise değişmeyen ve değiştirendir. 

 Ben,kâinatın vücudunda bir ben gibiyim,mânada bir kâinat gibiyim. 

 Ben madde itibarıyla bir hiçim ancak O’nu gösteren bir açıyım. 

 Ben bir vahidi kıyasi olmalı,ölçü ve açı birimi olup,O’nu göstermeli. 

 Kevn-u fesad olan şu alemde benler ve benlikler çarpışıyor. 

 Benler atılsa kavgada bitecektir.Benlik- senlik kalkacaktır.Çünkü bir 

bende buluşacaklardır. 

 Ahmak biri olan Habenneka kendindeki beni de kaybetmiş,benliğini de ve 

beni vereni de bulamamıştı.Boynuna Habenneka isimliğini asıp 

geziyordu.Kendisine ben-ini soranlara bakıp habenneka diyordu.Uyurken 

boynundan biri isimliğini alır,kendi boynuna asar.Uykudan uyandığında ona kim 

olduğunu sorunca boynuna bakan Habenneka boynunda değilde karşısındakinin 

boynunda olduğunu görünce; 

 -Sen Habennekasın Habennekasın da ya ben kimim? 

 Benini ve benliğini bulamayan insanlar dünya çölünde bir hiç olup 

kaybolmaya ve unutulmaya mahkum oldular. 

 Benini bulan benliğine kavuştu.Benlik sahibi ise sahibiyle oldu. 

 

MEHMET  ÖZÇELİK 

18-11-2006 

BU GÜN DE KÂRDAYIZ 

  

            Bu günde zarardayız sözü,toplumda yaygın sözlerdendir. 

            İnsanlar bu dünyaya zarar etmek için değil,kâr etmek için gelmişlerdir. 

            Eğer bir insan her gün için bu günde zarardayız diyorsa,hayatını her gün 

zararla kapatan bir esnaftan farkı nedir? 

            O insan doğuştan kendisiyle beraber getirmiş olduğu sermayeyi de 

bitiriyor demektir.Çünki insan bu dünyaya ebedi hayatı kazanabilecek duygu 



sermayeleriyle donatılmış olarak gönderilmektedir.O duygular onun birer 

sermayesi hükmündedir. 

            İnsan hayatına bakmalı;kâr mı ediyor yoksa zarar mı? 

            Bu günde zarardayız: 

            Başta kulluk görevimi yapmakla hayata başlamadım..Kur’an 

okumadım..Allah için bir şey yapmadım..zamanımı değerlendirmedim..hayatım 

serserilikle geçti..güzel söz söylemedim..sadaka vermedim..ziyaretlerde 

bulunmadım..gelecek için plan ve gayrette bulunmadım..aileme karşı 

sorumluluklarımı yerine getirmedim..âhirette beni kurtaracak bir hizmette 

bulunmadım..vicdanen rahat değilim..inancım zayıf..arttırmak için bir şeyler 

yapmadım..yetmiş yıllık geriye baktığımda elle tutulur bir şeylerimin olmadığını 

gördüm..bel bağlayacak,gönül rahatlığıyla gidecek gibi değilim..hep dünya 

hayatı ve nefsim için çalıştım..bir kazmaya sap olamadım ve o yolda bir gayret 
göstermedim..Kısaca;bugün dünyamda Allah için bir şey yok… 

            Bu insan peygamberimizin ifadesiyle Müflisdir. 

            Bir gün peygamberimiz sahabilere;Müflis kimdir diye sorar: 

            Onlarda;malını,mülkünü kaybetmiş olan kimsedir,ya rasulallah diye 
cevab verince peygamberimiz cevaben: 

            -Hayır,müflis o kimsedir ki,ahretter Allahın huzuruna 

getirildiğinde,kendisini kurtaracak amelinden hiçbir şey olmayan kimsedir,diye 

tarif ederler. 

            Bu gün de kârdayız: 

            Sabaha kulluk görevimi yaparak başladım ve bu günüm ibadetlerimi 

aksatmadan,kazaya bırakmadan geçti..Allah için bir şeyler öğrenmeye ve 

öğretmeye gayret gösterdim..sadaka verdim..cenaze namazı kıldım..sadaka 

verdim..taziyede bulundum..bir hasta ziyareti yaptım..selam verdim..tebessümle 

karşılık verdim..vazifeme gittim..tam görevimi yaptım,aksatmadım..aileme karşı 

sorumluluklarımı düşündüm..onlara bir şeyler vermeye çalıştım..bir sözlede 

olsa,katkıda bulundum..Kur’an okudum..evimde Allah adı anıldı..dini 

yaşandı..vicdanen rahatım..azrail gelse sabırla karşılarım..Hergün kendime:Bu 

gün Allah için ne yaptın?diye sorarım..âhiret için azık hazırlamaya gayret 

ederim..en azından dine ve Allaha dost olarak yaşamaya çalışırım..niçin 

geldiğimin bilincinde olmaya gayret gösteririm..bir hurma ile dahi olsa,kendimi 

kurtaracak iyilikte bulunmaya çaba gösteririm..en azından günah adına bir işe 

teşebbüs etmedim..sevab işlemesem de günah dahi işlemedim..günah 
işlememeye gayret göstermekteyim.. 

            Siz nasılsınız?Kârda mısınız..yoksa zararda mısınız? 

  

MEHMET   ÖZÇELİK 

11-08-2006 

ÇOCUKLUK HATIRALARI 



 

 Çocuklukta en çok çocukca şeyler olur elbette çocukca haller görülür. 

 Bunların başında sonradan pişman olunacak yanlış işler veya arkadaşının 

kendi kalbini basit bir şeyden dolayı kırmış olması gibi sonradan gülünecek 

davranışlardır. 

 Çocukları en çok üzen şeylerden biri,kendilerinin başkalarının sahib 

olduklarına sahib olmamalarıdır.Veya bunun kendilerinde bir eksiklik sebebiyle 

olması ki,mesela ayağı çarpık olanın bu durumundan dolayı alaya alınması onun 

bir yıkımı demektir. 

 Lakab takmada en çok rastlanılan aksaklıklardan ve olumsuzluklardandır. 

 Bazen babaların tepkisi tepkilerin artmasına neden oluyor.Çok çalışmasını 

veya sürekli çalışmasını söylediği çocuğu adeta babasından intikam alırcasına 

tersine çalışmama yolunu inadına tercih ediyor,zararını bilse,vehametini anlasa 

da… 

 Her ne kadar kavgada erkeklik devreye girip kavgayı başlatma sevdasına 

girilse de bir tafaın olumlu ve kavgasız hareketi onu bastırmaktadır. 

 Hayatımda hiç unutmadığım bir durum bu erkeklik yüzünden oldu. 

 Orta 1.sınıftayken kavga ettiğimiz arkadaşa ben birkaç tane fazla 

vurdum.Sınıfta yaptığımız kavganın dışarıda sürdürülmesi için arkadaş hile 

yoluna baş vurarak;-Haydi dışarı da dövüşelim-diye beni dışarıya,bahçede 

dövüşmeye davet etti.Ben de kabul ettim. 

 Tam sınıfın kapısından dışarı çıkacaktım ki,birden üzerine saldırıp bir 

yumruk bana attı.Belik de benim ona attığımın yanında pek bir şey değildi. 

 Orada oturdum,uzunca içten içe ağladım.yanıma gelen arkadaşlar teselli 

edip,ya hu sen daha çok vurdun,deselerde,onun kalleşce yaptığı bu hareketi hiç 

hazmedemedim,çok ağır geldi,onlarca yumruğa bedel oldu. 

 Çocukluk işte!!!Şimdi bazen gülüyor,bazen dersler çıkarmaya çalışıyorum. 

 Hiçbir çocuk yoktur ki,çocukluğunda yaptığı yanlıştan dolayı,Pişmanım-

dememiş olsun. 

 Çocuk kalbi zarif bir kalbdir.Hep kavgalar,küsmeler bu zarif kalbin 

kırılmasından başlamıştır.Büyük olsa ya kin besler veya unutur geçer. 

 Kavganın en büyük engelleyicisi,Özür dilemektir. 

 Çocukların en büyük beklentilerinden biride;Uzakta bulunan babalarının 

gelirken kendilerine bir şeyler getireceği ümididir,bu bir beklentidir.Aksi hayal 

kırıklığına uğratır,unutulmaz olur. 

 Çocukluktaki hatalar büyüklükte yapılacak hataların tecrübesidir. 

 Söz tutmama çocukların birbirlerine olan güvenini yıkmaktadır. 



 Çocuklukta en kapanmaz olay,yapılan küçük şakalrın büyük ve hayat boyu 

kapanmaz yaraları açması,kayıplara neden olmasıdır. 

 Çocuk kavgalarının artması,yapılan mızıkçılık ve küfür edilmesidir. 

 Çocukları gördükleri zarar,daha ziyade büyüklerin uyarılarına kulak 

asmamalarıdır. 

 Büyüklerdeki tecrübe ile,küçüklerde hareket ve enerji bir araya 

getirilmelidir. 

 Çelme takma çocukların bir anlık heveslerinin tatmini iken,çok zaman 

diğerinin üzüntüsü olmaktadır. 

 Çocukları çocuk da olsalar en fazla üzen şeylerden biri de;Kendilerinin 

kötü tanınması veya tanıtılmasıdır. 

 Cahil cesur olur,derler..aslında çocukta cesurdur! 

 Çocuk mesafeyi korumada yetersizdir. 

 -Ateşle oynamak-sözcüğü tam çocuklar için söylenilmiş bir sözdür. 

 Çocuklar ve öğrenciler en çok kendilerinin dinlenilmesinden hoşlanır ve 

severler. 

 Yardımsever,hoşgörülü,çalışkan,kardeş gibi davranan,yalan 

söylemeyen,sırrını paylaşacağı güvenli arkadaşı kendilerine daha ok arkadaş 

edinirler. 

 Öğrenciler;şakacı,bilgili,kendisini dinleyen,hakkını veren,sabırlı,ayrım 

yapmayan,kendisine değer verilen,olur olmaz kızmayan,güzel ders 

anlatan,arkadaş gibi davranan,öğüt veren  öğretmenleri severler. 

  

Mehmet  ÖZÇELİK 

01-06-2007 

DEDEM ŞİMDİ NEREDE ? 

 

Dedem tanınmış biriymiş..çünkü ben onu görmeden o 

ölmüş.Tüccarmış,durumu ve çevresi gayet iyiymiş.Memlekette sayılan 

kişilerdenmiş. 

Onu gerçekten görmeyi isterdim. 

Babam onun savaşa gidipte Ruslara esir düşüşünü,14 yıl esaretten sonra 

yanında çalıştığı dul çiftlik sahibi kadının gitmelerine müsaade etmesiyle 

kaçarak Türkiyeye/ Adıyamana bir gece vakti gelişini anlatmıştı. 



Evin kapısını çaldığında babaannem çıkarak dedemi görmesiyle 

bayılışı,böylece dedemle değilde artık nenemle uğraştıklarını anlatırdı. 

Kaçarken Türkistana geldiğini,orada bir yıl kalarak Lusiye adında bir 

kadınla evlenip bir çocuğu olduğunu,onların ısrarla gitmesini istememelerine 

rağmen sonunda memlekete gelişini anlatmıştı. 

Savaşta yaralandığı halde rütbesinden dolayı düşman öldüreceği sırada, 

rütbelileri esir edenlere para verilmesinden dolayı son anda öldürülmekten 

kurtulduğunu anlatmıştı. 

Kaçarken Rusların Batumda esirleri takas ettiklerini duyunca teslim 

olmaya gittiğinde rastladığı bir Adıyamanlı subayın gitmemesini,Rusların böyle 

bir şayia çıkartıp kaçan esirleri ele geçirerek takas yapacağız bahanesiyle 

denizin ortasında hepsini öldürüp denize döktüklerini söylemesi üzerine vaz 

geçip,geceleri yürüyerek, gündüzleri mağaralarda saklanarak memlekete sağ 

salim olarak dönmeyi başarmıştı. 

 

Şimdi dedem neredeydi? 

Mezarı bile belli değildi ki gidip hiç olmazsa mezarını ziyaret 

edeyim.Mezarının yerini top sahası yapmışlar.Üzerinde top oynuyorlardı. 

Beklide top sahası yapmadan önce orayı kazarak bütün herkesin 

kemiklerini birbirlerine karıştırarak torbalara,oradan da arabalara doldurarak 

bir çukura boşaltmışlardı. 

Nereye?Orayı da bilmiyordum! 

Bu kadar hayatından maceralar geçen dedem şimdi başına konulan bir 

mezar taşı bile olmadan meçhullere sevk edilmişti. 

Aslında o meçhuller malum olup,bizce ve bize meçhul idi. 

Bizlerde malum yerden meçhule yelken açacağız.Belkide meçhul olan 

buradan malum olan asıl vatana sevk edileceğiz. 

Hazır mıyız?  

Ne kadar?  

Sevkiyat var… 

Bütün her şeyin böyle bir sonla sonlanıp,bitmesi biraz basite 

kaçar.Demekki sürekli bu yolculuğun devam etmesi,kalmaktan,burada hayat 

sürmekten ziyade,orası,ölümle yeni bir doğuş içinmiş. 

Demekki hayat bu bedenin hayatı değil,ruhun ebedi hayatı imiş.Çürüyen 

ve yıpranan vücut elbisesinin yenileriyle değiştirilmesinden ibarettir. 

 

-Dedemin akibetine benim düşmeyeceğim ne malum! 



Ve sonuçta ben de unutulacağım! 

 

-Bizler sahib olduğumuz organların kaçta kaçını kullanmaktayız yani 

aklımızın, gözümüzün,kulağımızın,his ve hayallerimizin ve sair bildiğimiz ve 

bilmediğimiz duygularımızın kaçta kaçı aktif.Ondan bile haberimiz yok değil 

mi?Tıpkı anne karnındaki çocuğun kendi dünyasında yaşarken sınırlı olarak 

yaşamakta,duygu ve organlarının çok azını ancak kullanabilmektedir. 

O halde kendimize aid olan ve bize münhasır kalan bir düşüncenin tam 

gerçek olduğunun mihengini bulmak gerektir. 

Ama kimsenin inkâr edemediği bir gerçek vardır ki o da ölümdür ve ölümü 

yaratan zatın varlığı ve hükmüdür. 

Küçüktüm,annem elimden tutmuş Eyüb Sultana götürüyordu.Yolların 

genişletilmesi için mezarlıklar açılıyor ve kemikler toplanıp torbalara 

konuluyordu. Çocuk aklı ve heyecanıyla bu durum dikkatimi çekince annemin 

elinden elimi hızla çekip,toplanan kemiklerin torbalara konuluşuna 

baktım.Annem ise korkacağımı düşünerek oda acele ile elimden çekip bana 

göstermemeye gayret etti. 

Ancak gerçekler gösterilmese de gerçekler devam ediyor,son bulmuyordu. 

Bir zamanlar çok bağıran ve konuşan bu insanlardan şimdilerde hiç ses 

çıkmıyordu. 

Bir zamanlar İstanbulun en zengini idiler,şimdi ise hiçbir şeyleri yok ve 

kalmamış.İstanbulu beklide titretiyorlardı,şimdi ise sakin ve sessiz.Yağmur ve 

karın altında kendileri titriyorlar. 

Yer,ev,villaları beğenmiyorlardı,şimdi ise bir ağaçtan bile mahrumlar.O 

yer bile kendilerine çok görülüp,torbalara birkaç kişiyle beraber giriyorlardı. 

Pazu ve bileklerigüçlüydü.Şimdi ise ne pazu kaldı,ne bilek!!! 

Sahip oldukları değil,hatıraları bile silindi.Kütüktende düşüldü..kütükler 

bile kalmadı..başına konuşan taşlarda kim bilir nerelere taş olup dikildi.O 

taşlar,onlardan çok yaşadı. 

Belki de İstanbul böyle binlerce defa dolup boşalmıştı. 

Demek ki ölümün hayattan ziyade bir isteği vardı. 

 

Mehmet  ÖZÇELİK 

13-06-2007 

DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ 

 



 Hakim Beyin çoktan beridir çocuğu olmuyordu.Ailesi de kendisi de bu 

konuda çok üzülüyorlardı.Kendilerini adeta meyvesiz bir ağaç gibi 

görüyorlar,üzülüyorlardı. 

 Öyle ki;Niye evlendik ki?bile deyip,muhasebeye dalıyorlardı. 

 Akşam eve gidecek,eşinin üzüntülü simasıyla her zamanki gibi yine 

karşılaşacak,kucağına atlayıpta ‘Babacığım’diyen bir çocuğuyla 

karşılaşamayacaklardı. 

 Bazen arkadaşları çocuklarının durumlarıyla ilgili olarak 

konuşurlar,anlattıkları yaramazlıkları bile hoşuna giderdi. 

 Hele bir olsun,ona camı bile kırdıracağım,sırtıma alıp gezdireceğim. 

 Kimseye de içini dökemiyor,içinde saklıyordu. 

 Arkadaşları bile sırf üzülmesin diye çocuktan bahsetmiyorlardı. 

 Ne zamana kadar bu durum sürecekti. 

 Doktorlar bütün bütün ümitlerini kesmemişti,bir ümitleri vardı. 

 Madem bir ümit var;öyleyse bende söz veriyorum; 

 ‘Eğer bir çocuğum olursa,onun doğduğu gün önüme gelen bir kararı 

suçlunun lehine karar vereceğim..ceza vermeyeceğim.’ 

 Aradan geçen yıllar içerisinde Hakim Beyin bir çocuğu dünyaya gelir. 

 Mahkemeye gider,o gün sevinçli olduğundan bu sevincini suçlularla 

paylaşmak ister,onları affederek… 

 Karşısındaki suçlu köylü bir vatandaş,adam öldürmeden dolayı karşısına 

getirilmiştir. 

 Nede olsa adamı dinlemeden olmaz,dinlemesi gerekmektedir.Bu arada 

adamı da kendi vereceği cezasız karara göre yönlendirir. 

 Adan anlatır; 

 Hakim Beg.Ben yıllarca çocuğum gibi baktığım bahçemdeki ağaçları bu 

adam kesmeye gelecek,hepsini budayacaktı.Buna engel olmak için geceden 

elime pompalı tüfeği alarak gittim,bahçede bekledim. 

 Hava karardıktan sonra,geceye doğru bu adam birden elinde dehre ile 

uzaktan gelmeye başladı. 

 Hakim Bey:Evladım uzakta olan o kişiyi görmedin değil mi? 

 Adam:Hayır hakim bey,yıllarca aynı köyde yaşadığım adamı hiç tanımam 

mı? 

 Hakim Bey:Evladım,o karartı bir hayvan,bir domuz,bir ayı da olabilir,sana 

saldırabilirdi!Sen kendini ondan korumak için görmeden ateş ettin değil mi? 



 Adam:Hakim Bey,o kadar da eşek değilim..hayvanla insanı hiç ayıramam 

mı? 

 Hakim Bey:Evladım,sen onu hem öldürmek değil,korkutmak,ağaçlarını 

kesmemesi için kaçırmak için rast gele sıktın değil mi? 

 Adam;Olur mu hakim Beg,o kadar dolmuştum ki,artık bu işin başka çaresi 

kalmamış,o mutlaka benim ağaçlarımı kesmeye yemin etmiş,bende onu 

öldürmeye yemin etmiştim. 

 Hem ben avcıyımdır,iyice hedefe nişan alıp sıktım,vurdum.Ben kolay kolay 

ıskalamam. 

 Hakim Bey:Evladım,sinirli bir halde elinde olmayan bu işten dolayı 

pişmansın değil mi? 

 Adam:Vallaha da hayır Hakim Beg,billaha da.Şimdide olsa gene 

vururdum,hiçde pişman değilim. 

 Sonuç olarak;Hakim Bey yıllar sonra olan çocuğu hatırına,adamı ne kadar 

cezalandırmamaya çalışsa,inadından dolayı hiç olmazsa az bir suçla göndermeye 

çalışsa da adam tersine tersine gidip zorla kendini cezalandırmaya 

çalışınca,başka yol bulamayan Hakim,birazda sinirlenerek kâtibe; 

 -Yaz kızım;hiçbir ceza-i indirime gidilmeden,pişmanlık duymadan,itiraf 

ederek suçlunun kasıtlı olarak öldürmüş olduğu maktulden dolayı 36 yıl hapis 

yatmasına karar verilmiştir. 

 Bu da Hakim Beyin Doğum Günü hediyesi olmuştur. 

 Geç gelen çocuğun hediyesi de ancak bu kadar olur.!!! 

 

MEHMET ÖZÇELİK 

25-06-2008 

 

DUA NEDİR ? 

 

Dua;O’nu istemek ve O’ndan istemektir. 

Dua;O’na iltica ve sığınmaktır. 

Dua;bir ibadet ve kulluktur. 

Dua;bir tazarru ve niyazdır. 

Dua;ihtiyaçlarını sadece ve sadece O’na arzetmektir. 

Dua;kölenin efendisinden talebidir. 



Dua;kulun O’na ve O’ndan kendisine aid bir hak ve hakkıdır. 

Dua;göz yaşıdır. 

Dua;acziyetini göstermektir. 

Dua;Samed isminin en külli bir yansımasıdır. 

Dua;inanmak ve sevmektir. 

Dua;O’na mensubiyet ve merbutiyettir. 

Dua;bir reçetedir. 

Dua;O’na müşteri olmaktır. 

Dua;sürekli verene yönelmektir. 

Dua;sonsuzluğa açılan bir kapı ve anahtardır. 

Dua;kapalı rahmet kapılarının çalınması ve açılmasıdır. 

Dua;arş olan kalbin O’na yükselişidir. 

Dua;her şeyi kucaklamak ve kucaklanmaktır. 

Dua;yükseliş,açılım,mükemmellik ve samimiyettir. 

Dua;O’nunla olmak,O’nsuz olmamak,O’nu düşünmektir. 

Dua;O’nu hatırlamak,O’nun tarafından hatırlanmaktır. 

Dua;ilk var oluşun ve ikinci var oluşun birinci sebebidir. 

Dua;his ve kabiliyetlerin gelişimidir. 

Dua;bir hal,kal ve istidat dilidir. 

Dua;ruhun O’na açılan penceresidir. 

Dua;O’na yakınlılıktır. 

Dua;yokluğun önündeki en büyük engeldir. 

Dua;Ahiretin var oluş sebebidir. 

Dua;kul ile Allah arasındaki bir sırdır. 

Dua;en pâk ve temiz,samimi ve pürüzsüz bir iletişim hattıdır. 

Dua;son ilk ve kapı,sığınacak,iltica edilecek tek melce ve sığınak. 

Dua;boş döndürülmeyen tek kapı. 

Dua;cevab verilen ancak hikmete göre verilen yer. 

Dua;mü’minin silahıdır. 



Dua;Mazlumun âhıdır. 

Dua;Var oluşa çıkıştan,oluşumun tüm aşamalarında istidatların açılımıdır. 

Dua;Her varlığın bir öteye attığı adımdır. 

Dua;!Kün! –Ol- emrinin ‘Feyekün’ –oluş- udur. 

Dua;Maddi- manevi terakki basamağıdır. 

Dua;Hiç kapanmayıp ebedi açık kalan ilahi kapı. 

 

Mehmet  ÖZÇELİK 

DÜNYA HAYATI BİR CİFEDİR 

(Bu yazıyı zarif ve nazik olanların,biraz kabaca bulabileceklerini 

düşünerek,dilerlerse okumayabilirler.) 

 

Hadisde,dünya hayatının bir cifeden ibaret olduğu belirtilmektedir. 

Bu ifade zarifce bir ifadedir.Yani necis olduğu,halk arasında da daha 

değişik,kabaca ifadelerin kullanıldığı bilinmektedir. 

-Anlatılır;İki borsacı..biri yaşlı ve eski,diğeri genç ve yeni.Yolda hayvan 

pisliğine bulaşmış bir elma gören yaşlı borsacı,arkadaşına biraz takılmak 

amacıyla nahoş bir teklifte bulunarak; 

-Eğer şu hayvan pisliğine bulaşmış elmayı yersen sana bir milyar 

vereceğim,der. 

Genç borsacı biraz tecrübesizliğin,biraz ihtiyacın ve belki de biraz 

mesleğinin gereği olan hesabı düşünüp yerine getirmek amacıyla elmayı o halde 

iken yer ve bir milyarını da alır. 

Bu durum üzüntüyle beraber yaşlı borsacının içine işler. 

Dönüşte yine aynı yerden geçerlerken yine ağaçtan düşen bir elmanın 

hayvan pisliğine bulanmış olduğunu gören genç borsacı,önceki yediğinin 

ezikliğini çıkarmak ve yaşlı borsacıya haddini bildirmek amacıyla aynı teklifi bu 

sefer kendisi yapar. 

Bir milyar lirayı kaybetmenin hala boşluğunu dolduramayan yaşlı 

borsacı,sanki böyle bir teklif bekliyormuş gibi,hemen kabul edip hayvan 

pisliğine bulanmış elmayı yer ve kaybettiği parasını tekrar kazanır. 

Bir müddet sonra aklına gelen genç borsacı,birazda tecrübesinden 

yararlanmak için,bu yaptıklarının ne olduğunu ve kendilerine ne 

kazandırdığını,zira ikisi de onu yemeden önce ne durumda iseler,yine aynı 

durumda bulunduklarını,dolayısıyla burada bir kârın olmayıp sadece o pisliğe 



bulanmış elmayı yediklerini,böylece de hiçbir kazançlarının değil tam tersine 

zararlarının olduğunu söyler. 

Yaşlı borsacı ise hemen söze bilmişlik tavrı içerisinde girerek; 

-Hiçbir şey yapılmadı olur mu?Böylece iki milyarlık bir işlem hacmi 

gerçekleşmiş oldu. 

-Bu temsil bir ağayla hizmetçisi için de anlatılır.Ağa hizmetçisini 

aşağılamak için ona pise batmış elmayı yedirir,parayı kaybederken,aynı şekilde 

hizmetçi de ağadan hıncını almak,ağada kaybettiği parasını kazanmak için yine 

eski hallerine dönmüş olurlar. 

-Hayatta bu halimize ne kadar da benziyor,değil mi? 

-İnsanlar bazen bir kemik üzerinde hırlaşan dört ayaklı mahluklara ne 

kadar da benziyor değil mi? 

İnsanların hayatına baktığımızda kazanmak yolunda her şeyi meşru 

görenler,başka bir yolda aynısını belki bazen daha fazlasını kaybetmiş oluyorlar. 

-Bir arkadaşım anlatmıştı.Bir yere operasyon ve görev için gönüllü olarak 

gönderilecek eleman aranırken,elemanlardan birisi hemen öne atılarak gönüllü 

olarak gideceğini söyler. 

Gidiş geliş parası bedava ve on gün kalacağı o yerde günlük yevmiyesi 

yirmibeş milyondan ikiyüz elli milyon iyi para ederdi.Hiçten iyiydi. 

Gider ve görevden dönerken yolda çarptığı traktörden meydana gelen 

zarar üç milyardır. 

-Bende bir yerdeki hizmetten yüzelli milyon indirmiştim.Başka bir yerden 

ikiyüz milyon kaybettim. 

Hayat monotom değil..kaybedip kazanmalarla doludur. 

Meşru dairede yapılan her şey değerli ve kutsaldır..ta ki içine haram,hırs 

ve günah kiri karıştırmayıncaya kadar. 

-Çok rüşvet yiyen ve de şişman birisine,karnını göstererek bunun içinde 

ne olduğunu sorar. 

O kişi de cevab verince,onun cevabına şu cevabı kondurur; 

-Amma da şey yemişsin haa… 

-Behlül Dânâ-ya Harun Reşid insanların içine karışması için teklifte 

bulunur. 

Bir danışayım diyen Behlül gider ve bir müddet sonra gelerek –Hayır-

cevabını verir. 

Şaşıran Harun Reşid kime danıştığını sorar. 

Behlül,tuvalettekilere danıştığını söyler. 



Harun Reşid ne dediklerini sorunca Behlül cevab olarak; 

-Bana o tuvalettekiler dediler ki,aman ha Behlül,sakın insanların içine 

karışayım deme.Biz bir zamanlar en lezzetli yemekler,meyveler,tatlılar ve 

içecekler idik.İşte bak insanların içine girdik,böyle olduk. 

Dünya hayatı bir cife olduğu gibi,bütün kalbi ve gönlüyle içine gireni de 

kendisine benzetmekte ve öyle de yapmaktadır. 

Cifelikten kurtulmanın yolu,Bedenen girip,kalben onu terk etmektedir. 

İnsan ölünce bedeni dünyaya aid olduğu için yine dünya gibi cifeliğe 

inkilab ediyor.Eğer ruhunu kurtarmışsa,ruhu insan olarak kalıyor.Aksi takdirde 

oda cifelikten payını alıyor. 

Hadisde;İnsanlar nasıl yaşarlarsa öyle ölürler,nasıl ölürlerse öyle de 

haşrolulurlar. 

Âyette;” Celâlim hakkı için Cinn-ü İnsten bir çoğunu Cehennem için 

yarattık, onların öyle kalbleri vardır ki onlarla doymazlar, ve öyle gözleri vardır 

ki onlarla görmezler ve öyle kulakları vardır ki onlarla işitmezler, işte bunlar 

behaim –hayvanlar-gibi, hattâ daha şaşkındırlar, işte bunlar hep o gafiller…”4 

*Hırlaşır bir lâşeye üşüşmüş nice yüz bin kılab 

             Biz de pay almak için geldik bu kavga üstüne. (Hüdai) 

 

*Masivadan el çekip mahlukattan ümit kes 

Virdin olsun her nefes "Allah bes, baki heves"(La edri)  

 

*Uğrarız sadmesine her gelenin 

             Bu da bir çiftesi hergelenin  

 

*Adam, adamdır eğer olmaz ise bir pulu 

           Eşek yine eşektir, atlastan olsa çulu.(La edri) 

 

*Düşenin dostu olmaz demişler düşte görürsün, 

           Sen o zaman dostları, düşte görürsün 

 

                                                           

4 Enfal.53. 



*Dene altunu mihenk taşında  

Dahi insanı bir iş başında 

         

*Bir gül dedi bülbül güle, Gül gülmedi gitti 

           Gül bülbüle, bülbül güle, Yar olmadı gitti 

 

*Dâr-ı dünya, ey birader, köhne mihmanhânedir 

Dil veren viraneye, uslu değil, dîvânedir. 

Bir mukîm kimse bulunmaz hâne-i eflakde 

Cümle halk ehl-i sefer, âlem misafirhânedir.(Ahmed Celaleddin Dede) 

 

 

 

 

 

 

MEHMET  ÖZÇELİK 

17-11-2006 

DÜŞÜNDÜREN GERÇEKLER 

  

1) Küçük çapta da olsa bir market dükkanına sahipti.Çoluk çocuğunu 
rahatlıkla idare ediyor ve para biriktirme imkânına sahib oluyordu. 

Herkes tarafından tarafından temiz,güvenilir,namazlı,dürüst bir kimse 
olarak bilinmekteydi. 

Birde bir an evvel şu hac ibadetini de yapsaydı,oranın iyi bir hacı emmisi 
olacaktı. 

Helalinden kazanır ve helalinden yerdi. 

Nitekim gün geldi çattı,hac için gitme işlemi gerçekleşti.Dükkanı oğluna 

bıraktı.Babası gittikten sonra oğlu hayatta ilk defa bir işe girişti ve bir Loto alıp 
oynadı. 

İşin ilginç yanı bu işleri bilmemesine beklide imtihanın ve sınanmanın bir 

adımı olmak üzere en yüksek olan altı puanı yakalayıp,o zaman üç yüz milyara 
yakın bir parasını kazandı. 



Bununla hemen son model bir araba,dört katlı bir daire alarak zenginliğini 

gösterdi. 

Hacdan dönen baba oğlunun durumunu öğrenip büyük bir tepki 
gösterdi.Ben bu haram para ve malı kullanmam dedi. 

Ancak paranın yüzü tatlıydı.Bir müddet sonra onun da altına bir araba 

çekildi.Yeni alınan eve gitmemekte diretse de bir müddet sonra eve de 

taşındı.Ancak işi birazda helallendirmek ! amacıyla olsa gerekki fakir fukarayı da 

gözeterek onlara yardımda bulunmayıda ihmal etmedi. 

Ancak bu yükseliş çok da hızlı sürmedi.Kısa bir müddet sonra girmiş 

olduğu işte iflas etti,arabalar gitti,yine eski marketinde devam ediyor sadece 
birde dört katlı bina ile hayatlarını sürdürüyorlar. 

Sonra mı? Bilmiyorum.Zaman en büyük müfessir,açıklayıcı ve 
yorumlayıcıdır. 

  

2)  İşleri iyi idi.Çünki bir araba bayisinin o beldedeki temsilciliğini 

yürütmekte idiler.Ancak bazılarında bulunan zengin olma hırsı onları da 
sarmıştı.Bir an evvel zengin olmalı,nasıl olursa olsun köşeyi dönmeli idiler. 

Durumları iyiye de gidiyor gibiydi.Alıp verdikleri faizlerle de işlerini iki üçe 
katlıyorlardı. 

Bir gün yine birisine verdikleri faiz sebebiyle iki kardeş arasında çıkan 

tartışmada,öbür kardeş verene kızıyor ve neden faiz miktarını az aldın diye 

azarlıyordu.Baba da bu olayı duymuş ve oda çocuğunun bu durumuna hiddet 

göstererek bir şamar atmıştı.Olay olduğu gibi kalmamış ve bir anlık gururuna 
mağlub olan genç,eline geçirdiği silahı alnına sıkarak kendisini öldürmüştü. 

Hemen hastaneye kaldırılmış,kalb ise hala çalışmaktaydı,beyin 
fonksiyonunu yitirse bile.Acele başka beldeye kaldırılırken genci kaybetmişlerdi. 

  

3) Çeşitli ihalelere girerek epey para kazanmıştı.Bir kaç kardeş olup,hızlı 

adımlarla yükselişe geçmekteydiler.Ancak yapılan ihalelerde çoğu zamanda 

duyulduğu ve de bilindiği gibi çok su-i istimallere sahne olunuyor,çok karanlık 
olaylara şahit olunuyordu. 

Mesela,torbası fabrika çıkışı beş milyon olan bir torba çimentoya ihalede 

dört buçuk milyon indirimle kazanılıyor,çimentolar böylece yerlerine teslim 

ediliyordu. 

Yoksa buda Nasreddin Hocanın alış verişi gibi mi yapılıyordu?Nasreddin 

Hoca bir gün dokuz yumurtayı bin liraya alır,on tanesini bin liraya satardı.Bunu 
görüp soran dostlarına ise;Dostlar alış verişte görsün,derdi. 

Ancak bu ihaleler böyle değildi.Benzer uygulamalar yaşanıyordu. 



Kısa süren bir süreden sonra bu işi yapan kardeşlerden birisi o zamanki 

yüklü bir para ile büyük bir şehre giderek orada o paraları yiyiyor ve eli boş 
olarak memleketine dönüyor. 

Dün patron olarak çalıştığı yerde,şimdilerde orada bir işçi olarak 
çalışmaktadır. 

  

4) Allah hayırlı ömürler versin.Babası memleketin en zenginlerinden 

idi.Ancak zenginliğinde kardeşinin malını da büyük olarak üstüne geçirmiş ve 

kendisi için kullanmıştı.Yükselişi iyi ve memleketin eşraflarından bir kimse 
durumuna yükselmişti. 

Ancak her zaman denildiği,bilindiği ve gerçekleştiği gibi;Haramın binası 
olmaz. 

Oğlu pek kendisi gibi değildi.Baba toplamakla meşgulken,oğlu yemek ve 

dağıtmakla meşguldü.Oğlu başkalarının her türlü temiz ve pis işlerini yapmada 

da maharetliydi. 

Fakat o da faizin girdabına girmiş,gözü açık,her işi ve herkesin işini gören 

bu şahıs kendi işinde faka basmıştı.Çünki birinden almış olduğu faizi karşıdaki 

kişi buna imza attırarak yüzde onbin faizle tahsil etmişti.Kendisi gibi artık 
babada düşüşe geçmekteydi. 

Günah artıp hızlandıkça düşüşte onunla orantılı olarak artmaktaydı. 

Başta faiz ve arkasından gelen dolandırmalar ile borçlar artmış,babasının 

en önemli sahib olduğu gelir musluğu satılmıştı.baba bunlara pek fazla 
dayanamazdı ve dayanamadı da..kahrından öldü. 

Mirasa konamayan oğlu çalıştığı iş yerinde yüksek miktarda da olsa maaş 
alsa da borçlara kâfi gelmemektedir. 

Alma mazlumun âhını / Çıkar âheste âheste… 

  

5) Bir okulda memurdu.Pek yüksek bir maaş almıyordu.Bu durum da bir 

çok isteklerini tedarik etmede onu zorluyordu.Daha müreffeh bir hayat 

arzuluyor ve bunun yollarını da bir türlü bulamıyordu.Belki de kolay olanı tercih 

ediyordu. 

Emekliliği gelmişti.Beş vakit namazını kılar ve herkesin güvenini kazanmış 
bir kimse idi. 

Bundan birkaç yıl itibarıyla emekli olsa yirmi-yirmibeş milyon civarında 
bir emekli birikmiş parasını alabilecekti. 

Ancak bunun yaşantısındaki değişiklikler arkadaşlarının dikkatini 

çekmişti.Altına bir mersedes almış,evinde bir yenileşme ve bolluk oluşmuştu.Bu 

durumun yolunu ve sebebini soranlara ise,hanımının da yaptığı eş işlerle bu 
işleri götürdüğünü söyleyerek işi bağlıyordu. 



Fakat bu pek hanımın el işleriyle olabilecek bir gelişmeye 

benzemiyordu.Peki ne olabilirdi.? 

Adam güvenilirliğini sağlamıştı.Herkse buna güvenerek,demekki 

dürüstlüğüne binaen Allah buna veriyor diye memnun olup,neticeyi 
bağlıyorlardı. 

Emekliliği dolar dolmaz emekli olmuştu.Oysa böyle bir niyeti 
bulunmamaktaydı.Acaba neden?Sordu,soruşturdu ve şu gerçeği öğrendi ki; 

Bizim bu memur emekli olan öğretmenleri bir ay sonra emekli olmuş 

gösteriyor,başka yere gidenlerin gitmelerini hemen onaylamayıp bir iki ay sonra 

gitmiş gibi göstererek onların ders ücretlerini alıyor ve maaşını ikiye katlayarak 
çift maaş alıyordu. 

Yıllar sonra bankanın dikkatini çekiyor.Bir okulda en yüksek maaşı 

müdürün alması gerekirken,bu memur neden müdürden de çok maaş alıyor?Bu 

durum maliyeye bildiriliyor ve geçmiş hesaplarda araştırılıyor ki,yıllarca bu 
şekilde yapılan iki bordolarla farklı hesaplar tutulup zimmete geçiriliyor. 

Bankanın hesapları belli bir süreye kadar inceleniyor,ondan öncesi ise 

listeler imha edildiğinden daha ileriye gidilemiyor.Ve kendisinden 25 yılda 
emekli bikrimden alacağı paranın iki katı faiziyle birlikte tahsil ediliyor. 

Bu maddi kaybı.İnsanların içine çıkamama ve âhiret boyutu ise daha 

sırada beklemede. 

  

MEHMET   ÖZÇELİK 

25-12-2005 

ETTİM DE BULMADIM !!! 

 

 Hayatta gerek yaşayarak,gerek duyarak veya görerek,hiç kimse yoktur 

ki,etti de bulmadı,desin ve de denilsin. 

 Etme,bulma dünyası… 

 Eden bulur,genel bir kural halinde hayatta tecelli etmektedir. 

 Fark sadece olayın değerlendirilmesi biçimi ile alakadardır. 

 Kader burada devreye girip,perdenin kaldırılması,akıl,göz,kalb,vicdan gibi 

duyguların değerlendirmesi,bağlantıyı kurması ile orantılıdır. 

 Allah-Haşa-zulmetmez.İnsan zulmeder,kader adalet eder. 

 Bir gözü görmeyen çocuk görsek hemen haklı olarak tek noktaya bakıp 

feryat ederiz.Kader cihetini görmez ve değerlendirmeyiz. 



 İbrahim peygamber bir gün bir arada oynayan çocukların yanında, 

kenarda durarak sadece durup, gözü olmadığından dolayı oynayamayan bir 

çocuğa acır.Ve kendi kendine düşünerek,çocuğun gözünün açılması için Allah’a 

yalvarır.Duası kabul olmuş ve çocuk da artık etrafı görmektedir. 

 Çocuk ilk olarak İbrahim peygamberi görür ve arkadaşlarına dönerek; 

 -Haydi çocuklar,burada bir yaşlı var,gelin onu taşlayalım der ve yerden 

aldığı bir taşı İbrahim Peygambere fırlatır. 

 Bir yandan kaçan İbrahim peygamber,bir yandan da;Ya Rab,senin işine 

karışılmaz,sen her şeyi bilen ve en güzel yapansın,diyerek hikmetle bakmaya 

başlar ve hikmeti arar ve görür. 

Zulmedenlere Allah cezalarını mutlaka veriyor. 

Bir yakının arsasına birisi sahiplenerek ele aldı.Adamın başına kazadan, 

hastalıklara kadar bir çok bela geldi.Tarlanın fiyatından daha fazla para harcadı. 

Hemen bunun akabinde çocuğu hastalandı.Haftada üç kez doğudan 

Ankaraya Diyalize götürdü.Ve mecburen orada tedavinin devamı için bir ev 

tutmak zorunda kaldı. 

Diğer oğlu traktörle tarlayı sürerken,birden mtor yanmaya başladı,kendisi 

ise son anda yanmaktan kurtuldu. 

Adam kendisi ise hastalanıp tâ doğudan İstanbul’a tedavi görmeye gitti. 

Çünkü gasbettiği mal helal edilmemişti.Hatta o yakınım bu durumu ilçenin 

müftüsüne giderek adamın yalancı şahitle malı üstüne geçirdiğini 

söylemiş.Müftü de o haftaki vaazını o konu üzerine anlatacağını söylemiş ve 

anlatmıştı. 

Adamda ön safta bunu dinlediği halde geri iade etmemişti. 

Geçte olsa o yakınların babaları öldüğünden çocuklarını çağırarak 

gelmelerini ve helallikte bulunmalarını taleb etti. 

-Başına gelen kendi anlatıyor: 

Ben gençlik dönemimde bir kuşu tutmuş,iki gözünü çıkararak bir taşın 

arasına koyarak ölmesine sebeb olmuştum. 

Şimdi ise bu yaşlı durumumda kör olarak evde,dört duvar arasında 

ölümümü beklemekteyim. 

Diğer biri;Devamlı angut denilen kuşları okulun çatısından her gece 

yakalayarak başını koparıp yer.Çok geçmez karnında şiddetli bir sancı sürmeye 

başlar.Doktor doktor gezer,bir çare bulamaz.Sonunda ameliyata karar 

verilir,mide ile ciğer arasında bir ur tesbit edilir,alınır.Çok yaşamaz,vefat eder. 

Sancı haramın sancısıdır. 

Kader bir sırdır.Zaten bilinmiş olsa imtihan sırrı ortadan kalkar. 



Hadis’te:”Bir kimse kaderde olan sırrı ilahiyi bilirse,o kimseye musibetler 

kolay olur.”5 

 www.tesbitler.com adlı sitemde,Kadere iman başlıklı yazıda bir çok 

örneklerini görebiliriz. 

Şecaat arz ederken sirkatin söyler,sözünde olduğu gibi,bazen kişi 

kahramanlığını söylemeye çalışırken,suçunun ortaya çıkmasına sebeb olur. 

Böyle bir insanın hayırla yâdedilmemesi dahi onun için en büyük cezadır. 

Ne kendi eyledi rahat,ne halka verdi huzur 

Yıkıldı gitti cihandan,dayansın ehl-i kubur. 

Bir İbretli Hikaye: Bir zamanlar Afrika'daki bir ülkede hüküm süren bir 

kral vardı. Kral, daha çocukluğundan itbaren arkadaş olduğu, birlikte büyüdüğü 

bir dostunu hiç yanından ayırmazdı. Nereye gitse onu da beraberinde götürürdü.  

Kralın bu arkadaşının ise değişik bir huyu vardı. İster kendi başına gelsin ister 

başkasının, ister iyi olsun ister kötü, her olay karşısında hep aynı şeyi söylerdi:  

"Bunda da bir hayır var!"  

Bir gün kralla arkadaşı birlikte ava çıktılar. Kralın arkadaşı tüfekleri dolduruyor, 

krala veriyor, kral da ateş ediyordu. Arkadaşı muhtemelen tüfeklerden birini 

doldururken bir yanlışlık yaptı ve kral ateş ederken tüfeği geriye doğru patladı 

ve kralın baş parmağı koptu. Durumu gören arkadaşı her zamanki her zamanki 

sözünü söyledi:  

"Bunda da bir hayır var!"  

Kral acı ve öfkeyle bağırdı: "Bunda hayır filan yok! Görmüyor musun, parmağım 

koptu?" Ve sonra da kızgınlığı geçmediği için arkadaşını zindana attırdı.  

Bir yıl kadar sonra, kral insan yiyen kabilelerin yaşadığı ve aslında uzak durması 

gereken bir bölgede birkaç adamıyla birlikte avlanıyordu.  

Yamyamlar onları ele geçirdiler ve köylerine götürdüler. Ellerini, ayaklarını 

bağladılar ve köyün meydanına odun yığdılar. Sonra da odunların ortasına 

diktikleri direklere bağladılar. Tam odunları tutuşturmaya geliyorlardı ki, kralın 

başparmağının olmadığını farkettiler. Bu kabile, batıl inançları nedeniyle 

uzuvlarından biri eksik olan insanları yemiyordu. Böyle bir insanı yedikleri 

takdirde başlarına kötü olaylar geleceğine inanıyorlardı. Bu korkuyla, kralı 

çözdüler ve salıverdiler. Diğer adamları ise pişirip yediler.  

Sarayına döndüğünde, kurtuluşunun kopuk parmağı sayesinde gerçekleştiğini 

anlayan kral, onca yıllık arkadaşına reva gördüğü muameleden dolayı pişman 

oldu. Hemen zindana koştu ve zindandan çıkardığı arkadaşına başından 

geçenleri bir bir anlattı. "Haklıymışsın!" dedi. "Parmağımın kopmasında 

gerçekten de bir hayır varmış. İşte bu yüzden, seni bu kadar uzun süre zindanda 

tuttuğum için özür diliyorum.Yaptığım çok haksız ve kötü birşeydi."  

"Hayır" diye karşılık verdi arkadaşı. "Bunda da bir hayır var."  

"Ne diyorsun Allah aşkına?"  

                                                           
5 Hülasat-ül Beyan.14/399..sh.32.kader şerhi. 
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diye hayretle bağırdı kral. "Bir arkadaşımı bir yıl boyunca zindanda tutmanın 

neresinde hayır olabilir."  

"Düşünsene, ben zindanda olmasaydım, seninle birlikte avda olurdum, değil 

mi?" Ve sonrasını düşünsene? 

Mehmet  ÖZÇELİK 

  

FARKLI İMTİHAN EDİLMEKTEYİZ 

  

  

            Allah tüm insanları farklı farklı imtihandan geçirmektedir.Bunlar;fakirlik-

zenginlik,acizlik-güçlülük,sağlamlık-sakatlık,güzellik-çirkinlik,imkânsızlık-
imkânlılık,,bilgililik-bilgisizlik,vererek-vermeyerek,vs. 

            İnsan imtihan olunmakta,Allah imtihan etmektedir.İnsana düşen imtihan 

edildiğini bilmesidir.İmtihan sahibi dilediği gibi imtihan eder.İmtihan yetkisi 

onun elindedir. 

            Allah hiçbir kimseyi gücünün üzerinde bir imtihana tabi kılmaz. 

            Dünyanın bir yerinde  gayrı Müslim olarak bulunmak veya Müslüman bir 

memlekette bulunmakta imtihan farklı bir yönüdür. 

            Şu bir gerçektir ki;her Müslüman memlekette dünyaya gelenin Müslüman 

olarak ölmesi söz konusu olmadığı gibi,her gayrı Müslim bir memlekete dünyaya 

gelenin de gayrı Müslim olarak ölecek diye bir kural yoktur.Bu insanlık tarihi 

boyunca da böyledir. 

            İnsanlık tarihi farklı imtihanların olunduğu bir imtihan 

meydanıdır.Aslında bunlar birer kopyadır. 

            Bakara suresinde anlatılan Talut ve Calut olayındaki Müslümanların 
imtihanı nehirden su içip içmemek üzerinedir. 

“249- “Vaktaki Talut askerlerle ayrıldığında” 

onlarla bulundukları yerden düşmanla savaşmak için çıktığında Talut 
onlara  

“Dedi ki: Şüphesiz Allah sizi bir nehirle imtihan edecektir.”  

Şüphesiz Allah Filistin nehri ile sizi sizden savaşacak olanları 

savaşmamaya bahane arayanlardan ayırmak için ciddi bir imtihandan 

geçirecektir.  

“Kim ondan”suyundan  

“içerse bizden değildir.”  



Benim dinimden değildir.  

“Kimde onu tatmazsa şüphesiz o bendendir. Ancak kim eliyle bir avuç 

alırsa o müstesna”  

Bir defa alırsa, yani ondan bir defa  bir küp veya bir tulum veya benzeri 

miktarda su alırsa demektir. Talut onlara dedi ki: Kim o nehirden bolca su içerse 

Allah’a karşı gelmiş olur. Kimde bir avuç alır onunla yetinirse kendini razı 

etmeye yeter. Şiddetli bir susuzluktan sonra nehre saldırdılar. Çoğunluk nehre 

daldı ve bol bol içti. Bu içen kimseler düşmanla karşılaşmaktan korktular. 

Onların sayıca az bir kısmı Talut’a itaat edip bir avuçtan fazla içmediler. Allah’da 
bu insanların kalblerine cesaret verdi. Bunu Kur’an şöyle ifade ediyor:  

“Az bir kısmından başkası ondan içtiler.”  

Bu azınlığın miktarı üçyüz on küsür kişi idi.  

“O ve iman edenler birlikte onu nehri geçtiklerinde”  

Su içip Alllah’ın emrine karşı gelenler  

“Dediler ki: Bu gün bizim Calut’a ve askerlerine karşı koyacak gücümüz 
yok.”  

Bir avuç suyla yetinip   

“Allah’a kavuşacaklarını”ona döneceklerini  

“bilen” Az bir topluluk ise şöyle  

“Dedi nice az topluluklar vardır ki: Allah’ın izni ile çok topluluklara galip 
gelmiştir.” “Allah”’ın yardımı “sabredenlerle bareberdir.” 

250- “Calut ve askerlerine karşı” Savaşmak için 

“Meydana çıktılarında dediler ki: Rabbbimiz bizim üzerimize sabır boşalt 
ve bizim ayaklarımızı sabit kıl.” Kalblerimize kuvvet ver. 

251- “Allah’ın izni ile”onun takdiri ve hükmü ile  

“onları bozguna uğrattılar”  

İsrailoğulları içinde bulunan  

“Davud”Peygamber, kafir  

“Calut’u öldürdü. Allah ona mülk ve hikmet verdi.”  

Allah ona İsrailoğullarının krallığını ve peygamberliğini verdi.  

“Ona dilediği şeylerdende öğretti.”  



            Zırh yapmayı kuş dilini..( Davuda dağları ve kuşları boyun eğdirdik 

onunla beraber tesbih ediyorlardı. Kuş dili Süleyman peygambere öğretildi. 
Nitekim Allah bunu şöyle anlatır:  

“Süleyman Davud’a varis oldu. Dedi ki: Ey insanlar bana kuş dili 
öğretildi.”                                                        (Neml: 27/16)) 

“Eğer Allah insanların bir kısmını bir kısmıyla def etmeseydi yeryüzünde 
fesat çıkardı.”  

Allah müslümanların askerleri ile savaşmasıydı müşrikler yeryüzüne galip 

gelir müminleri öldürür şehirlerini ve mescitlerini tahrip ederdi. 

252- Sana bu haber verdiklerimiz  

“bunlar Allah’ın ayetleridir.”Allah’ın birliğine dair işaretlerdir.  

“Şüphesiz sen peygamberlerdensin”  

Sen sana mucizelerini anlattığımız bu peygamberlerdensin.”[1] 

  

**Talut ve Calut,Hz.Davud döneminde yaşayan iki komutandır.Calut 

zulmetmektedir.Calutla savaşacak olan Talut,ırmaktan geçerken,ırmağın 

suyundan içmemekle imtihan olunurlar.Böylese sebat ve itaatları denenmiş 
olur.Kur’anda Bakara suresinin 249-250.âyetleri bundan bahsetmektedir. 

            Savaşmadan önce Calut Taluta bir teklifde bulunur.Hırslı ve kindardır. 

Kendisine rakib olarak Talutu davet eden Caluta karşı savaşmak 

istemez.Böylece bir teklifte bulunarak,Caluta karşı çıkacak kişiye kızını ve malını 
vermeyi teklif eder. 

            Ancak ilhamen bildirilmiştir ki,bunu altadecek kişi İşa’nın alametli olan 
bir oğludur. 

            İşanın 12 oğlu vardır.Ancak o 11 oğlunu Taluta gösterir,kısa boylu 

olduğundan Davudu söylemez ve gizler.Ancak o lamet hiçbir çocukta 

görülmemektedir. 

            Israr neticesinde İşa çobanlık yapan oğlu Davudu getirir.Davud 
demircilikte yapmakta,güçlü,kuvvetli biridir.Alamet görülmüştür. 

            Ve Calutun karşısına Davud çıkar ve Calutu kılınçdan geçirerek 
öldürür.Calutun zulmüde kendisiyle beraber ortadan kalkmış olur. 

            Artık Davuda yollar ve imkanlar açılmıştır.Maddi ve manevi zenginliği 
temsil etmektedir. 

            “02.251”Böylece Allah'ın izniyle onları tamamen bozdular. Davud, 

Calut'u öldürdü, Allah kendisine hükümdarlık ve peygamberlik verdi ve ona 

dilediği şeyleri öğretti. Allah'ın insanları birbirleriyle önlemesi olmasaydı 

yeryüzü mutlaka bozulup gitmişti. Fakat Allah'ın bütün akıl sahibi varlıklara 
karşı bir iyiliği vardır.” 
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**Tevbe-25.”Andolsun ki Allah, birçok yerde (savaş alanlarında) ve 

Huneyn savaşında size yardım etmişti. Hani çokluğunuz size kendinizi 

beğendirmiş, fakat sizi hezimete uğramaktan kurtaramamıştı. Yeryüzü bütün 

genişliğine rağmen size dar gelmişti, sonunda (bozularak) gerisin geri 
dönmüştünüz. 

Bazen çokluk bir başarı sebebi değil,hezimet sebebi olmaktadır.Bazen bir 

fincan meydan kadar geniş olurken,bazen de meydan bir fincan kadar daralır. 

  

**Enbiya:11- “Zalim olan nice kentleri yok ettik”  

Halkı inkarcı olan nice kentleri helak ettik.  

“Ve onlardan sonra” Onları helak ettikten sonra  

“Başka bir kavim yarattık”  

Onların yerine başka bir topluluk getirdik.” 

Bu ayet Yemen taraflarında bulunan, kendilerine gönderilen peygamberi 

yalanlayıp sonra da öldüren bir topluluk hakkında nazil oldu. Allah onlara 

Buhtu’n-nasır adında birini musallat etti. Onların hepsini kılıçtan geçirerek helak 

etti. 

12- “Azabımızı hissettiklerinde”Gördüklerinde  

“Onlar aradan”Bulundukları köylerinden  

“kaçıyorlardı”Hızlıca koşup oradan uzaklaşıyorlardı. Melekler ise onlara 

diyorlardı ki:  

13- “Koşmayın. İçinde bulunduğunuz bolluğa geri dönünüz” Nimetlere geri 

dönünüz.  

“Çünkü sorguya çekileceksiniz”  

Dünyada işlediklerinizden hesaba çekileceksiniz. Melekler bunu onlarla alay 

geçmek için söylüyorlardı. Sanki onlara denildi ki içinde bulunduğunuz mal ve 

nimetlere geri dönün. Belki sizden dilenilir. Çünkü sizler mal sahibi olan 

zenginlersiniz. Fakirler sizlerden dilenirler. Fakat onlar başlarına gelenleri 

görünce acizliklerini ikrar ettiler. Fakat bu onlara fayda etmedi. Ve dediler ki: 

14- “Vay halimize bizler zalimlerdik”  

Peygamberleri yalanlamakla kendimize zulmettik.  

15- “Bu mırıldanmaları”  

Vay halimize ey vah bize demeleri  



“Sürüp giderken biz de onları biçilmiş ve sönmüş ekinler haline çevirdik”  

Ekinlerin biçildiği gibi biz de onları kılıçtan geçirdik. Ve hepsini helak ettik.“ 

Allah geçmiş ümmetleri helak ile cezalandırırken,bu ümmeti peygamberimizin 

hürmetine,adı sanı duyulmayan bela,musibet ve hastalıklarla imtihan 

etmektedir. 

  

**Neml:“82- “Başlarına o söz geldiği zaman”  

Üzerlerine azab ve Allah’ın gazabı vacip olduğunda. Bu durumda ise Allah 

kafirin imanını kabul etmez. Ve Allah’ın ilminde kafir olarak öleceklerin dışında 

kimse kalmadığı zaman  

“Onlara yeryüzünden bir dabbe çıkarırız”  

Onun çıkışı kıyametin ilk alametlerindendir.  

“Onlarla konuşur”Onlara kötü haberler verir. 

“İnsanlar bizim ayetlerimize kesin bir bilgi ile inanmıyorlar”  

Dabbe, gördüğü insanlara Mekke ehlinin Muhammed’e ve Kur’an’a kesin bilgi 

ile inanmadıklarını haber verir.  

83- “Her ümmeten ayetlerimizi yalanlayın bir gurubu toplayacağımız gün her 

biri yakalanıp dağıtılır”  

Hepsi toplanıncaya kadar baştan sona hapis edilirler.  

84- “Hepsi geldiklerinde der ki:”Allah teala onlara  

“Hiç bir bilginiz olmadığı halde ayetlerimi yalanladınız ha” 

Kıyametin on büyük alameti ve yüzlerce küçük alametleri birer imtihan 

sorularıdır.  

  

Ebu Hureyre'den Rasulullah şöyle buyurdu: 

“Dabbe çıktığı zaman beraberinde Süleyman'ın yüzüğü, Musa'nın asası da 

vardır. Mü'minin yüzü parlar. Yüzükle kafirin burnunu deler. Öyle ki: bir sofranın 

üzerinde toplananlar dahi sofralarının üzerine toplandıklarında: Bu ey mü'min 
der. Diğeri ey kafir der.”[2]  

  

**Cuma:“ 11- "Bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona giderler"  
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Yanından dağılıp ticarete giderler. Peygamber cuma günü hutbe okuduğu 

sırada bir kervan geldi. Bu kervanın gelişine olan sevinçlerinden defler çaldılar. 

Medine'de pahalılığın olduğu bir zamanda bu olay olmuştu. Bunun üzerine 

insanlar peygamberin yanından dağılıp ticarete ve def sesinin geldiği yöne 

doğru gittiler. Rasulullah’ın yanında on iki kişiden başka kimse kalmamıştı.[3]  

"Seni ayakta bıraktılar"  

Hutbede.  

"De ki: Allah katında olan"Mü'minler için 

"Ticaret ve eğlenceden daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır"  

Bunun için ondan isteyin. Rızık taleb etmek için Rasulullah’ın yanından 

ayrılmayın.  

            Helal geçim kaynağı olan ticarette bir imtihan vesilesi kılınmış,namazda 
sebat edenle etmeyen belirlenmiş oldu. 

  

            **Cuma günü Cuma saatindeki helal olan alışverişin haram kılınması da 

madde ile imtihan edilme anıdır.Hele birde tam satışın yoğun olduğu bir anda 

alış verişi bırakıp camiye koşmak samimiyet ve bağlılığı bir kat daha 
kuvvetlendirmiş olur. 

       Cuma„9- "Ey iman edenler: Cuma günü namaza çağırıldığınızda Allah'ın 

zikrine koşun"Yani ona doğru yürümeye başlayın.  

"Ve alış verişi bırakın"  

Ezandan sonra alış verişi terk edin.  

10- "Namaz bittikten sonra"  

Onu kıldıktan sonra  

"Yeryüzüne dağılın"  

Mübah manasına bir emirdir.  

"Ve Allah'ın lutfundan isteyin"  

Rızık taleb edin.  

  

**“Tıpatıp sizden öncekilerin yollarına uyacaksınız. Keler deliğine bile 

girseler, siz de gireceksiniz.”[4] 
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            İmtihanın gereği odur ki,öncekilerden ibret ve dersler çıkararak,yine 

hadisde belirtildiği gibi;Mü’min bir delikten iki kere ısırılmaz,hakikatınca,aynı 
yanlışı tekrar etmemektir. 

  

Mehmet   ÖZÇELİK 

03-02-2006 

 

  

 

[1] El Veciz fi kitabi tefsiril aziz. 

[2] Tirmizi tefsir bölümü h. no: 3186 ve hadis Hasendir der. Taberi: 19/15. 

Raviler arasında Ali b. Zeyd b. Ced'an vardır. Bunun rivayeti ise zayıftır. Ahmet: 

2/295’te rivayet eder.  

[3] (309)Buhari Cabir b. Abdullah'tan rivayet ederek tefsir bölümünde zikreder 
8/643, Müslim cuma bölümü 863, Nesai tefsir 2/430, Tirmizi 3308. 

[4] Bu hadisi, Buhari ve Müslim rivayet eder. 

 

HARAMIN AKİBETİ 

  

            Doğan Bey arayış içerisinde olan,kalbine ve aklına uyan bir yaşayış 

arıyordu.Ev sahibinin vasıtalığı ile bunu buldu ve insanların imanının 
kurtulmasına,evini ihmal edercesine,gece gündüz demeden koyuldu. 

            Maddeye pek değer vermezdi..manayı da buldu ki,artık elinde gerekçeli 

kararı da oldu. 

            Bu dünya ebedi kalmak için yaratılmış bir yer değil,kendisi 

misafir,misafir sahibi gideceği yeri düşünmeli,aklını fen ilimleriyle kalbini de din 

ilimleriyle aydınlatmalı,aydınlatmaya vesile olmalıydı.Zira bir insanın imanının 

kurtarılması sahralar dolusu kırmızı ve değerli koyunun sadaka olarak 

verilmesinden veya güneşin üzerine doğduğu her şeyden daha değerli olduğuna 
iman ediyordu. 

            Ancak hayatta madde ile idame ediliyor,bir araç olarak kullanılması 
gerekti.Elbette atılamaz ve terk edilemezdi. 

            Emekli oldu,demir çimento satıcılığı yapmaya başladı.Fakat pek kârda 
edemiyordu.Zira dükkandan çok öğrencilerin hizmeti ve medrese ile meşguldü. 

            Bir de pek kimse kendisinden almıyordu.Az bir fazla fiatla 

satıyordu.Başkaları ise çok az düşük bir fiatla satıyor ancak 850 kilo olarak 
tartıyorlardı.Kendisi gram hesabıyla tam bin kilo olarak satıyordu. 
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            Orayı da yürütemedi zira kendisine göre de değildi. 

            Arkadaşlarının yardımıyla ömrünün sonlarına doğru bir ev yapıldı.İçine 

girip biraz rahat edecekti.Fakat dünyanın rahat yeri olmadığını kendisi de 
biliyordu.Çok oturmadan iki yıl içerisinde vefat etti. 

            Memleketinde babasından kalma arsalar vardı.Onları satıp evin kalan 
borçlarını ödemeyi düşünüyordu. 

            Sattıkları kâfi gelmemişti.Büyükçe bir tane daha vardı.Ancak oda 
başkaları tarafından sahiblenilmiş,yalancı şahitlerle üzerine geçirilmişti. 

            Bütün uğraşmalarına rağmen kendi öz malları olan tarlalarını 

başkalarına kaptırmıştı.Adama kendisinin olduğuna dair yemin etmesini 

söylemiş,adam bir şeylerden korkmuş olacak ki yanaşmamıştı.Artık geriye 

yapılacak bir şey kalmamıştı.Çünki dünyada başvuracağı kapılar üzerine 
kapanmıştı. 

            Kendiside dilekçesini doğrudan Allah’a verdi.Allah’a havale etmiş,işi ona 

bırakmıştı.Ortada bir zulüm ve haksızlık vardı.Dilekçesi oradan kesinlikle 
dönmez bir neticeye varmazdı.Neticenin neticeleneceğine imanı gibi inanmıştı. 

            Ancak göremeden bu dünyadan göçtü. 

            Yıllar sonra tarlayı alan daha doğrusu gasbeden adamın başından belalar 
eksik olmuyordu. 

            Oğlu kanser olmuş,tedavisi için milyarları harcadı,kendisi yataklara 

düştü,bahçesinde ve evinde çok zaman geçmiyor ki başına bir şey gelmemiş 

olsun. 

            Acaba hacca gitsem bunlardan kurtulur muyum,düşüncesi de bir fayda 
vermedi.Bu belalar belli ki durmadan devam edecekti. 

            Artık anlaşmaktan ve geride kalanlarla helalleşmekten başka çaresi 

kalmamıştı.Çevresindekilerin de üzerindeki baskı ve telkinleri onu çağırmaya 
sevketmişti.Zararın neresinden dönülürse kârdı. 

            Haber saldı gelin tarlanızı vereceğim diye ancak şart koşmuştu; 

-Hakkınızı Helal edeceksiniz. 

Bedelini çok ağır ödemişti. 

Tarlanın en az on katını hastanelerde harcamıştı.Sancısı da 
cabası.Haramın sancısı onu bırakmamış,uyutmamıştı. 

Haramın akibeti olmaz hakikatı her zaman olduğu gibi bir daha tecelli 

etmiş oldu. 

  

17-09-2006 



MEHMET  ÖZÇELİK 

 

HARAMIN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL 

 

 Haramın önünde geçmesine mani olan en büyük engel ne olabilir? 

 -Polis. 

 Aşılabilir. 

 Devlet. 

 Kandırılabilir. 

 Ordu. 

 Atlatılabilir. 

 Vicdan azabı. 

 Susturulabilir. 

 Görenlerin olması.  

 Örtülebilir. 

 Yakalanma korkusu. 

 Çıkılabilir. 

 İnsanlarca bilinip utanma duygusu. 

 Önemsenmeyebilir.  

 Çevrenin kendisini terk etmesi. 

 Yenileri bulunur. 

 Allah görür. 

 Affeder. 

 Cehennem korkusu. 

 Çok ilerde. 

 Melekler görür. 

 Ya yoksa??? 

Belki de yoktur. 

Yok diyenler vardı! 



Ya var diyenler? 

Ya varsa? 

Âhiret,Cehennem ya yoksa? 

Ya varsa? 

Bir çocuğun bile,bir yolda tehlike var uyarısına uyarak,yolunu değiştiren 

bir insanın,124 peygamberin,124 milyon evliyanın - o da ne insanlar-

,milyarlarca iman ehlinin –vardır-sözünü ehemmiyete almayan,ne kadar,ne 

derece bir insandır,insan ismine layıktır? 

Eğer dediğin gibi yoksa,var olduğu gibi,insanca,sorumluca yaşamış 

olmamdan dolayı kaybım nedir? 

Ya varsa ki milyonlarca şahit ve belgesiyle beraber,inanmadığın için 

kazancın nedir? 

Allah Kerimdir. 

Ama Allah Kahhar,Cebbar,Âdil ve Celal sahibidir de… 

Şimdilik onlar uzak görünüyor. 

Bu daha yakın… 

Ben de herkes gibiyim. 

İlerde tevbe ederim. 

Garantin var mı? 

Dedem 93 yaşında ölmüş. 

Geçen gün 93 günlük bebeği kaybettik. 

Hacca giderim. 

Tertemiz olurum. 

Deden gitmiş miydi? 

Onun vakti ve parası olmamış… 

Senin garantin var mı? 

……………… 

Bütün bunların sonunda ne var? 

Ö-lüü-üm-mm. 

Ondan kaçabilir misin? 

Nereye? 



Dünyanın dışına… 

Nereye kadar… 

Oralarda ölüm yok mu? 

Ölümün olmadığı bir yer var mı? 

Hiçbir yer. 

Her şeyi aldatsan,atlatsan da,ölüm hakikatı gün yüzü gibi ortada… 

Bilge insan Behlül Dâna’nın evini soyarlar. 

Hırsız kaçar.Oda peşinden… 

Ancak hırsızın koştuğu istikamete gitmez.Başka yöne doğru koşar. 

Duruma vakıf olan dostları sorar. 

Ya Behlül!Evini soyan adam nereye kaçıyor,sen nereye gidiyorsun? 

Kabristana der,Behlül. 

Neden oraya,dediklerinde de; 

Eni sonu buraya gelecektir. 

Buraya geldiğinde de yakasına yapışırım… 

Ölünmeyecek,hesap verilmeyecek,Allah’ın mülkünde 

yaşanılmayacak,O’nun havasını teneffüs etmeyecek,O’nun yarattıklarından 

istifade edilmeyecekse; 

İnsan bildiği günahı işleyebilir… 

Mehmet   ÖZÇELİK 

  

  

  

HARCANAN YILLAR 

 

Harcanan yıllar… 

Kaybolan yıllar… 

Kaybolan hayatlar… 

Bir hiç uğruna… 



Harcanan yıllar,arkasından kaybolan yıllar ve arkasından kaybolan 

hayatlar.Bir hiç uğruna-bir iğnenin deliğinden ipi geçirme uğruna harcanan kırk 

yıllar. 

 Harcanan yıllar aslında harcanılan ömürlerdir. 

 Göz yaşı,kaybolan yılların erimiş halidir. 

Kaybolan yıllar eriyerek göz yaşı olarak göz çeşmesinden damla damla 

akmaktadır.Bitene kadar. 

 Acılar;kaybedilen tatların ve hüzünlerin verdiği bir ızdıraptır. 

 Acılar;içe akan ve akıtılan göz yaşlarıdır. 

 Acılar;harcanan yılların bir bedeli,faturası,geriye dönük ödemeleridir. 

 Acılar;kaybedilen yılları getirme çabaları,bir teselli,hesaptan önce 

hesap,ön acı ve ön acı denemeleridir. 

 Acılar;ölmeden önce ölmektir. 

 Acılar;tatların,tatlıların,harcanmayan hayatların tadını arttırmak içindir. 

 Eskilerin acı olarak dillendirdikleri bir gerçek vardır;Ruhun çığlığı… 

Vâveylâ-i ruhi… 

Ruhun kaybettiği yıllara içten gösterdiği isyanlardır. 

Eğlenen ve zevk aldığını zannettiği bedenin,ruha çektirdiği 

azaptır,kaybolan ve harcanan yıllar. 

Bir hakikattır;beden gülerse ruh ağlar.Ruh gülerse beden ağlar. 

İkisinin bir arada görülmesi,dünya boyutlarında görülecek ve olabilecek 

bir durum değildir. 

Dünyada ruhlar hıçkırık içerisinde,vaveyla-i ruhu çekmekte,ruhun çığlığı 

arşa kadar yükselmektedir. 

Kulak 20 desibelin altında ve üstündeki sesleri duymamakta ve 

duyamamaktadır. 

Vicdan bir nebzecik olsun,iç dünyanın bir kulağıdır.O bile ve her vicdan 

bile duyduğu sesleri tam anlamamakta ve birbirinden ayıramamaktadır. 

Eğer karıncanın ayak sesini duyabileceğimiz gibi vicdanların seslerini 

duyacak olsaydık,dünyada yaşayamazdık.İşte rahmet. 

Âhiret her şeyin fâş olduğu,Günyüzü gibi açığa çıktığı bir yerdir.Orada 

tüm bu çığlıklar ve sağır kulaklar,kör vicdanlar buna şahit olacaklardır. 

Harcanan yıllar..kaybolan yıllar ve hayatlar,ruhun hıçkırıkları,feryatları ve 

vâveylalarıdır. 



Bulunduğumuz asır ruhların en fazla feryat ettiği asırdır..hiç bir asırda 

ruhlar bu kadar feryat etmemişlerdi. 

Maddeye dönen ve dalan insanlık,ruhu ve ruhunu ihmal etti.O da 

ilgisizlikten feryat etmektedir. 

Ruh-suz medeniyet,uzun yorulmalardan sonra çâr-ı nâ-çâr;aslına, 

kendine, ruhuna geri dönecek,yanlış yerde aradığı ruhunu,yine kendisinde 

bulacaktır. 

Beden hiç ölmek istemez..ruh ise ölümü ister..öleyim de 

kurtulayım,der.Ölmeyi kurtulmakla eş değerde sayar.Ölüm ruhun beden 

kafesinden uçuşu,kendisine kavuşmasıdır. 

Ölüm,anne karnından dünyaya çıkmanın,daha gelişmiş ahirete çıkma 

versiyonudur.Tüm mekanları geçiştir.Ehli iman için dar tünelden geniş meydana 

geçiş,ehli küfür için dar tünele giriştir. 

Ruhun gözü hep yukarılarda,bedenin ise hep aşağılardadır.İnsan iki zıt 

şeyi bir arada barındıran acib,garib,harika bir varlıktır. 

Harcanan yıllar;bitirilen hayatlar..söndürülen ruhlardır. 

Hayat ruhun sermayesidir.Harcanan yıllar sermayenin tüketilmesi,insanın 

iflasıdır. 

Ruhun öldürülmesi,bedene tercih edilmesi;efendinin köleye 

harcatılmasıdır. 

Ruh efendidir.Efendi en son ağlar..herkesden sonra..efendi ağlarsa,hiç 

gülen olmaz..bir daha da gülünmez..efendi gülerse herkes güler..beden 

bile..belki bazen samimi ve bazen kıs kıs…Sevincini sinsice ve sessizce 

göstererek. 

Bugün dünyada efendilerin ağlaması ve ağlatılmasından,kimseye rahat 

yok. 

Dünyanın efendisini güldürelim,yılları,hayatları 

harcamayalım,kaybetmeyelim. 

 

Mehmet  ÖZÇELİK 

 

 

 

HAYALİMDEKİ BAKLAVA 

  

            Hayal kuruyorum kendi kendime… 



            Ah sabancı ah.Mallarını niye üzerime tapulamadın. 

            Bak onları nasıl arttırırdım.. 

            Fabrikalarına fabrikalar ekler,ekonominin iyileşmesine büyük katkılarda 

bulunurdum.Herşey gül gülistan olur,düzlüğe çıkardık. 

            Ben şu anda bulunduğum küçük odamda değil de,büyük saray ve 
köşklerde olsaydım,çok şey değişir,farklılaşırdı… 

            Bu hayallerle Türkiyeyi aşmış,dünya meselelerine el atarak her şeyi 
düzeltiyordum… 

            Ah o annemin seslenipte; 

            -Oğlum gelsene,fırından biberleri alda gel..kahvaltımızı yapalım.. 

            Beni çağırmasıyla her şey bir anda yıkılmıştı… 

            Kim bilir daha ne hayaller kuracaktım… 

  

******* 

  

            Hayal karın doyurmuyor.Hayali bir tepsi baklava olacağına,hakiki bir 
dilim olsun yeter. 

            Abdulkadiri Geylaninin bir müridi de,mutfakta yemek yapmakla 

meşgulken bir anda,adeta bastı zaman yani zamanın açılmasıyla evlenir,çocuk 

sahibi olur,aradan yılar geçer,aile sıkıntıları başlar ve buna dayanamayarak 

feryad eder ve bu feryad ile şeyhinin mutfağında olmayı çok arzu eder.. 

            Kendine geldiğinde kendini şeyhinin mutfağında bulur.. 

            Ve şükreder. 

  

******* 

  

            Hayal,aklın havalandırmasıdır.Onunla nefes alır,ufku açılır,ufuklara 

açılır.Böylece dar kafesinden geniş alemlere çıkmakla rahatlamış olur.Tıpkı 

hapishanede hayaller kuran bir mahpusun hapisde olduğu halde dünyayı da 

taşan noktalarda gezerek tekrar aynı noktaya gelmesi gibi.Hatta bu insan 

kendisini hayalinden uyandıran insana karşı kızgınlık göstererek niye beni bu 

güzel halimden alı koydun der.Ancak hapisde olduğunu bildiği an,hayalinde 
serbest olması,baklava yemesi ona geçici bir rahatlık kazandırmış olur. 



”O hayallerdir ki,evliyaya tuzak olmuşlar.Onlar,Allahın bostanının 

çiçeklerinin yansımalarıdır.”(Mektubat) 

  

  

******* 

Hayalden hakikata geçmeli. 

Çalışmalı,dua etmeli..zorluğun ve fakirliğin Defi İçin O’na Dua etmeli… 

“Hatîb-i Bağdadî, Ruvâtü Mâlik adlı kitabında, îbni Ömer'den şöyle 

nakleder: Adamın biri, Resûlüllah'a (s.a.v.) gelip: "Ey Allah'ın Resulü, dünyâ hiç 

benim yüzüme gülmemektedir. Bana bu hususta bir dua öğ-retseniz!" diyerek 

mürâcatta bulundu. Peygamberimiz de kendisine: "Meleklerin duasını, 

mahlûkâtm da edip de bol nimet ve rızka kavuştukları tesbîhi, sen bilmiyor 

musun?" buyurdu ve ona şu mealde bir tavsiye de bulundu: 

"Tam tan yerinin ağarmaya başladığı sırada, yüz defa şöyle söyle: 

"Allah'a hamdeder ve O'nun her nevî kusur ve ayıplarından münezzeh 

olduğuna inanırım! Çok büyük ve yüce olan Allah'ım; gerçekten münezzeh ve 
mukaddestir! O'nu tesbîh ve tenzih ederim!" 

Bu şekilde yüz defa Allah'a tesbîh ve tahmîdde bulun. Dünyanın senin de 
yüzüne güldüğünü, koşarak sana geldiğini göreceksin!" 

Adam,Peygamber E^endimiz'in kendisine olan bu tavsiyesini aynen yerine 

getirdi. Bir müddet sonra, yine Resûlüllah'ın huzuruna gelip: "Ey Allah'ın elçisi, 

dünyâ o kadar koşarak bana geldi, o kadar zengin oldum ki, şimdi dünyâ malını 
nereye koyacağımı bilemiyorum!" dedi." 

            Kalbe konulmayan her mal güzeldir. 

  

Mehmet   ÖZÇELİK 

04-10-2005 

  

HAYRİYENİN HAYIRSIZLIĞI 

  

            Hayriye kadın hayırsız bir kadındı.Değil başkasına kendi oğluna bile,oda 
bir tek oğluna dahi hayrı değil şerri dokundu. 

            Büyü,muska ve cin insan üzerinde maddi ve manevi etki 

bırakmaktadır.İlk bunu insanların faydası için öğreten Harut ve marut adındaki 

iki melek olup ancak daha sonra  insanların zararına kullanılmıştır. 



            “Allah’ın kitabında olanlara inanmaları gerekirken, O’nu kaldırıp 

arkalarına atarak gündemden kaldırınca, onun yerine Süleyman’ın hükümdarlığı 

ve peygamberliği konusunda, şeytanların uydurup söyledikleri şeylere uydular. 

Oysa Süleyman, kesinlikle küfre sapmamıştı. Ama o şeytanlar, hakikatleri örtbas 

edip kâfir olmuşlar ve halka sihir öğretiyorlardı. Ve onlar, Babil’deki iki melek 

Hârut ve Mârût vasıtasıyla ortaya konulan yüce bilgileri kötüye kullanarak halka 

öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek: “Biz, ancak imtihan aracıyız. Sakın bizim 

Allah’tan getirdiğimiz vahiy bilgilerini sihir ve büyü yaparak, hakkı örtbas eden 

kâfirlerden olmayınız” demedikçe hiçbir kimseye birşey öğretmezlerdi. Ama, 

Allah’ın kitabını bırakıp şeytanlara uyan bu insanlar o iki melekten 

öğrendiklerini, karı ile koca arasını ayırmada kullandılar. Halbuki sihirbazlar 

Allah’ın izni olmadıkça, onunla hiçbir kimseye zarar veremezler. Onlar ancak 

kendilerini zarara sokacak bir fayda vermeyecek şeyleri öğrenmekteydiler. Oysa 

onlar, bu bilgiyi edinenlerin ahiret hayatının güzelliğinden nasipsiz kalacaklarını 

da iyi biliyorlardı. Canları pahasına aldıkları şey ne kötüdür, keşke bunu 

bilselerdi.”[1] 

            “Yahudi bilginleri. Şeytanın, Süleymanın iktidarı hakkında uydurup riva-

yet ettikleri sihire tabi oldular. Oysa Süleyman sihir yapmamış, zaten onu öğ-

renmemişti de. O, sihirbaz da değildi. Zira sihir yapmak kâfirliktir. Fakat Şey-

tanlar, insanlara sihiri öğretmeleri sebebiyle kâfir olmuşlardı. İnsanlara sihiri 

öğretip onu nakledenler Şeytanlardı. Yoksa Süleyman değildi. Yine Yahudiler, 

Babil şehrinde bulunan Harut ve Marut isimli iki meleğe indirilen sihire tabi 

oluyorlardı. Halbuki bu iki melek, hiçbir kimseye, bu sihirin bir imtihan ve bela 

olduğunu, onu öğrenmenin ve onunla amel etmenin yasaklandığını peşinen 

söylemeden onu kimseye öğretmiyorlardı. Fakat insanlar bu iki melekten, kişi ile 

karısının arasını açacak, onları birbirinden ayıracak sihiri öğreniyorlardı. 

Gerçekte ise onlar bu öğrendikleri sihir ile hiçbir kimseye zarar verecek değil-

lerdi. Ancak, Allah'ın zarar görmesini takdir ettiği kimseler müstesna. Bu kim-

seler, dinlerine zarar verecek ve âhiretlerine hiçbir faydası olmayacak sihiri 

öğreniyorlardı. Bunlar, o sihirin, âhirette kendilerine hiçbir faydası olmayacağını 

da çok iyi biliyorlardı. O sihiri öğrenmenin karşılığında kendilerini satmaları ne 

kötüdür. O sihirin sonucunun kötü olduğunu bir bilseler. 

            Hz. Aişe (r.a.) diyor ki: 

"Resulullah'a sihir yapıldı. Öyle ki o, yapmadığı bir şeyi yapmış zannedi-

yordu. Bir gün benim yanımdayken Allah'a çokça dua etti sonra şöyle dedi: "Ey 

Aişe hissettin mî? Allah bana neden şifa bulacağımı bildirdi. (Dedim ki: "Ey 

Allah'ın Resulü, o nedir?) Resulullah dedi ki: " Yanıma iki kişi geldi. Biri baş 

ucuma diğeri de ayak tarafıma oturdu. Sonra biri diğerine: "Bu adamın ağrısı 

nedir. " diye sordu. Diğeri: "Kendisine büyü yapılmış." dedi. O da : "Kim büyü 

yapmış?" dedi. Diğeri: "Züreyk oğulları Yahudilerinden Lebid b. El-A'sam 

yapmış" dedi. o "Ne ile yapmış?" dedi. Diğeri: "Tarak, tarak dişinde kalan saçlar, 

burmanın erkek tomurcuğunun kapçığı ile yapmış. " dedi. O, "Şimdi onlar 

nerede." dedi. Diğeri: "O, Ziervan kuyusundadır (Başka bir rivayette Zervan 
kuyusu şeklindedir) diye cevap verdi. 

Hz. Aişe (r.a.) diyor ki: "Dûmetül Cendel halkından bir kadın Resulullah'ın 

vefatından sonra geldi ve içine sürüklendiği bizzat kendisinin yapmadığı bir sihir 

hakkında Resulullah ile konuşmak istediğini söyledi. Fakat derdine çare olmasını 

istediği Resulullah'ı bulamayınca ağlamaya başladı. Ben ona acıyor ve kendisini 

teskin etmeye çalışıyordum. O ise: "Ben helak olduğumdan korkuyorum." 

diyordu. O kadın, başından geçeni şöyle anlattı: Kocam vardı, o, bir ara yanımda 

değildi. İşte o sırada yanıma bir kadın geldi. Ben  kocamı ona şikayet ettim. 

Kadın bana "Eğer dediklerimi yaparsan ben onu sana getiririm." dedi. O gece 

olunca kadın benim yanıma iki siyah köpekle geldi. Birine o bindi birine ben. 
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Birden Bâbil şehrinin kapısında bulduk kendimizi. Bir de ne görelim, orada 

ayaklarından bağlı iki adam. Onlar bana: "Seni buraya getiren sebep nedir?" 

dediler. Ben de: "Sihir öğrenmek" dedim. Onlar bana: "Bizler ancak bir imtihan 

vasıtasıyız, inkâra düşme, geri dön dediler. Fakat ben ısrar ettim ve: "Hayır 

dönmüyorum." dedim. Bunun üzerine onlar bana: "Git şu tandıra idrarını yap." 

dediler. Tandıra gittim  fakat korktum bir şey yapmadan onların yanına döndüm. 

Bana "Yaptın mı?" diye sordular. Ben de "Evet" dedim. Bana "Bir şey gördüm 

mü?" dediler. Ben "Hayır bir şey görmedim." dedim. Onlar: " O halde sen 

idrarını yapmamışsın, dön memleketine git, inkara düşme." dediler. Ben yine 

ısrar ettim: Hayır dönmem." dedim. Onlar bana: "Git o tandıra idrarını yap." 

dediler.Beıı yine gittim, korkumdan bir şey yapamadım ve geri döndüm. Onlar 

sorduklarında da "Yaptım" diye cevap verdim. Onlar bana "Bir şey gördün mü?" 

diye sorunca yine "Hayır" dedim. Onlar yine bana "Memleketine dön.İnkârcılığa 

düşme. Zira sen daha işin başındasın." dediler. Ben yine ısrar etlim. Onlar da 

yine bana, gidip o tandıra idrarımı yapmamı söylediler. Bu defa gidip oraya 

idrarımı yaptım. Bir de ne göreyim, yüzüne demirden yaşmak çekmiş olan bir 

süvari içimden çıkıp göğe doğru yükseldi. Sonra gökte kayboldu gitti. Sonra 

dönüp o iki kişiye geldim? Durumu onlara anlattım. Onlar: "Şimdi doğru söyledin 

işte..Bu senin imanındı. Senden çıkıp gitti. Şimdi git." dediler. Ben dönüp ihtiyar 

kadına dedim ki: "Vallahi ben bir şey öğrenemedim. O iki adam da bana bir şey 

söylemedi. Kadın bana: "Evet öğrendin,istediğin herşey artık olacak." dedi. Ben 

de şu buğdayları al da etrafa serp." dedim buğdayları serpti. "Şimdi buğdayları 

bitirip çıkar." dedim. Bitirip çıkardı: "Onları biç" dedim. Biçti, "ovalayıp 

tanelerini çıkar." dedim. Ovalayıp çıkardı. "Kurut" dedim. Kuruttu. "Öğüt dedim 

öğüttü. "Ekmek pişir" dedim pişirdi. İstediğim her şeyin olduğunu görünce 

pişman oldum, üzüldüm. Vallahi ey müminlerin annesi ben şimdiye kadar hiçbir 

şey yapmadım. Şimdiden sonra da asla yapmayacağım." dedi.”[2] 

            Yani okumanın insan üzerinde büyük etkisi vardır.Ancak sadece 
öğrenmede ve iyi yönde kullanmak üzere öğretilen bilgi faydada kullanılabilir. 

            Rasulullah kendisine yapılan büyüden Allaha sığınılan iki sure olan Felak 
ve Nas surelerini okuyarak sığınmıştır. 

            Ebu Said el-Hudri diyor ki: 

"Resulullah (s.a.v.) cinlerin ve insanların gözlerinin şerrinden Allaha sı-

ğınırdı. "Kul Euzü" sureleri inince (dualarında Allaha sığınmak için) bunları aldı 

ve bunların dışındakileri bıraktı.” 

İşte bunlardan birisi de Hayriye hayırsızıdır. 

Hasud bir kadındı.Gelinini çekememekteydi.Tek de oğlu vardı. 

Hoca geçinen hoca bozuntusu,maddi gözü de kör belikli manevi gözü olan 

kalbide kör,hocanın kendi ifadesiyle; 

-Bu Hayriye bana geldi,oğlumla gelinimin arasını ayırmak için bana muska 

yapmamı söyledi.Bende kendisine o zamanki paranın değeri olarak beş yüz lira 

vermesini söyledim.Hiç üstelemeden kabul etti.Ben de muskayı yaptım.Eğer 
onun sizin kızınız olduğunu bilseydim,bunu yapmazdım. 

Belikli ahirete gitmeden vicdan azabı cehennem gibi onu şimdiden 

yakmaktaydı. 
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Gerçekten de muskadan kısa bir süre sonra ayrıldılar.Bir tane de oğulları 

vardı ve birbirlerini severlerdi. 

Bu ayrılan kişi memlekette çok iyi motorsıklet kullanan bir 

kişiydi.Adıyamana da ilk motoru getiren o idi.150 km-lik komşu il Gaziantebe 
gider,oradan aldığı lahmacunu soğutmadan yiye yiye Adıyamana gelirdi. 

Bu kişi üzüntüsünden kısa bir süre içerisinde kasıtlı olarak bir kamyona 

hızla arkadan vurarak,intihar etti.Okunan dua yerini bulmuş ve gelini tek 

çocuğuyla ortada kalıp madur olmuştu.Oğlunun gidiş acısı ise ölene kadar 
kendisine yeterdi. 

  

MEHMET   ÖZÇELİK 

19-02-2006 

  

  

 

  

 

[1] Bakara.102. 

[2] Bakara.102.Taberi tefsiri. 

  

DOĞRULUK  

            Adamın birisi çocuğuna küçük bir balta verdi.Çocuk bununla çok 

sevindi.Sonra onu alıp bostana girdi.Onunla küçük bir badem fidanını 

kesti.Babası onu ykın bir zamanda,yeni dikmişti.Ertesi günü baba bostana 

gittiğinde,fidanı kesilmiş buldu ve çok üzüldü. 

            Çocuğuna bunu sordu ve çocukta cevaben dedi: 

            Ey baba!Ben yalan söylemek istemiyorum.O fidanı ben kestim.Ben cidden 
çok üzgünüm. 

            Çocuğun bu doğru sözlülüğü babayı çok sevindirdi.Çünki o doğru 
söylemişti. 

            Ve onu bundan dolayı affetti.  

EŞ’AB VE BALIK  

            Medine-i Münevverede şakacılığıyla meşhur bir adam vardı.Ona Eş’ab 

denilirdi.Bir gün Medinenin ileri gelenlerinin bulunduğu bir meclise gitti.Onları 

balık yerken buldu.Eş’abın geldiğini gördüler. 
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            Onlardan birisi;Eş’abın adetindendir,yemeğin en güzelinden 

yemek.Sofradan büyük balığı kaldırın,o da bizimle beraber küçük balıkları 
yesin,dedi. 

            Dediğini yaptılar.Ve onu kendileriyle beraber yemeğe davet ettiler.Oda 
onlarla beraber yemeğe oturdu. 

            Ona,bu yemek konusunda ne düşünüyordun?dediler. 

            O;benim bir intikamım var.Babam nehirde öldü ve onu bir balık yedi. 

            Onlar;yaklaş,buyur,babanın intikamını al. 

            Eş’ab küçük bir balık aldı.Ve onu kulağına yaklaştırdı.Ve içerisinde büyük 
balıkların bulunduğu tabağa doğru baktı.Ve dedi; 

            -Biliyormusunuz bu balık ne diyor? 

            -Hayır-dediler. 

            Şöyle dediklerini dedi;Bu balıklar babamın vefatında orada 
değillermiş.Çünki onlar küçükler.Babam ise uzun zaman önce öldü. 

            (Parmağıyla öteki tabaktaki büyük balıkları göstererek)Lakin şu 

balıklar,babamın ölümüne kavuşmuşlar ve babamı yemişler.Bende onlardan 
babamon intikamını almam gerek. 

            O topluluk bunu duyunca gülmeye başladılar ve dilediğinden yemesine 
müsaade ettiler. 

  

HZ.ENES RASULULLAHLA BERABER  

            Rasulullah Medineye geldi.Ensardan bir adam elinde bir çocukla çıka 
geldi.Ve dedi:Ya rasulallah!Enes zeki bir çocuktur,sana hizmet etsin. 

            Enes gerek ikametinde gerek seferde devamlı hizmet eder,rasulullahı 
çok severdi. 

            Rasulullah da ona karşı çok merhametkâr ve şefkatli idi. 

            Bir onu bir ihtiyaç için gönderdi. 

            Enes çıktı ve sokakta oynamakta olan çocukların yanına uğradı.Onlarla 

beraber oynamaya başladı.Ve rasulullahın emrettiği yere gitmedi. 

            Uzun bir zaman geçti.Rasulullah sokağa çıktı ve Enesi oynarken 

gördü.Ona doğru gidip,arkadan ensesinden tuttu.Enes korkarak geriye 
baktı.Rasulullahı giler vaziyette gördü.Ve ona şöyle diyordu: 

            -Ya Enes!Emrettiğim yere gittin mi? 

            Enes dedi:Evet,ya rasulallah,gidiyorum. 



            Ve Enes gitti. 

            Rasulullah onu hiç azarlamadı. 

            Enes dokuz sene hizmette bulundu.Ve ona;yaptığı bir şey için niye yaptın 

ve yapmadığı bir şey için niye yapmadın,demedi. 

            Ailesinden herhangi bir kimse Enesi kınayıp azarladığı zaman derdi;Onu 
bırakın,Eğer o mukadder olsaydı,olurdu. 

            Muhakkakki rasulullah ahlak bakımından insanların en güzeli idi. 

  

NEBİ   VE ÇOCUKLAR  

            Rasulullah çok merhametkâr idi..zayıflara acır,çocukları severdi.Hatta 

öyleki namaz anında insanların huzuruna çıktığında,omuzunda ashabının 

çocuklarından bir erkek veya kız çocuğu olurdu.Onlar omuzunda olduğu halde 
namaz kılar,rükua gittiğinde onları yere koyar,kalktığında onları kaldırırdı. 

            Ve bir gün kucağında Hz.Hasan var iken birkaç kişi huzuruna geldi.Hz 

hasanı yavaşça yere koydu ve şefkatle öptü. 

            Adamlar bu durumu hoş karşılamadılar.Öyle ki onlardan birisi dedi: 

            -Benim on tane oğlum var,Onlardan hiç birini öpmedim. 

            Rasulullah ona baktı ve dedi: 

            -Merhamet etmeyene merhamet edilmez. 

            A’rabi itiraz sadedinde dedi: 

            -Çocukları öpüyor musunuz?Biz onları öpmeyiz! 

            Rasulullah ona dedi: 

            -Allah senin kalbinden merhameti çıkarmışsa,ben ne yapayım? 

            Rasulullah merhametli idi.Öyleki hizmetçisinin oğlu Üsame bin Zeydi bir 
dizine almış,Hz.Hasanı öbür dizine almış ve sonra onları bağrına basarak: 

            -Allahım!Benim onlara şefkat ettiğim gibi,sen de onlara şefkat et.  

  

İFTİRACININ AKİBETİ  

            A’rabinin birisi Abbasi halifesi Mu’tasım Billahın huzuruna girmek için 

izin istedi.Huzurunda belağatlı sözlerle konuştu.Halife bunu beğenerek 

şaşırdı.Ve ona kıymetli hediyeler verdi.Ve onu yanına aldı sonra onunla işleri 
hususunda danışma yaptı. 



            Bu durumu halifenin yakınlarından olan Bişr çekemedi. 

            Halife tek başına olduğunda huzuruna girip halifeye selam vererek şöyle 

dedi: 

            -Efendim!Sizin o yakınınıza alıp ihsanlarda bulunduğunuz 
a’rabi,ağzınızdan kötü kokuların geldiğini iddia ediyor. 

            -Ve bana dedi ki;bu günden sonra ağzınızdan gelen kokuyu defetmek için 
elinde mendil burnuna tutacak. 

            Halife kızdı ve kinini içinde sakladı. 

            İkinci gün a’rabi elinde mendil olduğu halde halifenin huzuruna girdi. 

            Ve Mu’tasım ona,-Bu mektubu getireni öldür-yazılı bir mektub verdi.Ve 
ona dedi: 

            -Bu mektubu al,Basra valisine götür.Ben ona sana çok mal vermesini 
emrettim. 

            A’rabi bu emre uydu.Dışarı çıkınca kapıda Bişr’i gördü. 

            Bişr ona dedi:O yanındaki nedir? 

            Halifenin bana hediyeler vermesini emrettiği bir mektub,dedi. 

            Bişr yalvararak;Onu bana ver,ben daha muhtacım,senin mükâfatını Allah 
versin,dedi. 

            A’rabi ertesi günü saraya geldi ve her zamanki gibi Mu’tasımın huzuruna 

girdi. 

Mu’tasım:-Mektubu ne yaptın?dedi. 

A’rabi:-Onu Bişr’e verdim,dedi. 

Halife bu duruma şaştı. 

Ne için verdin,dedi. 

O sıkıntı içinde ve fakirdir,dedi. 

Bu mendili elinde niye taşıyorsun?dedi. 

Bişr bana,ağzımdan sizi tiksindirecek kötü bir kokunun geldiğini söyledi. 

Halife bişrin onu çekemediğini,suçsuz ve günahsız olarak yanında onu 

jurnallediğini anladı. 

Ve o iftirasının karşılığını bulmuş oldu.  

  



ŞARKI SÖYLEYEN EŞŞEK  

Bir ormanda bir deve ve bir eşek yolculuğa çıktılar.Boş bir otlaklığa 

vardılar.Orada günlerini hoş ve rahat bir şekilde geçirmeyi düşündüler. 

Eşek deveye dedi:Rahatlık beni şımarttı.Ben kendimi çok rahat 
hissediyorum.Güzel bir ses ile bir şarkı söyliyeceğim.Söylememe izin verirmisin? 

Deve,yapma,dedi.Ey arkadaşım,insanların bizi duymalarından 
korkuyorum.Bizi ahıra bağlar,en kötü cezaya maruz bırakırlar. 

Eşek dedi:Söylemem lazım,başka çare yok..sonu helaket bile olsa. 

Sonra anırdı.Oradan geçmekte olan bir kafile bunu duydu.Yola düşüp 
onları yakaladılar.Eşek yürümede diretti ve onu deveye bindirdiler. 

Deve yorgunluk hissedince eşeğe dedi:Ben senin şarkından dolayı coştum 
ve şu an oynamak istiyorum,ne dersin? 

Eşek rica ederek dedi:Senin oynaman benim ölümümdür.Allahtan kork,ey 

arkadaşım!Eski arkadaşlığımızı hatırla. 

Deve ona aldırış etmedi ve oynamaya başladı. 

Eşek yere düşerek kemikleri kırıldı ve öldü.  

  

NEBİNİN ŞEFKATİ VE CÖMERTLİĞİ  

Rasulullah zayıflara karşı şefkatli idi ve buna riayet edilmesini ashabına 

emrederdi. 

Bir gün kendisine bir adam geldi.Cemaatle beraber namaz kılmaya 

gücünün yetmediğinden şikayet etti.Kendisinin uzun müddet ayakta 

durmaya,rükuyu uzatmaya,secdeyi uzun yapmaya gücünün yetmeyip,zayıf 
olduğundan dolayı,imamın namazı uzattığını söyledi. 

Adam devamla dedi:Ya rasulallah!İmamın uzatmasından dolayı,az kalsın 

namazı terk edecektim. 

İnsanlara rahmet olarak gönderilen nebi kızdı.Cemaatla namaz kılmaya 
gelen zayıflara eziyet edilmesini kabul etmedi.Ve rasulullah dedi: 

-Ey insanlar!Muhakkakki siz nefret ettiriyorsunuz.Kim insanlara namaz 

kıldırırsa,hafif yapsın,kısa tutsun.Çünki içinizde hasta,zayıf ve ihtiyaç sahibi 
vardır. 

Ve o isteyeni reddetmez,ihtiyaç sahiblerini yardımsız bırakmazdı. 

Bir gün yanında on dirhem olduğu halde çıktı.Ve dört dirhemine bir 

gömlek aldı.Ve onu giydi.Ensardan bir adam ona geldi ve dedi: 



-Bana bir gömlek al giydir,Allahda sena cennet elbiselerinden bir elbise 

giydirsin. 

Gömleği çıkardı ve ona giydirdi. 

Sonra döndü ve dört dirheme bir gömlek daha aldı.Yanında iki dirhem 
kaldı. 

Yolda ağlayan bir cariyeye rastladı.Ve ona dedi: 

-Seni ağlatan sebeb nedir? 

Ve kadın ağlayarak dedi: 

-Ailem bana iki dirhem verdi,onunla koyun aldım,kayboldu. 

Rasulullah ona geri kalan iki dirhemi verdi.Döneceği sırada,kadın yine 
ağlıyordu.Onu çağırdı ve dedi: 

-İki dirhemi aldın,niye ağlıyorsun? 

-Beni dövmelerinden korkuyorum,dedi. 

Rasulullah onunla beraber eve gitti.Ve; 

-Esselamu aleyküm-diye selam verdi. 

İçerden sesi tanıdılar fakat selamı almadılar. 

İkinci bir sefer selam verdi.Susup cevab vermediler. 

Üçüncü bir sefer yine selam verdi.Bu sefer sevinçle: 

-Ve aleykes selam,dediler. 

Onlara,ilk selamımı işittiniz mi?dedi.Onlar ise; 

-Evet velakin biz istedikki sen selamını arttırasın. 

Rasulullaha doğru yönelip,geliş sebebini sordular.Dediler: 

-Anamız babamız sana feda olsun ya rasulallah!Seni böyle dışarıya 
çıkartan,bize getiren sebeb nedir? 

-Bu cariyeyi döveceğinizden dolayı acıyarak geldim. 

Cariyenin sahibi dedi: 

-O artık Allah rızası için hürdür.Seninle beraber gidebilir. 

Rasulullah neşeli olarak döndü ve dedi: 



-Allah bu on dirhemi mübarek kıldı.Onunla peygamberine gömlek 

giydirdi,ensardan bir adama gömlek giydirdi ve onunla bir köleyi azad 
etti.Allaha hamdolsun.O kudretiyle rızıklandırandır.  

HZ.ALİ’NİN  İSLAMI  

Hz.Hatice Muhammedin Allahın bir resulü olduğuna iman etti.Onun 

getirdiğini tasdik etti.Hz.Hatice arkada olduğu halde namaz 
kılarlardı.Namazlarını kimsenin görmeyeceği şekilde gizli kılarlardı. 

Onlar namaz kılarken Hz.Ali yanlarına vardı.Onlara bakarak durdu.Ta ki 

namazlarını bitirinceye kadar. 

Muhammede dedi:Bu nedir? 

Rasulullah dedi:-Allahın kendisi için seçip,rasulünü peygamber olarak 

gönderdiği dindir.Seni ortağı olmayan bir Allaha ve ona kulluğa ve Lat ve Uzay- 
inkâra davet ediyorum.  

Ali dedi:Bu bugünden önce hiç işitmediğim bir iştir.Bana mühlet 
ver,babam Ebu Talible istişare edip,ona danışayım. 

Rasulullah bu sırlarının açığa çıkmasından hoşlanmadı.Ve dedi:Ya Ali!Eğer 

Müslüman olmayacaksın,bu durumu gizli tut. 

Ali odasına giderek düşünmeye başladı.Muhakkakki amcası oğlu asla 

yalan söylememişti öyleki insanlar onu –Emin-diye isimlendirmişlerdi.Ve o 

kendisini putları inkâra ve Allaha ibadete çağırıyordu.Tabiatı gereği putlara 
ibadetten nefret ederdi.Öyleki o putların ne güçleri ne de kuvvetleri vardı. 

Sabah olunca yeni dine girmeye karar verdi.Muhammede geldi.Ve dedi: 

-Ey amcam oğlu!Ben senin davetini işittim ve kabul ettim. 

Ali Müslüman oldu.Rasulullahın kendisine şefkatle baktığını gördü.Onu 
terbiye edip yetiştirmişti. 

Ali dedi:-Ya rasulallah!Ben babam Ebu Talibi dinleyici ve dinim konusunda 

onunla istişare edecek değilim.Muhakkakki Allah beni yarattı ve yaratılışım 
hususunda ona danışmadı. 

SANEMLE SAMED  

Ateşperestin biri dünya ile ilgisini kesmiş,kendini bir putun hizmetine 

vermişti.Aradan birkaç yıl geçti.Kaderin bir cilvesi,ateşperest önemli bir 

sıkıntıyla karşılaştı,kimse derdine derman olamıyordu.Bir faydasını göreceği 

ümidiyle putun ayaklarına kapandı.”Aciz kaldım,canımdan bıktım,bana 

merhamet et,ey mabud.”dedi.Fakat işleri bir türlü yoluna girmiyor,büsbütün 
sarpa sarıyordu. 

            Sineğini kovmaktan aciz olan bir taş parçası,insanın işlerini nasıl düzene 
koyabilir?Mecusi öfkelendi: 

            “Hey akılsız put,sana kaç yıldır boşuna mı taptım?Ya şu işimi 

halledersin,yahut gider,arzularımı Allaha arzederim.”dedi. 



            Yüce Mevla muradını verince,bu hali kalp gözü ie gören Allah dostunun 

biri hayret etti.Gönlü bu müşkilin içinde kaldı.O anda gönül kulağına gaybdan bir 
haber ulaştı: 

            “Putun önünde o akılsız ihtiyar çok şeyler söylemiş,sözü kabul 

edilmemişti.Şayet bizim dergahımızdan da reddedilseydi sanemle Samed 
arasında ne fark kalırdı?”(Sadi-Gülistan) 

  

Mehmet   ÖZÇELİK 

03-01-2006 

(Bu hikayeler Eski Metinler kitabından tercüme edilmiştir.) 

HULUSİYİ   ANLAT 

 

 Hayat fırınında pişmeyen olgunlaşamaz. 

 1987 yılı hem öğretmenin altı aydır göreve başladığı hem de o yıl 

memleketi olan Adıyaman’dan 11 öğrencinin Kırşehir/Çiçekdağ ilçesindeki yatılı 

bölümü kazanarak geldikleri dönemdi. 

 Öğrenciler şanslı idiler ki bekâr olan öğretmen hemşehrileri de sürekli 

onlarla beraber pansiyonda kalıyordu. 

 Çocuklar ilkokul beşi bitirmiş,daha anne babalarına doymadan,çiçeği 

burnunda yediyüz km öteye,ıssız,sessiz ve soğuk bir yere gelmişlerdi.Şefkate en 

muhtaç oldukları bu dönemde anadan ve memleketten ayrılmışlardı. 

 Hulusi de bunlardan biriydi.Gelmesine gelmişti fakat bedeniyle 

gelmiş,ruhu ve aklı onu rahat bırakmıyordu.Bedeni rahat değildi. 

 Daha okulun ilk haftasıydı.Geldiği günden beri düşünceler içerisinde olan 

ve sonunda gizlice kaçarak dönmeyi düşünen Hulusi kararını kesin 

vermişti.Gizlice münübise binip terminale gidecek oradan Kırşehir merkezine 

gelerek tekrar ayrıldığı anne-babasına kavuşacaktı.Kardeşleriyle beraber 

olacak,köyün deresine koşup,koyun keçilerle beraber koşturacaktı.Zira ora 

doğup büyüdüğü,görüp de gezdiği yerlerdi.Ya burası? 

 Varsın okulunu da köyde okusun!Hem okumasa ne olur ki?Sanki 

köyündeki herkes okuyor muydu ki? 

 Ancak hiçbir şey kendisini bu fikrinden vazgeçiremez ve kesin kararını 

vermişti. 

 Hulusi her şeyini toplamış durağa gitmişti. 

 Hemşehrisi öğretmene bu durum iletildi.Öğretmen hemen koşarak zaten 

ilçenin bir durağı olan yere varmıştı bile. 



 Gerçekten de Hulusi elinde çantayla durakta duruyordu. 

 Öğretmen Hulusi’nin elinden tutarak götürmek için ikna etmeye çalıştı. 

Hulusi bir yandan yere kapanarak diretiyor,diğer yandan da bağırarak 

gideceğini söyleyip ağlıyordu. 

 -Anneme gideceğim..anneme gideceğim- diyordu. 

 Çevredekiler öğretmene bakıyor, bu işe bir anlam veremiyorlardı. Yoksa 

öğretmen öğrenciyi mi dövüyordu? 

 Öğretmen zor durumda kalmıştı. İki arada bir derede. Bir yandan 

Hulusi’nin gitmesi,diğer yandan halkın kınaması. 

 Öğretmen bu haller içerisinde bir saat uğraşmış,çene çalmış rica 

etmiş,Hulusi de ciddi bir kalma isteği pek açığa çıkmamıştı. 

 Öğretmenin son teklifi Hulusi’ye biraz cazib gelmişti; 

 -Hulusi,bir hafta daha kal,söz seni ben memleketine göndereceğim..bir 

hafta..söz. 

 Hulusi söz almıştı.Biraz sözün rahatlığıyla kabul eder gibi oldu. 

 Hulusi nasıl olsa gideceğini düşünerek bir hafta daha kalmaya razı 

oldu.Ha şimdi gitmiş ha bir hafta sonra. 

 Hulusi arkadaşlarına katılmış,pansiyonun sıcak havasına yavaş yavaş 

ısınmaya başlamıştı. 

 Çay pişiriliyor,hep beraber bir araya gelerek içiliyordu.Hatta öyle ki 

banyoda başları bile sabunlanıyor,tam bir anne şefkatini buluyordu. 

 Hafta dolmuştu fakat Hulusi’de bir kıpırdanma ve gitme isteği 

görünmüyordu. Artık sıcak ortama arkadaşları ve hemşehrileriyle alışan 

Hulusi’yi hocası çağırıp;artık gideceklerini,Hulusi’yi eve göndereceğini 

söyleyince Hulusi gülmeyle karşılık vererek, gitmeyeceğini söylüyordu. 

 Hulusi altı yıl orada kalmış ve liseyi de bitirmişti. 

 11 hemşerinin hiç birisi boşta kalmamıştı.Her biri ya üniversiteye girmiş 

veya bir göreve gelmişti. 

 Hulusi ise;Kıbrısa giderek Hukuk Fakültesinde okumaya karar verir.Ancak 

Üniversite yüksek bir ücret taleb eder.Hulusinin ise bunu verecek ve okuyacak 

hiçbir maddi gücü yoktur. 

 Hulusi birde zorluklar içerisinde okumanın verdiği tecrübeyle bu zorlukları 

aşmak ister. 

 Tekrar Üniversiteye gidip Dekanla konuşur ve Dekan kendisine şu teklifi 

yapar; 

 -Eğer bize öğrenci getirirsen,senden bir ücret almayız. 



 Hulusi bunu da başarır ve Hukuku okur ve bitirir. 

 Bununla da yetinmeyen Hulusi aynı okuduğu okula bu sefer de kardeşini 

yerleştirir ve onun da okumasını sağlar. 

 Arkasından üçüncü kardeşleri de okur ve oda öğretmen olur. 

 Hulusi şu an kardeşiyle beraber avukatlık yapmaktadır. 

 Ayrıca kaderin görünen bir cilvesi de şu şekilde tecelli eder; 

 Hulusiyle öğretmeni 19 yıl sonra yine aynı şehirde buluşurlar. 

 Öğretmeninin arabasına bir genç haksız olarak çarpar. 

 Öğretmen savcılıktan evrakları alıp gerekli resmi işlemleri yapar. 

 Ehliyetsiz,sigortasız,başkasının motoruyla çarpan genç hoca resmiyet 

gereği davacı olunca genç de davacı olur.Yaşı küçük olduğundan yeni 

uygulamaya göre devlet ona bir avukat tahsis eder. 

 Ogün de baroda görevli avukat Hulusidir.Şüphelinin avukatı olarak 

mecburen o görevlendirilmiştir. 

 Öğretmen yıllarca Hulusi’nin bu ibretli hayat hikayesini öğrencilerine 

anlatır ve özellikle köyden gelip yatılı olan öğrencilere bunu anlatarak,şimdiki 

durumu ile okumama halindeki durumu mukayese edip anlamalarını ve 

düşünmelerini sağlar. 

 Öğretmen yine bir gün sınıfta rehber dersinde öğrencilere ne anlatmasını 

istediğini sorar. 

 Yatılı öğrencilerin olduğu bu sınıfta bir öğrenci yüksek sesle; 

 -Hocam Hulusi’yi anlat… 

 

MEHMET   ÖZÇELİK 

19-11-2006 

  

H    U   Ş   U 

  

            Huşu;Ruhun sükunu,bedenin teskini,kalbin serçe kuşu gibi coşku ve 

çırpınışı.Kişinin meyyitleşmesi..gözün donukluğu..aklın vehayalin duruluğu ve 

durgunluğu..huzurun hazzı.. 

            “Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye 

almazlar.”[1]Yazıkların olduğu değil,azıkların olduğu hal..mahaldeki rahat 

hal..O’nunla olunan hemhal..kıyamla kıyama kalkmak..secde ile O’na 
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varmak..kuud ile O’na kanmak..her hareketiyle O’nu anmak..O’na yanmak..O’na 

kanmak..O’ndan yine O’nda olmak… 

            Huşu’ ile dalmak..zahiri ve batini duyguların mola vermesi..teneffüse 

çıkması..atomların,hücrelerin,azaların namaz süresince 
durmasıdır..durulmasıdır. 

            Huşu huzurdur..huzurda olmadır..huzurda kalmadır… 

            Huşu;zamanın durduğu ve donduğu ân..herşeyi,heryeniyi eskiten 
zamanın,eskitemediği namaz.. 

            Zamanın durup,namala kılanın durulduğu,durgunlaştığı ân ve 

zaman..Bekâya dönüşen tek hakikat..fena içinde bekâ… 

            Yeryüzü gibi kuraklıktan boynu bükülen ve O’nun rahmetiyle dirilen 

toprak gibi,[2]kalblerin O’nunla hayat bulduğu,hayata kavuştuğu ân..biri O’nun 
rahmetiyle,ben ise O’nunla… 

            Gözler saygıdan donmuş,donuklaşmış,[3] O’ndan gayrısını 
görmüyor..aleminde olmuyor..O’nun gayrı var mı ki,dercesine fikren sıyrılıyor… 

            Sevgi,korku ve tevazuu birleştiriyor…[4] 

            Dağları çatlatan hakikat,[5] gönülleri dağlıyor. 

            O’na O’nun için boyun eğer,[6] Hayranlıktan..Hayretten.. 

            Hayretimi..hayranlığımı arttır Allahım…Huşuumu ziyade kıl…her şeyin 
hikmetini göster… 

            Huşuunu tertil ile arttır..ayıra ayıra oku..yavaş yavaş..ağır ağır..güzel 

güzel..tane tane..fıtri tefekkürle düşünerek,dilini diline dolama..[7] 

            Namaz huşu ile namazdır. 

            Hadisde;“Allahı zikretmede o derece ziyade yapınız ki,-münafıklar –sizi 

mecnun sansınlar.” 

            O’nda deli olmak,aklını geçici yitirmektir huşu..kendinden geçmektir. 

Ebû Hüreyre’den: Şöyle dedi; Resûlüllah (S.A.V.) şöyle buyurdu: “Siz, 

benim kıblem (yalnız) şurasıdır (ve namazda önümden başka bir yeri 

görmem)mi sanıyorsunuz?Allah’a yemin ederim ki, sizin ne huşûnuz bana gizli 
kalıyor, ne rukûnuz. Yemin olsun ki, sizi arkamdan da görüyorum.” 

Enes ibn-i Mâlik’den;Şöyle dedi: Peygamber (S.A.V.) şöyle buyurdu:” 

Rukûu  ve sücûdu dosdoğru yapınız. Vallahi ben sizi rukû ettiğiniz ve secdeye 

vardığınız zaman arkamdan da, yahut sırtımın arkasından da muhakkak 
görürüm.”[8] 

            “Bilinçsiz ibadet edenler,değirmeni çeviren dink beygiri gibidirler.” 

            Çevirir,neyi çevirdiğini bilmez...niye çevirdiğini hiç bilmez..bilinmez.. 
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            Beynamaz ile namaz kılan arasındaki fark ne ise,normal kılan ile huşu ile 

kılan arasıdaki farkta odur. 

            Huşu anlatılmaz,,yaşanır. 

            Ne diyelim..Allahım huşuumu arttır… 

             

İlahi abdukel âsi etake  : Allahım!İsyankâr kulun sana geldi. 

Mugirren bizzunubi fagad deaka  : Günahını ikrar ediyor ancak duası 

sanadır.  

Fein terham feente ehlun lizake   :Eğer merhamet edersen,zaten sen buna 
layıksın.  

Fein tağdeb femen yerham sivaka… :Eğer merhamet etmez,gadab 
edersen,senden başka merhamet edecek kim var? 

  

“Sonsuzluk kervanı peşinizde ben 

 Tek ayakla seken topal köpeğim.  

 Bir kırıntı yeter kereminizden. 

 Bastığınız yeri taş taş öpeyim.  

 Sonsuzluk kervanı peşinizde ben.  

 Tek ayakla seken topal köpeğim.”[9] 

  

  

Mehmet   ÖZÇELİK 

04-10-2005 

 

  

 

[1] Maun.4-5. 

[2] Fussilet.39. 

[3] Naziat.9. 

[4] Mü’minun.2. 
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[5] Haşr.21. 

[6] Âl-i İmran.199. 

[7] Furkan.32,Müzzemmil.4. 

[8] Buhari ve Müslim; el lülüü ve’l  Mercan terc. C 1,H. No: 245-246. 

[9] -Sonsuzluk Kervanı-Necib Fazıl Kısakürek.(Abdulhakim Arvasi ve Allah 
dostlarına… 

İDEALİST İDİ 

 

 Küçük yaşından beri hep idealist göründü.İdeali uğruna kavgadan, 

hırçınlıktan, gönül kırma bir yana kafa kırma onun için yumurta kırma kadar 

basit idi. 

 Her şeyde ve her zaman önde oldu,önde yürüdü,önde göründü. 

 Siyaset kıblesiydi.Kıblesinin değişmesi demek,kuzeye yönelip namaz 

kılması demekti. 

 Sadece kendi ideali olarak değil,asırları idealine yamadı,meğer asırlar 

tersine dönmüş,asırlar idealini devam ettirmişti. 

 Onun için bu ideal bir var oluş,yaratılış,dünyada bulunuş,hava,su ve gıda 

gibi zaruri idi.Her şeyin olmazsa olmazı idi. 

 Torunları yaşlandığında bu idealini gerçekleştirip gerçekleştirmediğini 

soracaklardı,kabre girdiğinde ve mahşerdeki ilk sorgusu idealinden idi. 

 İdealini mutlaka gerçekleştirmeliydi. 

 Hele birde bu ideal bir zümre,bir cemiyet ve bir sel halinde gelmekte olan 

genel bir ideal olunca,peygamber hedefinin ötesinde bir hedef idi. 

 Peygamber bile öyle düşünemez ve öyle de gerçekleştiremezdi. 

 Hayatının en önemli ve dinamik çağı bu ideallerle geçti. 

 Bazen cami kürsüsünde haykırdı,alkışlandı ve hep o camiye gidildi,bazen 

meydanlarda nutuklar çekti,hisler harekete geldi,rahatlıkla dağılıp bir müddet 

bu dolmuşluk onları dolmuşa bindirip bir noktaya götürdü.Hapse girdi,ar etmedi. 

 Bunun için de girilir mi?demedi ve de dedirtmedi.Etrafındakiler tarafından 

alkışlandı.Kaybedilen yıllar bir kazanç oldu. 

 Ödediğiniz her vergi size yol,köprü,okul ve de cami olarak geri dönecektir, 

sloganında belirtildiği gibi,harcadıkları kendisine geri dönecekti.Zaten de 

dönmesi için ödemişti. 

 Hele bir başa geçsin,sen o zaman bir bak neler yapacaktı. 

file:///C:/Users/123456/Desktop/tesbitler.com/haftalik%20makaleler/husu.htm%23_ftnref5
file:///C:/Users/123456/Desktop/tesbitler.com/haftalik%20makaleler/husu.htm%23_ftnref6
file:///C:/Users/123456/Desktop/tesbitler.com/haftalik%20makaleler/husu.htm%23_ftnref7
file:///C:/Users/123456/Desktop/tesbitler.com/haftalik%20makaleler/husu.htm%23_ftnref8
file:///C:/Users/123456/Desktop/tesbitler.com/haftalik%20makaleler/husu.htm%23_ftnref9


 Hele o başa geçirmek için her şeyini verdiği insanlar bir başa gelsinler,bak 

o zaman nelere imza atacaklardı!!! 

 Hele en önemlisi de her şeyi bir çırpıda bıçakla keser gibi 

değiştireceklerdi,her ne kadar kendisi bir anda değişmese bile.Çünkü ideal 

sahibi idi o… 

 Hele o bir kere kendilerine oy verme uğruna nice köylere gitmiş,nice 

vaadlerde bulunmuşlardı.Kendisi bile inanamıyordu.Ancak ideal uğruna bunlar 

meşru idi. 

 Hayatın kurtulması için domuz bile yenilirken,neden siyaset uğruna bunca 

ve bunca hayatın kurtulması uğruna her şey mübah olmasındı! 

 İnsanların büyüklükleri,ideallerinin büyüklüğü ölçüsündeydi. 

 Onun ideali en büyük idi.Hatta İslamiyetten bile…Çünkü o ideali olmazsa 

İslamiyette olmayacaktı..Peygamber böyle düşünmese bile… 

 Ufuk görülüyor gibi idi.Hırçınlığını ve sertliğini ve de en önemlisi idealini 

biraz daha arttırmalıydı.Ve öyle de yaptı. 

 Felek kendisine dönmüştü.Bahtı daha doğrusu milletin bahtı artık 

açılmıştı. Çünkü şimdiye kadar hayal bile olan idealleri gerçek olmuştu.  

 Önce köprü olmalı,ateşelikle göreve başlamalı idi..ateş gibi parlayıp 

yakmak için.Kendisininki garanti olmakla beraber,bir dostu için de bir iyilik 

düşünmeli idi.Düşündü ve girişimde de bulundu.Dostunun kendisine 

tebessümünü anlayamamıştı.Demek ki ideal başka bir şeydi. 

 Başkan ve Başkan Yardımcılıkları artık bunlar hayal olmaktan 

çıkmış,önüne serili olan imkanlar idi. 

 İdealler gerçekleşmişti.Bir ömür verdiği ideali,zirve denilen noktaya 

doğru artık gitme imkanı önüne açılmıştı. 

 Ancak dikkatini çeken bir değil bir çok noktalar görülmekteydi.Zirve 

dediği noktalarda çok çukurlar vardı. 

 Meğer zirveye çıkınca her şeyin hallolacağı düşüncesi yerine her şeyin 

yeniden başlayacağı bir ilk nokta imiş. 

 Çukurda bulunanlara düzlükler,zirve görünürmüş. 

 Çukurdan düze çıkmış gibi görünüyordu.Fakat ben hep zirveye çıkmak için 

bunları yapmıştım.Meğer bu çıkış normal bir çıkışın devamı imiş. 

 Çok şeyi değiştirmeyi düşünen ben,kendimi bile değiştirememiş,kendim 

değişmiştim.İdealimde olan insanları şaşırtmıştım. 

 Evelden bağırıyordum,şimdi zirveye çıktığımı sandığım şu anda her kes 

bana bakıyor,suskunluğuma şaşırıyor. 

 Yoksa ulaştığım ve bana verilen bu imkanlar bir sus payı mı idiler.Artık 

ben şimdi bağıranlara bağırıyor,bağırmakla bu işin olmayacağını söylüyordum. 



 Bana ne oldu böyle?Neden farklılaştım?Fark atamadan kala kaldım? 

 Uykudan uyanır gibi bir hale girmiştim.Bunca hayatımı verdiğim 

davamdan geri bu uyanma kalmıştı.Şimdi de derman kalmamıştı..zaman 

gitmişti..devre bitmişti… 

 İnsanlar bana iki kişilikli birisi olarak bakmakta idiler. 

 Ne adamdı,ne söylüyordu!Şimdi ise yaptıklarına bakın. 

 Elleriyle,gözleri ve dilleriyle çok avucunu ovdu,sonuç bir hayal 

oldu.Şişirilen balonun hava dolu olduğu ortaya çıktı. 

 Madde ile,makamla sınanmış ve kaybetmiştim..olanları da… 

 İdealler geçmişi görüp,geleceğe uzanmalıydı. 

 Kökü derinlerde tohumlar ekilmeliydi.Yoksa hafif rüzgarlar söküp 

atardı.Çünkü atanlarda iyi atmıştı. 

 Şimdiye kadar ideallerimizle birbirimizi besliyorduk.Şimdi o ideallerden 

pek eser kalmadı.Çünkü istediğimize ulaşmış,idealler de son bulmuştu. 

 Oysa asırlar ötesi bir idealle hareket edilmeliydi. 

 İdealler hedef olmamalı,hedefe basamak olmalıydı. 

 Bizler basamakları hedef edindik,basamaklarda kaldık. 

 Bazılarının ayaklarının ulaştığı yere,bir çoklarının hayali bile 

ulaşamazmış… 

 Hayali bir oda dolusu baklava olmaktansa,bir dilim baklava olması daha 

gerçekçi olur. 

 Hayali devletleri idare etmektense,bir evi ve kendini idare etmek daha 

evladır. 

 

MEHMET  ÖZÇELİK 

19-12-2006 

  

  

İHTİLAT 

  

Kelime anlamı olarak;Karışmak,karışarak görüşmek,insanlarla iç içe 
olmak demektir. 



Behlül Dânâ hikmetleriyle bilinen Harun Reşidin kardeşidir. 

Bir gün Harun Reşid Behlül Dânâya yalnız kalmamasını,insanların içine 

karışmayı tavsiye eder. 

Bunun üzerine Behlül Dânâ bir danışayım diyerek oradan ayrılır.Bir 
müddet sonra döndüğünde kime danıştığını soran Harun Reşide; 

Tuvalettekilere danıştığını ve kendisine ısrarla; 

-Aman ha Behlül,insanların içine girme.Bak,biz bir zamanlar dünyanın en 

lezzetli yemekleri,tatlıları,muzları ve meyveleri idik.İnsanların içlerine 
girdik,böyle olduk. 

Sende girersen böyle olursun. 

Belki biraz ağır bir ifade,ancak bize bunun hakikat payını almak 
düşmektedir. 

İnsan karıştığı kimselerin insanıdır. 

Sahabeyi sahabe yapan,rasulullahın sohbetinde bulunmaktır.Onlar o 

sohbete katılarak,gökteki yıldızlar gibi oldular. 

Nitekim hadisde uzunca anlatılan yüz kişiyi öldüren bir kişiye bilginin 

tavsiyesi,bu kişinin bulunduğu çevreyi terk ederek,iyi kimselerin bulunduğu 

meclise gitmesini söylemesi ve bu kişinin de bu yolda ölerek cennetlik olması 
elbette bu iyi meclisin,iyi insanların içine katılmanın bir sonucudur. 

Abuzer-i Ğıffari,rasulullah zamanındaki havayı,yaşayış tarzını 

bulamadığından ve de göremediğinden dolayı yine rasulullahın verdiği haber 
üzere,insanlardan uzak,yalnız yaşadı ve yalnız öldü. 

Toplumu ve genel gidişatı değiştirme gücüne sahib olamayacağını 

düşünerek ve bir iki çıkışıyla adeta insanlara ters düşerek yalnız yaşamayı 
tercih etti. 

Bediüzzaman said Nursi’nin hizmetindeki muvaffakiyette,insanlarla 

ihtilattan kaçmış olması bulunmaktadır.Kendisiyle görüşmektense,eserlerini 
okumanın kendisiyle on defa görüşmeye bedel olduğunu ifade etmektedir. 

Onun bu harika eserlerini ortaya koyması bire bir insanlarla ihtilat 
etmemesinden kaynaklanmaktadır. 

Bediüzzaman insanların hayatını ve gidişatını değiştirmek için bir kenara 

çekilmedi.Hayatının birinci döneminde hep insanlarla iç içe ve de devamlı 

onların önünde iken,hayatının ikinci döneminde onlardan ayrı olarak kalemle ve 
serleriyle onların istikametini tayin etti. 

Zahiren insanlardan ayrı ve onlarla ihtilat etmez,birkaç kişiyle bir araya 
gelirken,hakikatta onların içini okumakta,içlerini değişime uğratmaktaydı. 

İsmail Perihanoğlu anlatıyor:”Üstad bana:”İnsanlarla fazla 

münasebet,iflas alametidir.Onun için buralarda (Barla’da) fazla kişilerle 

görüşmüyorum.”dedi.[1] 
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            Bediüzzaman bu konu ile ilgili olarak eserlerinde; 

            “…dört senede kardeşime birtek mektub yazdım. Ve ihtilattan hem ben 

kendimi men'ediyordum, hem de ehl-i dünya beni men'ediyordu. Yalnız bir-iki 

ahbab ile, haftada bir defa görüşebiliyordum. Köye gelen misafirler ise; ayda 

bir-ikisi, bazı bir-iki dakika bir mes'ele-i âhirete dair benimle görüşüyordu. Bu 

gurbet halimde; garib, yalnız, kimsesiz, nafaka için çalışmaya benim gibilere 

muvafık olmayan bir köyde, her şeyden herkesten men'edildim. Hattâ dört sene 

evvel, harab olmuş bir câmiyi tamir ettirdim. Memleketimde imamlık ve vaizlik 

vesikam elimde olduğundan, o câmide dört senedir (Allah kabul etsin) imamlık 

ettiğim halde, şu mübarek geçen Ramazanda mescide gidemedim. Bazan yalnız 

namazımı kıldım. Cemaatle kılınan namazın yirmibeş sevabından ve hayrından 
mahrum kaldım.”[2] 

Bir yandan kendisi bunu arzu etmezken,diğer yandan da kader hizmetin 

selamet ve muvaffakiyeti için,hizmete alet etmek üzere düşmanlarını musallat 

ederek,onların eliyle muvaffak etmiştir.Nitekim Barla gibi bir yere sırf  onu 

bitirmek amacıyla göndermelerine rağmen,tüm hizmet orada ve oradan 
gelişmiştir. 

            “…diyar-ı gurbette ve yalnız, tek başıyla, garib, zaîf, âciz, bütün 

kuvvetiyle âhirete müteveccih, ihtilattan, muhabereden kesilmiş, iman ve âhiret 

münasebetiyle uzaktan uzağa yalnız bazı ehl-i âhireti dost bulan ve başka 

herkese yabani ve herkes de ona yabani nazarıyla bakan bir insan; semeresiz 
tehlikeli dünyanıza karışsa, muzaaf bir divane olmak gerektir.”[3] 

            O bunu sırf ahirete müteveccih olarak istemiştir.Dünyaya karışmayı ve 
insanların dünyalarına karışmayı da divanelikle değerlendirmiştir. 

            Dünyaya karışmakla,dünyalık insanlara karışmak aynıdır. 

            “Ben de derim: Hey efendiler! Ne hak ile bana usûl-ü medeniyetinizi 

teklif ediyorsunuz? Halbuki siz, beni hukuk-u medeniyetten iskat etmiş gibi, 

haksız olarak beş sene bir köyde muhabereden ve ihtilattan memnu' bir tarzda 

ikamet ettirdiniz. Her menfîyi şehirlerde dost ve akrabasıyla beraber bıraktınız 

ve sonra vesika verdiğiniz halde, sebebsiz beni tecrid edip, bir-iki tane 

müstesna hiçbir hemşehri ile görüştürmediniz. Demek beni efrad-ı milletten ve 
raiyetten saymıyorsunuz.”[4] 

            Bazende bu ihtilattan men edip insanlarla görüştürmeme bir ceza ve 
eziyettir. 

            İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: "Allahu Teâlâ Kur'ân-ı 

Kerim'inde: "Kadınlarınızdan fuhşu irtikâb edenlere karşı içinizden dört şahid 

getirin. Eğer şehâdet ederlerse onları ölüm alıp götürünceye, yahud Allah onlara 

bir yol açıncaya kadar. kendilerini evlerde alıkoyun (insanlarla ihtilattan 
menedin)" buyurdu.[5] 

            “Meşhur Buheyra-yı Rahib'in meşhur kıssasıdır ki: Nübüvvetten evvel, 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, amucası Ebu Talib ve bir kısım Kureyşî 

ile beraber, Şam tarafına ticarete gidiyorlar. Buheyra-yı Rahib'in Kilisesi civarına 

geldikleri vakit oturdular. İnsanlar ile ihtilat etmeyen münzevi Buheyra-yı Rahib 

birden çıkageldi. Kafile içinde Muhammed-ül Emin'i (A.S.M) gördü. Kafileye 

dedi: "Şu Seyyid-ül Âlemîn'dir ve peygamber olacaktır." Kureyşîler dediler: 

"Neden biliyorsun?" Mübarek rahib dedi ki: Siz gelirken baktım ki, havada 

üstünüzde bir parça bulut vardı. Siz otururken, şu Muhammed-ül Emin (A.S.M.) 
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tarafına bulut meyletti, gölge yaptı. Hem görüyordum ki: Taş, ağaç ona secde 

eder gibi bir vaziyet gördüm. Bu ise, nebilere yapılır.”[6] 

            Bazen insanlarla ihtilat etmemek;onlara sözünü geçirememekten,onları 

kendi sapıklıklarıyla baş başa bırakmaktan,kendisini muhafaza 

etmekten,aradığını bulamamaktan,kendi dünyasını dışa açmamaktan 
kaynaklanır.O devirdeki Varaka bin Nevfel ve Buheyra-i Rahib gibi. 

            “Ben itiraf ediyorum ki: Hizmet-i Kur'aniyedeki kemal-i ihlas ve sırf 

livechillah için hizmeti, iki vaziyetim ihlâl ediyordu. Şiddetli bir tokat yedim. 

Çünki ben bu memlekette garib hükmündeyim, garibim. Hem şekva olmasın, 

Üstadımın en mühim bir düsturu olan iktisada ve kanaata riayet etmediğimden 

fakr-ı hale maruzum. Hodbin, mağrur insanlarla ihtilata mecbur olduğumdan -

Cenab-ı Hak afvetsin- mürüvvetkârane bir surette riyaya ve tabasbusa da 

mecbur oluyordum. Üstadım çok defa beni ikaz ve ihtar ve tekdir ediyordu. 

Maatteessüf kendimi kurtaramıyordum. Halbuki Kur'an-ı Hakîm'in ruh-u 

hizmetine zıd olan bu vaziyetimden şeytan-ı cinnî ve insî istifade etmekle 
beraber hizmetimize de bir soğukluk, bir fütur veriyordu.” 

            Mecburiyet altında onlarla iç içe olmak,istenilmese dahi bu derece bir 

kayba sebeb olursa,birde isteyerek o gibi cebbarlarla bir arada olmak ve 
bulunmak insanlara çok şeylerini,kişilik ve değerlerini kaybettirmektedir.             

            “Risale-i Nur'un hizmet-i imaniyesinde bu zamanda binler tahribatçılara 

mukabil yüzbinler tamiratçı lâzım gelirken, hem benimle lâakal yüzer kâtib ve 

yardımcı bulunmak ihtiyaç varken, değil çekinmek ve temas etmemek, belki 

millet ve ehl-i idare takdir ile ve teşvik ile yardım ve temas etmek zarurî iken ve 

o hizmet-i imaniye hayat-ı bâkiyeye baktığı için hayat-ı fâniyenin meşgalelerine 

ve faidelerine tercih etmek ehl-i imana vâcib iken, kendimi misal alarak derim 

ki: Beni herşeyden ve temastan ve yardımcılardan men'etmek ile beraber 

aleyhimizde olanlar bütün kuvvetleriyle arkadaşlarımın kuvve-i maneviyelerini 

kırmak ve benden ve Risale-i Nur'dan soğutmak ve benim gibi ihtiyar, hasta, 

zaîf, garib, kimsesiz bîçareye, binler adamın göreceği vazifeyi (başına) 

yüklemek ve bu tecrid ve tazyiklerde maddî bir hastalık nev'inde insanlar ile 

temas ve ihtilattan çekilmeğe mecbur olmak, hem o derece tesirli bir tarzda 

halkları ürküttürmek ile kuvve-i maneviyeyi kırmak cihetleriyle ve sebebleriyle, 

ihtiyarım haricinde bütün o manilere karşı Risale-i Nur şakirdlerinin kuvve-i 

maneviyelerinin takviyesine medar ikramat-ı İlahiyeyi beyan ederek Risale-i 

Nur etrafında manevî bir tahşidat yaptırmak ve Risale-i Nur kendi kendine, tek 

başıyla (başkalarına muhtaç olmayarak) bir ordu kadar kuvvetli olduğunu 
göstermek hikmetiyle bu çeşit şeyler bana yazdırılmış.”[7] 

            Üstad insanlarla ihtilattan çekilmeye mecburt olduğunu ifade ettiği 

halde,farzı kifaye nevinden ve de insanların imanını selamette 

görüp,cehennemin alevleri içinde dahi yanmaya razı olup,vücudu yanarken 

gönlünün gül gülistan olacağını ifade edip,böyle bir fedakârlıkla ateşe atılmış ve 
kendini feda etmeiştir. 

            Ancak bu fedakârlığın mükâfatı olarak hem yanmış hem de yakmıştır. 

            “Vakta ki, âlem-i insaniyet zaman-ı saadetin şems-i saadetiyle uyandı ve 

müdavele-i efkâr ile, an'anelerinin terkiyle, tebdiliyle ve kavimlerin birbirine 

ihtilatlarıyla ittihada meyil gösterdi ve aralarında münakale ve muhabere 

başladı; hattâ Küre-i Arz bir memleket, belki bir vilayet, belki bir köy gibi oldu; 
bir davet ve bir nübüvvet umum insanlara kâfi görüldü.”[8] 
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            Bu zamanda medeniyet ihtilatı mecbur kılmaktadır.Fikir alış verişi 

toplumun gelişip büyümesine sebeb olmaktadır.Zira bedevilikte bir adam dört 

şeye muhtaç olup,insanlarla ihtilata mecbur değilken,bugün medeniyet insanları 

dört yüz şeye muhtaç ederek,bu ihtilat ve karışmayı mecbur kılmış,kaçınılmaz 

hale getirmiştir. 

  

            “Semavatta devam ile cereyan eden sükûn, sükût, nizam, intizam, 

ıttıraddan hissedildiğine nazaran, semavat ehli, arz sâkinleri gibi değildirler. 

Evet arzda bulunan nifak, şikak, ihtilaf, ezdadın içtimaı, hayır ve şerrin ihtilatı 

gibi şeyler, semavatta yoktur. Bu sayede semavatta nizam ve intizamı bozacak 

bir hal yoktur. Sâkinleri verilen emirlere kemal-i itaatle imtisal ediyorlar.”[9] 

            Yeryüzündeki karışıklıklar bu ihtilat ile ortaya çıkmıştır. 

            “Hizmet-i Kur'aniyeye ait inayat-ı Rabbaniyenin ikincisi şudur ki: Cenab-ı 

Hak, benim gibi kalemsiz, yarım ümmi, diyar-ı gurbette, kimsesiz, ihtilattan 

men'edilmiş bir tarzda; kuvvetli, ciddî, samimî, gayyur, fedakâr ve kalemleri 

birer elmas kılınç olan kardeşleri bana muavin ihsan etti. Zaîf ve âciz omuzuma 

çok ağır gelen vazife-i Kur'aniyeyi, o kuvvetli omuzlara bindirdi. Kemal-i 

kereminden, yükümü hafifleştirdi. O mübarek cemaat ise; -Hulusi'nin tabiriyle- 

telsiz telgrafın âhizeleri hükmünde ve -Sabri'nin tabiriyle- nur fabrikasının 

elektriklerini yetiştiren makineler hükmünde ayrı ayrı meziyetleri ve kıymetdar 

muhtelif hasiyetleriyle beraber, -yine Sabri'nin tabiriyle- bir tevafukat-ı gaybiye 

nev'inden olarak, şevk ve sa'y ü gayret ve ciddiyette birbirine benzer bir surette 

esrar-ı Kur'aniyeyi ve envâr-ı imaniyeyi etrafa neşretmeleri ve her yere 

eriştirmeleri ve şu zamanda (yani hurufat değişmiş, matbaa yok, herkes envâr-ı 

imaniyeye muhtaç olduğu bir zamanda) ve fütur verecek ve şevki kıracak çok 

esbab varken, bunların fütursuz, kemal-i şevk ve gayretle bu hizmetleri, 

doğrudan doğruya bir keramet-i Kur'aniye ve zahir bir inayet-i İlahiyedir. 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.”[10] 

            Üstadın buradaki muvaffakiyeti,bu hizmetin ihsanı ilahi tarafından 
omzuna konulmuş olması ve inayeti ilahiyyeye mazhariyetin bir sonucudur. 

            “Şimdi amcacığım ve büyük üstadım! Habis olan nefsimle mücadele 

edebilmek ve onun hevaî ve bilâhere elem verici olan arzularını yapmamak ve 

dinlememek için teehhül etmek mecburiyetinde kaldım ve şimdi artık her cihetle 

Cenab-ı Hakk'ın lütf u keremiyle rahatım. Kimsenin dediğini şer ise 

duymamazlığa gelir ve kimse ile fena hasletleri kapmamak için ihtilat 

etmemekteyim. Dairede müddet-i mesaîden hariç zamanlarımı kendi evimde 

Cenab-ı Hakk'ın şükrü ile geçiriyorum.”[11] 

            Âhirzamanda bekâr kalmanın dahi cazib hale geleceğine işaret 

edilmesi,bu ihtilattan uzaklaşmanın bir sonucunun tezahürüdür.O fena hasletler 
ailenin içine kadar girecek.Belkide en büyük sıkıntıyı orada verecektir. 

            “Üstadım! Öyle zannediyorum ki, âcizleri, hayatın ihtilata mecbur eden 

ahvalinden uzaklaşamadıkça, kalbim ârâmgâh-ı lezzetinde tam bir sükûnu 

bulamayacak. İnşâallah duanızın himmetiyle, o anlara da selâmetle vâsıl 
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olacağım. Bu hissiyatımı izah etmek, anlaşılmış bir ruh için zâid değil 

midir?”[12] 

            Kalbin sükun ve rahatı ve de selameti ihtilat etmemekte aranacaktır. 

            “Dokuz seneden beri ihtilattan bilâ-sebeb men'edildiğimden, mesleğim 
itibariyle Kur'an ve iman ile hasr-ı iştigal etmiştim.”[13] 

            İhtilat etmemek,bazı alternatifleri gündeme getirecektir.Bunlarda şahsi 

kemalatını kazanmak,Kur’an ve iman ile meşguliyeti sağlamak gibi güzel 
uygulamalar olacaktır. 

            İhtilatta sele kapılma kaçınılmazdır.Bu zamanda sahili selamet iman ve 

Kur’an kalesine sığınmaktır. 

            “Ve bir de, onüç sene evvel hükûmet Dâr-ül Hikmet'te yüz lira maaş 

alacak kadar iş görebilecek bir adam nazarıyla bana bakmış, ayda yüz lira maaş 

vermiş. Bu sekiz senede beni, yarım saat bir köy olan İlama'ya iki defadan fazla 

gitmeye müsaade edilmeyecek derecede ihtilat ve gezmekten men'edildiğim 

gibi, bir vâridatım, bir malım olmamakla beraber, o köyde benim gibi bir adam 

çalışacak iş bulamadığımdan ve kimsenin bir şeyini de kabul etmemek, bir 

meslek-i hayatım olduğundan, çektiğim perişaniyet ve zarar ve ziyanın takdirini 

müddeiumumîliğe havale ederek, ya kitablarımın hepsinin iadesini veyahut bu 

husustaki zarar ve ziyanımın müsebbiblerinden tazminini dava ediyorum.”[14] 

            Bu zamanda herkesin dahi kaçmak değil,kaçırmaktan ka.ınmayacağı en 

cazib bir çok teklifleri dahi elinin tersiyle yiterek,zahiren insanlarla ihtilat etmek 
demek olan üç yüz lira ile şark umumi vaizliğini kabul etmemiştir. 

            “Onsekiz sene müddetinde Sünnet-i Seniyeyi muhafaza için başına şapka 

koymadığından, onsekiz senedir haps-i münferid hükmünde ihtilattan men' ve 

yalnız bir odada hayatını geçirmeye mecbur edilen ve hususî ibadetgâhında 

ezan-ı Muhammedî okuyup "Allahü Ekber" dediğinden ve "Lâ ilahe illallah" 

hakikatını güneş gibi gösterdiğinden, yüz arkadaşıyla taht-ı tevkife alınan ve 

mahkûm edilen bir adamı, yüzer emare ve karinelere istinaden inayet-i 

İlahiyeden geldiğine kat'î bir kanaatı ile işarat-ı Kur'aniyeden bir müjdeyi hem 

kendine, hem musibetzede arkadaşlarına bir teselli niyetiyle beyan ettiği için 

onu gıybet ve galiz tabiratla teşhir etmek ve onun dersleriyle imanlarını 

kurtaran masum şakirdlerini ondan tenfir edip şübheler vermek; güya ortalıkta 

medar-ı inkâr hiçbir şey yok ve hiçbir münkeratı ve cinayeti görmüyor gibi, 

yalnız o bîçarenin mevhum bir hatasını, sekiz senede seksen müdakkiklerin 

nazarında saklanan ve sathî ve inadî nazarına göre bir içtihadî yanlışını görüyor 

zannıyla galiz tabirler ile zemmetmek; elbette bu asırda, bu memlekette Kur'an-

ı Mu'ciz-ül Beyan'ın kasden işaretine medar olabilir azîm bir hâdisedir. Bence, 

Kur'an'ın nasılki her sure ve bazan bir âyet ve bazan bir kelime bir mu'cize olur; 

öyle de bu âyetin tek bir işareti, ihbar-ı gayb nev'inden bir lem'a-i 
i'caziyedir.”[15] 

Onlarla ihtilat ise,mimsiz medeniyetlerinin bir çok keyfi uygulamalarını 
mecbur kılmaktadır.                          

            “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 
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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.”[16] 

            Hicri 3.asırda islamiyetin asrı saadetteki safiyetini koruyamayıp,bir çok 

problemlerin gündeme gelmesi,yabancı bir çok kimselerin islamiyete 

girmeleriyle beraber,onların eski adet ve inançlarının karışmasıyla o safiyet 
yerini bulanıklığa terk etmiştir. 

            İhtilat ve karışma,karışıklık bir çok saflığıda gidermektedir.Kişinin 
kendisi olmasını ve kendisi gibi yaşamasını zorlaştırmaktadır. 

  

Mehmet   ÖZÇELİK 

16-10-2005 

  

             

  

             

             

 

  

 

[1] .(Bak:Son şahitler.1/129. 

[2] Mektubat.65. 

[3] Age.69. 

[4] Age.69. 

[5] Nisa 15. 

[6] Mektubat.135. 

[7] Şualar.680-1. 

[8] İşarat-ül İ’caz.52. 

[9] Mesnevi-i Nuriye.204-5. 
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[10] Barla Lahikası.14. 

[11] Age.38. 

[12] Age.224. 

[13] Age.359. 

[14] Age.361. 

[15] Kastamonu Lahikası.191. 

[16] Muhakemat.20. 

  

KADER GELİRSE GÖZ KÖR OLUR 

  

            Şehir merkezinden epey uzak bir köyde yaşıyorlardı.Köy yaşantısı 
içerisinde günlük meşguliyetler belli idi. 

            Oturdukları ev toprak ev olup,en korkulan şey çocukların yılan veya 

akrep tarafından sokulması idi.Yazları da sıcak olduğundan dolayı,damda yatılıp 

gece uyku sersemliğiyle çocukların düşmesi çok sık olan olaylardandı. 

            Orta yaş ta bir anne..çocuklarından korkarken kendisi bir akrep 

tarafından ısırılmıştı..öldürebilirdi..bir an evvel diğer vilayetin özel hastanesine 
götürülmek üzere yola çıkıldı..erken müdahale anneyi ölmekten kurtarmıştı. 

            Vakitde hayli geçmiş,akşam da olmuştu..bu gece burada kalalım,yarın 
sabah yola çıkarız diyorlardı ancak gitme durumu ağır basmıştı. 

            Bir münibüsü kaçırmaları kalmaları yönünde kendilerini 

düşündürüyordu,tam vaz geçip dönecekleri sırada son münibüsde gelmiş,artık 
tam gitmeye karar vermişlerdi. 

            Bunların gidişleri geride kalanları tedirgin etmişti.Hem durumu 

öğrenmek hem de onları arabalarıyla alıp gelmek için yola koyulmuşlardı ancak 

vardıklarında biraz evvel ayrılmış oldukları haberini aldılar.Anne kurtulmuştu 

ya,önemli olan onlar içinde bu müjdeli haberi almak idi,onu da almışlardı. 

            Yatsıdan sonra şehir merkezine varmışlardı..orada bulunan bir çok 

akrabaları da vardı..onlarda kalabilirlerdi..ancak onlar bir an evvel köye gitmeyi 
tercih ettiler ve yola koyuldular. 

            Yarım saat kadar gitmişlerdi ki,yol düz ve orada kaza yapma ihtimali 

olmamasına rağmen münibüs başka bir arabayla çarpışarak kaza yaptı.Kaza 

şiddetli ve ölüm getirecek bir kaza değildi. 

            Kazada bir kişi ölmüş,diğerleri kazayı hafif sıyrıklarla 

atlatmışlardı..akrepten kurtulan anne,kazadan kurtulamamıştı çünki ölen tek 
kişi o idi. 
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            Ölümden kaçan,ölüme kaçarmış. 

            Kader geldiği zaman göz kör olur,görmez. 

            Mukadder olan ecel onun ölümünü akreple değil,kaza ile takdir 

etmişti.Akreb bahane idi. 

            Nice taziyeye gidenlerin taziyesine gidilmiştir. 

            Ecel mukadder,sebeb bahane… 

  

Mehmet   ÖZÇELİK 

19-10-2005  

KEFFARET  ÖLÜMÜ 

 

 Kaffaret;kasıtlı olarak yapılmaması gerekirken yapılan veya 

yapılmayan,yapılamayan bir ibadetten dolayı ödenen bedeldir. 

 Kefaret bir cezadan ziyade,yanlışın silinmesidir. 

 Dinde ceza,verilen azab,eziyet ve sıkıntıdan ziyade,amelin cinsinden olan 

bir şeyle yanlışın silinmesidir. 

 Şerrin defedilmesiyle,hayrın celbi esastır. 

 Keffaret,ya bir köle azad etmek,para vermek,üç gün oruç tutmak veya da 

tam bir samimi tövbe ile mukabelede bulunmaktır.  

 Kasıtlı olarak oruçlu olduğu halde bir kimse orucunu bozduğu 

zaman,atmış gün ceza,bir günde kaza olmak üzere keffareten oruç tutar. 

 Keffaretüz zünub olmadığı takdirde,kessaretüz zünub olur.Yani günahlar 

tevbe veya mukabili bir bedelle ödenmezse,borçlar birikir ve çoğalmış olur. 

 *Köyün birinde bir ağanın uşağı,ağası için bulunmaz bir uşaktır.Sanki 

doğuştan uşak olarak yaratılmış..biçilmiş bir kaftandır. 

 Ağasının bir dediğini iki yapmaz,nereye gönderse gider,emri yerine 

getirir.Ağa onun için babasından da ötedir.Babası her nekadar dünyaya 

gelmesine sebeb ise de,ağası onun için yaşamasına sebebdir. 

 O kadar da zalim bir kimsedir.Herkese zulüm ettiği gibi,babasına da 

zulüm etmekten geri kalmaz. 

 Babasının ve ailesinin işlerini yapmaması da işin cabası… 

 Ailesi için değil,ağası için yaratılmış bir uşak. 



 Babasına çok çektirmiştir.Babası oğlundan çektiği bu zulümler içerisinde 

dünyadan gider. 

 Mahkeme kadıya mülk olmazmış..baba gider de çocuk kalır mı? 

 Çocuk da daha doğrusu uşakta bir müddet sonra yatağa düşer. 

 Köyün imamının da şehadetiyle;zulümkâr bu insan tam atmış bir gün 

yatakta ölü vaziyette yatar.Babasına yaptığının kefaretini dünya cihetiyle atmış 

bir gün ölümle hayat arasında ceza çekerek,daha doğrusu cezasını silerek bu 

dünyadan göçer gider. 

 Öldükten sonra yıkaması için imam çağırılır.İmam böyle bir insanı 

yıkamak da pek istemez. 

 Bahanesi hazırdır;ben yeni göreve başladım,hiç şimdiye kadar 

yıkamamışım, falan kişiye söyleyin o yıkasın,der. 

 İşin garib tarafı o kişinin de mahkemede işi olduğundan şehre gider. 

 İmam bir başkasını bulup yıkatmalarını ve kendisinin de gelerek Kur’an 

okumasını söyler. 

 Cenaze zorda olsa yıkanır,imam ise bildiği Kur’an-ı okumakta zorlanır. 

 Hayatında herkese çektiren bu insan,ölümünde de çektirmekten geri 

kalmaz.Çünkü hayırsızdır. 

 

 *Bir diğer Salih kişinin durumu ise;ölüm döşeğinde iken kalkar Yasin-i 

Şerifi okur ve yatar,ruhunu Allah’a teslim eder. 

 Kendi Yasin-i ni kendisi okurken,öbürüne okunacak bulunamaz. 

 

Mehmet  ÖZÇELİK 

25-05-2008 

MANEVİ   DESTEK 

  

Hacı Bayram Camiinin Baş İmamı muhterem ve manevi dünyası açık bir 

insandı.İşte bu muhterem zat görmüş olduğumuz manevi destek ve imdadı 
şöyle anlatıyor: 

            Yunan Ankara/Haymana-ya kadar gelmişti.Ankarayı ele geçirmesi ise an 
meselesi idi. 

            Bundan dolayı meclisde büyük bir hareketlilik ve tartışmalar 

başlamıştı.Ağırlıkla  Ankaradaki meclisin Kayseriye taşınması üzerinde ittifak 
edilmişti. 



            Her sabah namazına camimize sürekli,aksatmadan devam eden bir albay 

vardı.Belkide ordudaki ruh bu ruh idi,orduyu bunda taarruzlara karşı koruyan 

gerçek ruh bu idi.Bin yıllık ruh,islama hizmet eden ruh,Bediüzzamanında orduda 
bir ruh var,o ruh benimle beraberdir dediği hakiki ruh… 

            Ankaranın düşmesi Türkiyenin düşmesi idi. 

            O gece yarısı,sabah namazından önce bir rüya gördüm.Rüyamda birkaç 
tane nurani zat,bana gelerek şunu söylediler: 

            -Keşke bunlar meclisi taşımasalar.Bak,bizler kabirlerinden kalkıp 

geldik… 

            Bu rüya üzerinde uyanmış,sabah namazına kadar da ağlamıştım. 

            Sabah namazı vakti gelmiş,camiye gitmiştim.Gözlerim sürekli albayı 

arıyordu.Hiç kaçırmayıp,sürekli sabah namazlarına gelen albay,o gün 

gelmemişti.Fakat bu rüyayı mutlaka ona anlatmalı ve bunun meclisdekilere bir 
vesile ile iletilmesini sağlamalı idim. 

            Askeriyeye giderek,sora sora albayı bulmayı başardım.Gece gördüğüm 

rüyayı kendisine anlatarak,bunun meclisdekilere bildirilmesini söyledim. 

            Beni hayretle ve de sevinçle dinleyen albay,birden masumlaşarak şunları 
söyledi: 

            -Ben senin bu anlattıklarına aynen imanım gibi inanıyorum.Ancak şu 
durumda meclisdekileri ikna etmek mümkün değildir. 

            Onları ve işi kendi seyrine bırakmak gerekir.Artık karar çıkmış… 

            Durum böyle bir vehamet içerisinde iken,bir haber geldi: 

            -Yunan kaçıyor…. 

            Böylece Haymanadan da çekilmeler başlamış,meclisi Kayseriye taşımaya 
gerek kalmamıştı. 

            Kale işgal edilmemiş,bayrak düşmemişti. 

            Bedirdeki,Çanakkaledeki o ruh,her zaman olduğu gibi yine imdada 

yetişmiş,maddenin ve imkânın son bulup bittiği yerde,ruhaniler devreye 

girmişlerdi. 

            Bedirde üç bin melek imdada gelmişti.Çanakkalde Hindistanlı bir alimin 

hindistandan kalkarak,her sene olduğu gibi rasulullahın kabrini görmeye 

gelmişken,rasulullahın yerinde olmadığını görmüş,şaşkınlılığından 

ağlamıştı.Rasulullahın kabrin bekçisiyle vediği haberde;O misafirime söyle,ben 

şu anda çanakkalede mehmetciklerimin yanındayım sözü,onu teskin etmişti. 

            Kıbrıs savaşında düşman topraklarını bombalayan subay pilotumuz ikmal 

yapmak için döneceği zaman,Yıllar önce ölmüş olan ve kendisini –Mahzenli Ali 

Efendi-olarak tanıtan zat,saatlerce yakıt bitmişken bombardumana devam 
etmesini söylemiş ve havada kalmışlardı. 



            Tarihimiz bunların binlerce örnekleriyle doludur. 

            Bu ne ilk idi,ne son idi ve de ne de son olacakdı…. 

            Her şey madde ve maddi alemde alakadar değildir.Mâna alemi 

sayılamıyacak kadar özelliklerle doludur.Onu anlatabilmek için,o makama 

yükselmek gerektir.Bu alemin meclisleri olduğu gibi,o alemlerinde meclisleri 

bulunmaktadır.Bu alemde verilen ve alınan karalar gibi,orada da geleceğe 
yönelik kararlar alınmakta ve uygulamaya konulmaktadır. 

  

Mehmet   ÖZÇELİK 

04-04-2006 

  

MİSAFİRLE GELEN BEREKET 

  

            Misafir rızkıyla gelirmiş hatta on rızkıyla gelip,birini yer dokuzunu 
bırakırmış.İşte yaşayanın dilinden; 

            -Beyimin cebinde bir ekmek alacak kadar bile parası 

kalmamıştı,kimseden de isteyemiyor,buzdolabı ise tam takır,boş idi.Kendimize 
yetecek kadar bile yiyeceğimiz yoktu.Aybaşına ise daha on gün vardı. 

            Birde bu durumda iken en sevdiğimiz bir aile bize misafir gelmesin 
mi?Bu durumda şimdi ne yapacaktık? 

            Namaz vakti geldiğinden imam olan beyim misafirle beraber camiye 
gittiler.Beyim daha sonra anlatmıştı; 

            -Namaz kıldırırken bile sürekli misafiri düşünmüş,onlara ne ikram 
edeceğinin telaşını yaşamıştı. 

            Beyim ayrıldıktan sonra kapı çalındı ve bir yaşlı amca elinde içi etle dolu 

bir leğenle kapının önünde beklemekteydi. 

            Bir hastaları bulunduğundan dolayı kesmiş oldukları adaklarının kurbanı 

olduğunu söyleyerek oradan ayrıldı.Ancak arkasından bakmama rağmen adamı 
bir türlü görememiştim. 

            Eti mutfağa bırakmakta idim ki;bitişik komşuda bulunan komşum 

seslenerek bakmamı söyledi.Kendilerinin uzunca bir seyahata çıkacaklarından 

dolayı buzdolablarında çokça bulunan sebzelerini almamı istedi.Bir kaç 
eve,birkaç günde yetecek kadar çoklukta sebze bulunmaktaydı. 

            Bu düşüncelerle bir tasa içerisinde eve gelen beyim,birden et kokusunu 

duyunca şaşırmış ve olayı öğrenince misafirle gelen bereketin kerametine 
açıkça şahit olmuştu. 



            Hadiste:”Es-sahiyyu  habibullah velev kâne fâsikan vel bahilu aduvvullah 

velev kâne salihan.” 

            “Cömert Allahın dostudur velev ki fasıkta olsa,cimri Allahın düşmanıdır 
velev ki salihde olsa…” 

  

Mehmet   ÖZÇELİK 

26-02-2006 

NEREYE GİTTİLER 

 

 Herkes inandığı yere..inanmama da bir inanmadır.İnançsızlığı kendisine 

inanç edinmiş. 

 İnanmış olanın gideceği yer bellidir.İnşaallah inandığı yer olan cennete 

gidecektir. 

 İnanmayan ise elbette inanmadığı şeyi elde edemeyecektir.Hem de adil 

olur mu?İnanmadığı şey kendisine verilsin? 

 “Sizden önce nice (milletler hakkında) ilâhî kanunlar gelip geçmiştir. 

Onun için, yeryüzünde gezin dolaşın da (Allah'ın âyetlerini) yalan sayanların 

âkıbeti ne olmuş, görün!”6 

 İlahlık taslayan Fir’avun şimdi nerede? 

 O çok azıtan7 

 İnsanlara ibret olsun diye sadece iskeleti kalmadı mı?Kendisi nerede? 

 Son nefeste inanmadığını söylediği ilahının yanında değil mi? 

 “Ve İsrailoğullarını denizden geçirdik. Fir'avun ile askerleri ise zulmen ve 

adaveten onların arkalarına düşmüşlerdi. Nihâyet ona boğulmak yetişince dedi 

ki: «Ben İsrail-oğullarının imân etmiş olduklarından başka ilâh olmadığına 

muhakkak ki imân ettim ve ben de müslümanlardanım. 

 (O'na denildi ki,) «Şimdi mi? Ve sen muhakkak ki, evvelce isyan etmiş ve 

müfsidlerden olmuş idin. 

 «Artık bugün senin cesedini kurtaracağız, Tâ ki, senden geridekilere bir 

ibret olasın. Ve şüphe yok ki, nâstan birçokları Bizim âyetlerimizden elbette 

gâfillerdir.»8 

                                                           

6 Ali İmran.137. 

7 Taha.24,43,Necm.17,Naziat.17,37. 



O eziyet edenler,küfür ve günah bataklığında hayatını geçirenler şimdi 

neredeler.Bir çukurdalar!Başka nereye gidecekler,hangi özellikleri onları farklı 

kılacak?Elbette gidecekleri yer,inanmadıkları yerdir! 

Gidenler neredeler?Ebu Leheb Tebbetle kıyamete kadar lanetlendi.  

“Ebu Leheb'in elleri kurusun; kurudu da! Malı ve kazandığı kendisine 

fayda vermedi. Bir alevli ateşe girecektir. Eşi de; odun hamalı. Boynunda 

bükülmüş bir ip olduğu halde (ateşe atılacaktır).”9 

Hani ilahlık taslayan,10kendisinden başka ilah tanımayan11 

“Firavun: Ey Hâmân, bana yüksek bir kule yap; belki yollara, göklerin 

yollarına erişirim de Musa'nın Tanrısı'nı görürüm! Doğrusu ben onu, yalancı 

sanıyorum, dedi. Böylece Firavun'a, yaptığı kötü iş süslü gösterildi ve yoldan 

saptırıldı. Firavun'un tuzağı tamamen boşa çıktı.”12 

“Nihayet Allah, onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden bu zatı 

korudu, Firavun'un kavmini ise kötü azap kuşatıverdi.”13 

“Onlar, sabah akşam ateşe arzolunurlar. Kıyamet kopacağı gün de: 

«Firavun hanedanını azabın en şiddetlisine tıkın!» (denilecektir).”14 

“Biz de onu ve ordularını tuttuk denize fırlatıverdik. Bak şimdi o zalimlerin 

sonu nasıl oldu?”15 

“Karun'u, Firavun'u ve Hâmân'ı da (helak ettik). Andolsun ki, Musa onlara 

apaçık deliller getirmişti de onlar yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Halbuki 

(azabımızı aşıp ) geçebilecek değillerdi.”16 

“Onlardan önce, Nuh kavmi, Ad ve kazıklar sahibi Firavun da 

yalanlamıştı.”17 

                                                                                                                                                                                     

8 Yunus.90-92. 

9 Tebbet.1-5. 

10 Naziat.24. 

11 Kasas.38. 

12 Mümin.36-37. 

13 Mümin.45. 

14 Mümin.46. 

15 Kasas.40. 

16 Ankebut.39. 

17 Sad.12. 



“Sana Musa ile Firavun kıssasından bir kısmını iman edecek bir topluluğa 

ibret olsun diye, bütün gerçeği ile okuyacağız.”18 

“Çünkü Firavun, o yerde baş kaldırmış ve halkını fırka fırka edip arkasına 

takmıştı; onlardan bir grubu ezmek istiyor; oğullarını boğazlatıyor, kadınlarını 

hayata atıyordu. O kesinlikle bozgunculardandı.”19 

“Bütün o debdebeler onun azabını arttırmak için idi. 

“Musa dedi ki: «Ey Rabbimiz,sen Firavun'a ve adamlarına,dünya 

hayatında zinet, ihtişam ve nice nice mallar verdin; ey Rabbimiz, yolundan 

saptırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz, mallarını sil, süpür ve sıktıkça sık ki,o acı 

azabı görmedikçe iman etmeyecekler.»20 

Kur’an-da Fir’avundan çokça bahsedildi,insanlara ibret olsun diye.Ancak o 

hiç hayırla yadedilmedi. 

Fir’avn,Nemrut,Karun,Şeddat,Deccal,Süfyan,Zulmedenler şimdi toprak 

altında azab çekiyorlar. 

Karun gibi olmayı halktan bir kısım temenni ediyorlardı.Sabah 

kalktıklarında Karun ve hazinesi yere batmış olunca,yazıklar olsun bize,neyi 

temenni ediyormuşuz diye esef duydular.İlim sahibleri müstesna idi.21 

Karunda aynı dönemde yaşamıştı.Ancak oda Fir’avunun halinden dersler 

çıkarmamıştı. 

Peygamberler ve onların yolunda olanlar hep hayırla yâdedildiler, 

unutulmadılar,gönüllerde yaşadılar. 

Zulmedenler,insanlığa ihanet edenler şimdi kabirlerinde,hesap vermek 

üzere azab içindeler.Tüm bahanelerin kalktığı,dönüşün olmadığı,geçerli akçenin 

bulunmadığı bir yerdeler. 

Haram ile hayatını geçirenler mallarını başkaları için biriktirdiler,kendileri 

ise onun hesabını vermekteler. 

Yazıklar olsun! 

Kimlere? 

Gidenlerin hangi durumda,nasıl ve nereye gittiklerini hala anlamayanlara! 

Gideceği yeri bilemeyenlere!Geldiği yerden habersiz olanlara!Bütün bu geliş 

gidişlerden bir mâna çıkaramayanlara! 

                                                           

18 Kasas.3. 

19 Kasas.4. 

20 Yunus.88. 

21 Kasas.76-83,Ankebut.39,Mümin.24. 



 

Mehmet  ÖZÇELİK 

SİGARANIN AKİBETİ 

 

 -Babam bir gün okula beni ziyarete gelmişti.Üç yıldır bıraktığı sigarayı 

öğretmen arkadaşların da bırakmasını istiyordu. 

 Bu sırada sigara içen bir arkadaşa dönerek şöyle dedi: 

 İçmeyin şu mereti,ben 50 yıldır içtim bir şey anlamadım. 

 İçerisi sessizleşti ve sigara içen arkadaş biraz mahcublaştı. 

 Ben de hem bu sessizliği bozmak hem de arkadaşı mahcubluktan 

kurtarmak amacıyla babama dönerek şöyle dedim: 

 -Peki baba,hem 50 yıldır kullandım,bir şey anlamadın diyorsun,hem de 

anlamadığın bir şeyi neden 50 yıldır kullanıyor ve bunda da ısrar ediyorsun. 

 Bu sefer susan babam oldu ve arkadaşlarda bir tebessüm oluşarak eski 

havasına döndü. 

 İşte sigara 50 yıldır ne olduğu anlaşılamadığı halde kullanılan bir meret… 

  

-Babamın ölümünden üç gün önce ağırlaşmasından dolayı hastaneye 

kaldırdık.Nefes almakta zorlanıyordu.Doktor ciğerinin filmini çekip filem 

bakmaya başladı.Ben de yanındaydım.Doktor bir filme bakıyor,bir şaşkınlıkla 

kafasını sallıyor,hareketleriyle bir yanlışlığı anlamaya çalışıyordu. 

 Film bembeyazdı,bir şey görünmüyordu.Doktora ne olduğunu 

sordum.Ciğerlerin olmadığını,suya dönüşmüş olduğundan dolayı görünmediğini 

ifade etti.Hastayı yapılacak bir şey olmadığından dolayı götürmemizi söyledi. 

 

 -Amcam anlatıyor: 

 Fotoğrafcı dükkanımda otururken bir müşterim arabada oturmuş bana 

seslenerek gelmemi söylüyordu.Ben onun elinde tesbih,boydan bir resmini 

çekmiştim.Tığ gibi bir delikanlıydı. 

 Gel işte dedi.Ben gelemem. 

 Kalkıp arabaya gittim,arabada oturmuş,göbekten aşağısı 

yoktu.Şaşırmıştım ancak üzülmemesi için de bir şey soramamıştım. 

 Bana o eski çektirdiğim fotoğraftan 12 tane yap dedi. 

 Ben de birkaç gün sonra gelip almasını söyledim. 



 Gitti ve dediğim günde gelerek fotoğraflarını alıp gitti. 

 Aradan geçen bir iki ay içerisinde yanında biri sekiz diğeri on iki yaşında 

iki çocukla beraber geldi. 

 Bunu kucaklayarak stüdyoya getirdiler.Her iki oğluyla,sonra her biriyle 

ayrı ayrı ve sonra da kendisi tek başına fotoğraf çektirdi. 

 Bir hafta sonra gelip almasını söyledim.Parasını ödedi ve gitti. 

 Aradan iki ay geçmesine rağmen gelmemişti.Köylüsünden birisini görüp 

sebebini sorduğumda aldırış etmeyen köylüsü; 

 Ne ben söyleyeyim ne de sen sor diyerek cevab vermeden gitti. 

 Bir müddet sonra adamın büyük oğlu gelerek fotoğraflarını istedi. 

 Bende babasının neden gelmediğini ve niçin geciktiklerini,babasının 

neden iki bacağının kesik olduğunu sorunca çocuk başladı anlatmaya; 

 -Amca babam sigara içerdi.Sigara içtiğinden dolayı önce sağ ayak 

parmağını kestiler.Doktorlar sigarayı bırakmasını söyledikleri halde o içmeye 

devam etti.Bu sefer bilekten,daha sonra dizden ve daha sonra da kalçadan 

kestiler. 

 Babam ısrarına ve inadına devam etti.Doktorlar içmesi halinde öbür 

bacağını da kaybedeceğini söylemelerine rağmen içmeye devam etti.Böylece sol 

bacağında da başlayan kangren sonucu parmağını,dizini ve sonra da 

kalçasından kesilerek iki bacağını kaybetti. 

 Babam sigarayı bırakmıştı.Çünkü artık yine içmesi halinde hayatını 

kaybedeceğini söylemişlerdi. 

 Geçen fotoğraf çektirmeye geldiğimiz günde komşu köye taziyeye 

gitmiştik.Orada bulunan arkadaşları ısrar ederek babama bir sigara 

veriyorlar.Çoktandır bırakmış olan babam ısrarlar sonucu bir-iki derken üç 

sigarayı orada içiyor.Hemen rahatsızlanması üzerine babamı doktora 

götürüyorlar.Doktor kendisine kızıp yine uyarıyor ve babama ilaç yazarak 

gönderiyor.Babam eve gelince bize şöyle dedi; 

 -Ben herhalde öleceğim,beni hemen fotoğrafcıya götürün dedi ve sana 

gelmiştik. Fotoğraf çektirip eve geldiğimizde babam akşam ağırlaştı,doktora 

yetiştiremeden vefat etti. 

 

 -Hamid hocanın babası da ölümünden son üç gün önceye kadat sigara 

içmeye devam ediyordu. 

 Sigara içmeden dolayı konuşamaz olunca doktorlar boğazını delip oradan 

nefes almasını sağladılar. 

 İçmeye devam etti. 



 Bu sefer karnından bir delik açarak oradan beslenmesi için bir delik 

açmak mecburiyetinde kaldılar çünkü ağzından yemekleri yiyemez hale gelmişti. 

 Bu delikler kâfi gelmemiş ve bir de sol tarafından bir delik 

açmışlardı.Vücut adeta delik deşik olmuştu.Ancak bir türlü hastane ve ilaçlardan 

kurtulamıyordu. 

 Ölümüne üç gün kalaya kadar içmeye devam ediyor ve çok yaşlı 

olmaması,altmış yaşlarında olmasına rağmen bunda sıkıntıyla vefat ediyordu. 

 Hem sıkıntıyı yaşadı ve hem de yaşattı. 

 

 -Kayınbabası kendisinin ifadesiyle deve gibi adamdı.İri yarı bir vücuda 

sahipti.Çok sigara içerdi.O da kaçak sigarayı kalın kalın sarar ve öyle içerdi. 

 Ömrünün son üç ayında yatağa mahkum olmuş ve o deve gibi adamdan 

geriye sadece bir iskelet kalmıştı. 

 Kollar ve bacaklar ve yüz adeta etsiz birer kemikten ibaretti. 

 

MEHMET  ÖZÇELİK 

21-10-2006  

SİGARANIN KERAMETİ 

  

            Üstadı gören muhterem bir zat olan,Kırşehir'de emekli imam İhsan 

Barutçu hocamız hatıratında anlatıyor: 

Yıl 1952 idi.Karadeniz'den kalkmış,hafızlık yapmak üzere İstanbul'a 
gitmiştim. 

            O yıl Bediüzzaman-ın'da İstanbul'da olduğunu duymuş ve yanına vararak 
ellerinden öpmüştüm. 

            Maddi durum iyi olmadığından zorluklar içerisinde hafızlığımızı ve 
eğitimimizi sürdürüyorduk. 

            Bir vesile ile nur talebeleri ile irtibat kurmuş ve onlarla beraber kalmaya 
başlamıştım. 

            Bir Cuma günü üstadın Cuma namazına gideceğini duymuş ve onunla 

beraber Cuma namazını aynı camide kılmıştım. 

            Gençlik yıllarımın bu coşkusunu onunla olmam beni teskin etmişti. 

            1956-da Üstad Emirdağında bulunuyordu.Gerekli talimatları beraber 
kaldığımız ağabeyimizden almış,üstad yanında kalmanı isterse kabul et,demişti. 



            Ben de Ankara'ya ve oradan da Emirdağ-ına varmıştım. 

            Ancak gençlik yıllarımın bir hastalığı olan sigara 

kullanıyordum.Emirdağına sabah varmış,kahvaltı yaparak bir sigara içmiştim. 

            Birden aklıma,bu üstümün ve ağzımın sigara kokmuş haliyle üstadın 
huzuruna çıkmayayım diye,bir buçuk saat dolaştım. 

            Üstadın huzuruna vardığımda beni kabul ettiler.Ziyaret sonunda üstad 
bana: 

            -Ben seni hizmetime almayı,yanımda alıkoymayı düşünüyordum fakat bir 
saat önce Hüsnü bayram geldi,onu hizmetime aldım. 

            Ben ise sigara mübtelalığından dolayı,bir buçuk saat dolaşmakla 

hizmetinde kalmayı kaybetmiştim. 

            Ancak bana dua ederek,beni manevi evladlığına kabul ettiklerini 

söylediler. 

            Hayatında sigara içmekten dolayı,iyi insanlarla arkadaşlığı 

bırakan,onlarla değil de sigara içenleri tercih ederek ayağı kayan insanlar az 

değildir.Ailesini terk ederek sürekli onlardan kaçarak bunu sürdüren insanlar 

yok değildir. 

            Ben sigaranın böyle bir azizliğine uğrayarak büyük bir imkanı 

kaybettim,inşallah sizler kaybetmezsiniz. 

  

Mehmet   ÖZÇELİK 

09-08-2006 

SAKATLIK KADER MİDİR ? 

 

 Evvela kader;Allah’ın olmuş,olmakta ve de olacak olan her şeyi önceden 

bilmesi ve yazması demektir. 

 Kaderin olacakları bilmesi bir eksiklik değil,bilmemesi bir eksikliktir. 

 Kader ilimdir.Bilmek ayrı,yapmak ayrıdır. 

 Bilmek Allah’a bakar,yapmak fiili ise insana bakmaktadır. 

 Bazı şeyler vardır ki;onlardan elbette sorumlu tutulmamaktayız; 

 Nerede,nasıl dünyaya geleceğimiz,renk ve ırkımız,boyumuz,anne-babamız 

gibi doğrudan irademize taalluk etmeyen hususlarda sorumlu tutulmamaktayız. 

 İrademizle ilgili konular ise;bunlarda ya bizden ya da ailemizden hatta 

çok geçmişlerden süre gelen bir durumdan da kaynaklanabilir. 



 Unutulmamalıdır ki;bizler bu dünyaya bir imtihan için geldik.İmtihan 

gereği farklı pozisyonlar bizlere yüklenmektedir. 

Küçük şeylerde büyük şeyler gizlidir.Küçük şeyler önemsiz değildir. 

Herşeyde küçük şeylerin yeri nedir?Büyük binalar küçük taşlarla oluşur.Koca 

ağaçları ve kainatı küçük çekirdekler barındırır.Yerden göğe ve uzaya. 

Bundan dolayı oluşumda en küçük bir şeyin bile etkisi olmaktadır. 

Hz. bu Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlulah (aleyhissalâtu 

vesselâm) buyurdular ki: "Allah'ın doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları 

ezberlerse cennete girer. Allah tektir, teki sever."Bir rivâyette: "Kim o isimleri 

sayarsa cennete girer" buyurmuştur.22 

Burada teşvik babında cennete girmek bir şarta bağlanmış oldu. 

 

“Nazar haktır,dağı yerinden oynatır.” 

“Nazar,deveyi kazana,insanı mezara sokar.” 

Burada da kişi doğrudan kendisinden değil,kötü bakış ve kötü niyetli bir 

kimsenin kendisi üzerindeki etkisinden söz edildi. 

 

Peygamberimiz "Mazlum kâfir bile olsa onun duasından korkunuz "Kaal’ 

en-nebiyyü (S. A. S.) "İtteku da'vet el-mazlûmı velev kâne kâfiren" 

Burada da mazlumun duasının çevrilmeceği ifade edilirken,insanın başına 

gelen işlerin boyutunun geniş olduğu ifade edilmektedir. 

 

Peygamberimiz zamanında adamın birisi peygamberimize 

gelerek,hanımından şüphe ettiğini,doğan çocuklarının ne kendi tarafına,ne de 

hanımının tarafından her hangi bir kimseye benzemediğini söyleyince; 

araştırması tavsiyesinide bulunur. 

Yine bulunmadığını söyler ve araştırması cevabını alır ve bu durum üç 

kere tekrar eder.Adam gelerek; 

Evet ya Rasulallah,yedinci soyumuzda birisine benzemektedir,der. 

 

 Görev yaptığım bir köyde iki yaşında bulunan bir kız çocuğunun otuz yıl 

sonra maddi durumunu tesbit etmek üzere tevafuken gitmiştim. 

 Bu kişi teyzesi oğlu ile evlenmiş ve ilk çocuklarının kan uyuşmazlığından 

dolayı gözü görmemektedir. 

                                                           

22 Buhârî, Daavât 68; Müslim, Zikr 5, (2677); Tirmizî, Daavât 87, (3502). 



 İkinci çocukları olur,oda gözünden aksak olmasa da hastalıklı 

olup,ameliyatla ancak biraz toparlanır. 

 Üçüncü çocukları olur,oda bir gözü çok az görmektedir. 

 Ve kucağında üç aylık olarak duran çocuğunun da gözü görmüyordu. 

 Şimdi bütün bu anormalliklere rağmen,ihmal,bilgisizlik gibi bir çok 

faktörler sonucu çocuklarının bu şekilde hayata gelmelerine sebeb olan bu anne 

ve babanın hiç mi bir suçu yoktur? 

 Deneme tahtası gibi;belki beşinci çocuğumuz sağlıklı doğar 

düşüncesiyle,bir çocuk daha düşünecek olsalar,elbette herkes tarafından 

kınanacaktırlar. 

 Ortada bir hata vardır.Ancak bu hatanın çocuklara bakan yönüne gelince; 

Elbette gözü görmeyen bir insan sabretmesi,isyan etmemesi halinde 

ahirette olağanüstü farkını diğerlerinden farklı olarak alacaktır. 

Bizler bu vücudumuzu yolda bulmuş da almış değiliz.Mülk sahibi 

mülkünde dilediği gibi tasarruf eder.Bizler bir imtihandayız.Herbir insan farklı 

farklı imtihan şekliyle karşı karşıyadır. 

Ancak oluşumlarda insanlar tamamen masum değillerdir. 

Allah-Haşa-elbette zulmetmez. 

Ortada bir zulüm varsa bile;İnsan zulmeder,kader adalet eder. 

Mesela;Resulullah (SAV) Efendimiz şöyle buyurdu: 

"Allah-ü Teâlâ bir kulu severse, onu çeşitli denemelere tâbi tutar." 

 Böylece bir insana bir şeyin verilmemesi,onun için bir eksiklik 

olmayabilir.Nitekim nice sağlam olduğunu düşündüğümüz insanlar,sağlam 

olmayan insanlardan daha çürük ve sağlıksız bir hayat yaşamaktadırlar. 

 

Sadreddin Konevi der:” Yani iptilaya uğratır. Kul o iptilalara sabrettiği 

takdirde ona üstünlük vererek sever. Şayet şükür yoluna girerse bu sefer onu 

zatına seçer. 

 

Sadreddin Konevi:” Nasıl ki Hak Teâlâ, Vehhab ismi hürmetine manalar 

feyzini ve rahmanî hikmetlerini önce ruha verdi, ruh da sırra, sır da kalbe, kalp 

de nefse, nefs de diğer duygulara ve onlar da cisme...” 

Böylece saçılan rahmetten herkes bardağı kadarını doldurmakta,farklı 

rahmetlere mazhar olmaktadırlar. 

 



Olaylara birde bilimsel açıdan bakmalıdır.mesela;koca tıb ve doktorluk 

ilmi,hastalıkların varlığıyla gelişmektedir.Hiç bir hastalığın olmadığı bir dünyada 

doktorluk alanının tüm birimlerini kapatmanız gerekir.Bu da en kapsamlı bir 

varlık olan insanın hem fiziki ve hem de ruhsal yapısının araştırılmayıp ihmal 

edilmesine sebeb olur. 

 

Birde Allah hastalıkları vererek şafi ismini orada tecelli 

ettirmektedir.Kuddüs ismi nasıl temizliği isterse,Şafi ismi de hastalıkların 

vücudunu istemektedir. 

 

Allah insanı bu insan haline getirene kadar bir çok aşamalara tabi 

tutmuştur.En bariz olarak;bir insan spermi milyarlarca bazen yıllar süren 

evlilikler sonucu ortaya çıkmaktadır.Adeta sağlıklı,başarılı spermin ortaya 

çıkması için böyle bir yarış ortamı düzenlenmiştir. 

İmtihanımız kolay değil,Allah’tan taşıyamayacağımız yükü yüklememesini 

istemeli,Allah’da kimseye gücünün üzerinde bir yük yüklememektedir. 

İmanlı hangi çeşit bir hastayla karşılaşırsanız karşılaşınız,ona halinin 

nasıl olduğunu sorduğunuzda;Çok şükür,hamdolsun verdiğine-diyecektir. 

İşte insanlardaki imanın tezahürü bu durumda ortaya çıkmakta,bu 

durumuna göre değerlendirilmektedir. 

 

Kaderi anlamak için bazı sır perdelerini kaldırmak gerektir; 

*Rivayet edildiği üzere;Her şeyi bilen Allah hikmeti gereği Hz.Azraile 

görev yaparken yapmaktan çekinip gevşeklik gösterdiği bir durumun olup 

olmadığını sorar. 

Azrailde bir gemiyi batırdığında hamile olan bir kadının dünyaya gelecek 

olan mını mını yavrusundan dolayı zaten ölecek olup ruhunu almadığını,denizde 

kendi haline bıraktığını söyler. 

Allah,o kadının daha sonra durumunun ne olduğunu bilip bilmediğini 

sorduğunda bilmediğini söyler. 

Allah ise cevab olarak;O kadının daha sonra bir tahta parçasına tutunarak 

kurtulduğunu ve mını mını dediği yavrusunu doğurduğunu ve o yavrunun da 

Nemrut olduğunu söyler. 

Burada Hz.Azrail hikmeti bilmediği için onun ruhunu almadı.Allah 

ise,hikmeti gereği,Firavunsuz Musa olmayacağı gibi,İbrahimsiz Nemrudun da 

olmayacağı hikmeti gereği,yine kaderin bir tezahürü olarak dünyaya gelmesini 

takdir etmiştir. 

 



Fıkra olarak düşündürücü bir olay anlatılır; 

Bir gün Azrail bir adamın ruhunu almaya geldiğinde o kişi bazı işlerinin 

olduğundan birkaç sene müsaade etmesini söyler.Azrail kabul eder. 

O kişi öyle bir iş yapmalıdır ki,Azrail ruhunu almaya geldiğinde ruhunu 

alamasın. 

Kara ve denizdeki işleri düşünür olmaz.Sonunda pilot olmaya karar 

verir.Böylece Azrail ruhunu alacağı zaman arkada olan üç yüz kişinin durumunu 

göz ardı edecek değildir herhalde. 

Yıllar geçer ve Azrail pilotumuzu havada yakalar.Ruhunu alacağını söyler. 

Adam ise;Benimkini al tamam da,ya bu üç yüz kişinin durumu ne 

olacak,herhalde benimkini de alamazsın! 

Azrail ise cevaben;o zamandan bu ana kadar bu üç yüz kişiyi aynı uçakta 

toplayana kadar neler çektim biliyor musun?Neler çektim?Anam ağladı bu kadar 

adamı tek bir uçakta toplayana kadar! 

 

MEHMET  ÖZÇELİK 

18-07-2008 

 

 

SU TESTİSİ SU YOLUNDA 

TEFECİNİN AKİBETİ 

 

 Kur’an,hep akibet ve sonucun iyilerin olduğundan bahsedilir ve öyle de 

sonlanır.Tersi ifadeyle,yanlış yolda olanın akibeti hiçbir zaman iyi bir şekilde 

bitmez.Onun için insanlar Allah’a olan dualarında;’Allahım!Akibetimizi 

hayreyle’derler. 

 Haramın sancısı ağırdır.Tesiri nesiller boyu sürer. 

 Anlatacağım aile,aile boyu tefecidir.Tefecilikle geçinirler.Başkasının kanını 

emmekle beslenen vampir misali.En masum tabirler sivrisinek gibi… 

 Bu durum ailenin genine işlemiş. 

 Ancak haram yolun yolcusunun akibeti,her zaman acı ve feci olmuştur. 

 Tefeci kolay kolay almadan veren kişi değildir. 

 Bu tefecilerden biri,bir gün bankadan 40 milyar iş yapmak için çeken 

birine ikinci kefil olur.Herhalde bir gün kendisine işi düşer düşüncesiyle.Birinci 

kefil çekenin oğlu,ikinci sırada yani zurnanın ikinci deliği ise kendisi. 



Kefil olan tefeciye 600 milyon fazladan yatırması halinde,kefilliği 

tehlikeye girmeyecek,ilk ikisi ödemediğinde,direkmen zararı onun yerine sigorta 

ödeyecektir. 

Beş kuruş için beş takla atan tefeci,buna uzak ihtimal verip,durup 

dururken birde 600 milyon mu ödeyecekmiş?Almak olsa doğru.Ve ödemez. 

Zaten parayı çeken adam olmasa da oğlu var,o öder.Evleri de var.Gerçi 

evleri her ne kadar eşinin üzerine yapılmış ise de,elbette karısından alamayacak 

hali yok.Önemli değil deyip,pek de önemsemez. 

Bankadan parayı çeken adam oğluyla beraber iş yapmak üzere başka bir 

şehre gitmek üzere yola çıkarlar. 

Ancak yolda yaptıkları kaza sonucu baba ve oğul ölürler. 

Evdeki hesap çarşıya uymaz. 

Bankadan çekilen para ödenmemiştir.Birinci kefilde öldüğünden iş 

tefeciye kalmıştır. 

Pek önemsenmez ve de ödenmez. 

40 milyar 70 milyar olmuştur. 

Bıçak kemiğe dayanmış,tefeci mecburen ödeyecektir. 

Tefeci evini düşük fiyata satışa çıkarır,kimse almaz.Evini bankaya ipotek 

edip bir miktar bankadan faizle para çeker,faizin bir kısmını öder. 

Şaşkındır..öyle ki evinin ihtiyaçlarını alamamakta,kömür parasını 

verememekten dolayı hakkında dava açılarak fazlasıyla mahkeme kararıyla 

ödettirilmektedir. 

Madur ettiği insanların akibetine bu sefer kendisi düşmüştür. 

Sonuçta su testisi su yolunda kırılmıştır. 

Haramın binası olmazmış. 

Haramla yapılan bina,günahın ağırlığına dayanamamış,yıkılmıştı. 

Gerçekten tefeci yıkılmıştı..yıkıntının altında kalmıştı… 

 

Mehmet   ÖZÇELİK 

03-10-2007 

 

 

 



SU TESTİSİ SU YOLUNDA KIRILIR 

 

 Böyle düzensiz bir yaşantısına rağmen seksen yaşına kadar da gelmişti. 

 Hanımıyla arabada giden arkadaş bir yol kavşağına gelince,sol tarafından 

dikkatsizce gelen bu ihtiyarı görür ve durur.Hanımına da;Bak bu yaşlı amca bize 

çarpacak der. 

 Gerçekten de gelmekte olan ihtiyar çarpar ve yere düşer. 

 Hemen arabadan inerek bir şey olup olmadığını sorar.Bir şey olmadığını 

söylese de alır ve hastaneye götürür.Filim sonucunda adamın sol omuzun da 

kırık görülür. 

 Çocukları hastaneye gelir,bir şeyim yok diyen adam bu sefer başlar 

ağlayıp sızlamaya.Adamı memnun edip bir şeyler vererek evine gönderirler. 

 Aradan bir müddet geçer ve kendisine mahkemeden bir kağıt gelir.Adam 

şikayetçi olmuştur. 

 Mahkemeye vardıklarında niye böyle yaptığını sorunca,yaşlı sızlanıp,üç 

yetime baktığını,eğer bir şeyler verirse davasından vaz geçeceğini 

söyler.Bunlarda adama bir miktar para vermekle kalmaz,her hafta arabanın 

arkasına koydukları sebze ve meyvelerle adamı fazlasıyla doyururlar.Adam da 

şikayetinden vaz geçmiş olur. 

 Bir müddet sonra yine mahkemeden bir kağıt gelir,aynı adam yine 

şikayette bulunmuştur.Mahkeme önünde yaşlı yine ihtiyacını dile 

getirerek,karşılanması halinde vaz geçeceğini söyler.Bu sefer önceki gibi cevabı 

alamaz ve hakimin karşısına çıkarlar. 

 Artık önceden beri tanıdığı hakim yine ne aradıklarını sorunca arkadaş 

tüm olayı hakime anlatır.Hakim sinirlenerek ve kızarak ihtiyarı dışarıya atar. 

 Daha sonra araştırma neticesinde öğrenilir ki;meğer bu adam kasıtlı 

olarak kendisini arabanın önüne atıp,herkesten koparabildiği kadar para 

koparıyor,böylece geçinip gidiyormuş.Yetimler de bahane… 

 Artık adamı tanımıştım.Bir müddet sonra duydum ki,bu adama bir araba 

çarparak,ölmüş. 

 Su testisi su yolunda kırılmış oldu.Çarpandan da bir şey alamadan göçüp 

gitti.Öbür taraf için orada lazım olur düşüncesiyle işi garantiye almış da 

olabilir!!! 

 

MEHMET  ÖZÇELİK 

17-11-2006 

    



 

                            AŞILAMAYAN     DUVAR 

  

            Her gece yatmadan önce sünnete uyarak hazırlık yapar,öylece yatardı. 

Abdestini alır,sağ tarafına yönelerek kıbleye dönük olarak yatmayı 

kendisine adet ve ibadet edinmişti. 

Her türlü insi ve cini varlıkların kötülüklerinden korunmak üzere 

Muavvizeteyn yani kendileriyle Allah’a sığınılan iki dua olan Felak ve Nas 

surelerini okur,gece korkmamak,korkudan emin olmak amacıyla Kureyş suresini 

okur,her türlü maddi ve manevi korunmak amacıyla Âyet-el Kürsiyi okur,bir 

Kur’an hatmetmek amacıyla Kur’anın üçte birine tekabül eden üç İhlas ve bir 

Fatihayı okuyarak bir hatim sevabını alır,Peygamber Efendimizin şefaatına 
mahzar olmak için on kere salavat getirirdi. 

Özellikle Âyet-el Kürsi hayatının her safhasında önemli bir yer 

tutardı.Yolculuğa çıkacağı zaman,bir hastalığa yakalandığında,her hangi bir 

imtihanda başarısını pekiştirip garantiye almak amacıyla yedi Âyet-el Kürsiyi 

okur ve bunun faydalarını da hayatının her döneminde tecrübeyle müşahede 
ederdi. 

Gücü ölçüsünde az da olsa gece namazını kılmaya çalışırdı. 

-Bilal ve Ebu Ümame radıyallahu anhumadan: 

(Allah rasulu sallallahu aleyhi ve selem buyurdu: 

“Gece namazı kılmalısınız.Çünki bu,sizden önceki Salihlerin adetidir.Zira 

gece namazı kişiyi Allah’a yaklaştırır,günahlardan alıkor,kötülüklere kefaret olur 

ve bedenden hastalıkları giderir.” 

İnanırdıki duanın tesiri azimdir.İmanı gibi bilirdiki açılmayan bir çok 

kapılar dua ile açılırdı.Hele hele bu dua müstecab bir dua ve sünnette geldiği 
üzere meşhur olmuş dualardan ise… 

Adeti üzere bir gün gene dualarını okuyarak yatmıştı.O gece hırsızın birisi 

eve girmek üzere planlar yapmış,duvardan atlayarak içeriye girmeyi 

düşünmüştü.Hatta işini daha da kolaylaştıran bir durumla karşılaşan 

hırsız,duvarlardan birinde geçilebilecek kadar oluşmuş olan delikten geçecek ve 
içeriye girecekti. 

Herkes uykuya dalmış,tasarlandığı üzere içeriye girmek üzere hırsız 

duvardaki açılmış olan deliğin önüne gelmişti.İçeri girmeye gayret etti ancak 

önünde görünmez bir sed varmış gibi bir türlü o delikten içeriye giremedi.Oysa 
görünürde girmesini engelleyecek bir sebeb yoktu. 

Saatlerce düşündü,geçmeye çalıştı ancak bir türlü netice alamadı.Bunun 

basit bir şey olmadığını anlayan hırsız oradan ayrıldı.Bu sefer sabah olmasını 

sabırsızlıkla bekleyen hırsız,ertesi günü ev sahibinin kapısını çaldı.Dünkü 

başından geçen olayı anlatıp özür dileyerek bu sırrın çözülmesi için ev 
sahibinden yardım diledi. 



Duvardaki bir delik olduğu halde neden duvarı aşamamış ve o delikten 

geçememişti. 

Ev sahibi kendisinin her gece Âyet-el Kürsi’yi okuduğunu ve üfürerek 

Allah’dan korunmayı dilediğini söyledi.Ancak kendiside duvarda gerçekte bir 

deliğin bulunmadığını fakat bu deliğin ne almama geldiğini de bilemediğini 
söyledi. 

Bilen birisine Âyet-el Kürsi’yi okudu.Doğru okuyup okumadığını öğrenmek 

istedi.Onu dinleyen kişi bir yerde yanlış okuduğunu tesbit etmişti. 

Demekki gerçekte duvarda bir delik bulunmamasına rağmen hırsıza delik 
görünmesi o surenin eksik olarak okunmasından kaynaklanmıştı. 

Her duvarı aşan Âyet-el Kürsi,kendisi aşılmazlığını bir defa daha 
göstermişti. 

  

                                                                                  Mehmet   ÖZÇELİK 

                                                                                              25-03-2004 

                                   BABASINI   ÖYLE GÖRMEK   İSTİYORDU 

  

            Daha ortaokul öğrencisiydi.Saf ve samimi bir kız idi.Ancak bu 

samimiyetini sürdürecek bir destek bulamıyordu.Babasının kendisi için örnek 

olmasını çok istiyordu.Adeta bu duygularla dolmuş,bunu da dışarıya 

aksettiremeden kapatmıştı. Gördüğü rüya ise alemini değiştirmede bir adım 
olmuştu: 

            Ramazandan bir gün önceydi.Gördüğü rüya hem kendisini 
sevindirmiş,hem de ümidlendirmişti. 

            Rüyasında tek başına hacca gidiyordu.Bir cümlelik bir rüya.Yeni bir yola 
giriyordu..yeni bir hayatmıydı yoksa bu? 

            Rüyanın neticesini ise bir gün sonra görmüştü.Adeta iki bayramı,iki 

bereketi yaşıyordu;Biri ramazanın bereketi,diğeri ise bir yandan babasının diğeri 

ise kendisinin namaza başlayışı.Bu namaz ramazanlık bir namaz değil,inşallah 
şu anda da devam ettiği gibi,ileride de devam ettirilecek bir namaz idi. 

            Bu insanların namaza başlamaları için illaki rüya görmeleri veya hacca 
gitmeleri mi gerekmektedir? 

            Tevbe,istiğfar,samimiyet ve gayret yeni bir hayata atılan adımdır. 

                                                                                              Mehmet   ÖZÇELİK 

                                                                                                   22-12-
2003                        



BEREKETLİ     ADIYAMAN 

  

             Adıyaman tarihi yapısı itibarıyla M.Ö. 40.000 yılına kadar 

uzandığı,M.Ö.900-700 yılları arasında Asurluların etkisinde kaldığı,Türklerin 751 

yılında Talas savaşıyla İslamiyeti kabul etmesi üzerine,643 yılından itibaren 
İslâmın etkisi alanına girdiği rivayet edilmektedir. 

Adıyaman;Güneydoğu Anadolu bölgesinde,Karasal bir iklime sahip,yer altı 

zenginlikleri bakımından zengin olup,sadece Türkiye’de çıkan  petrolün % 55 

civarındaki bir bölümü Adıyaman'da çıkmaktadır. 

            Gerek Nemrut dağı,gerekse Pirin mağaraları,Eski Samsat ve Eski Kahta 
ilçelerindeki tarihi kalıntılarla turistik bir kent izlenimini hala sürdürmektedir. 

            Adıyaman biri sel diğeri yangın olmak üzere iki büyük felaket yaşamıştır. 

            “1237-1246 tarihleri arasında Selçuklu tahtına geçen II.Gıyaseddin 

Keyhüsrev zamanında Adıyaman taraflarında peygamberliğini ilan ederek isyan 

etmiş olan ‘Baba İshak’(Babailer isyanı) ın çevresinde toplanan Türkmen boyları 

kısa bir sürede silahlanarak Kefersud,Adıyaman ve Samsat bölgesinde 
başlattıkları ayaklanma devletin zayıflığını ortaya çıkarmıştır.”[1]  

-XVI.yüzyılda Dulkadirli Türkmenlerine bağlı Maraş Yörüklerine tabi 

Araban (Araplar) taifesi bulunmaktadır.Araban taifesinin de kendisine bağlı 

Kara Yağmurlu ve Alagözlü cemaatları vardır.Bunlardan Kara Yağmurlu cemaatı 

bu yüzyılda Adıyaman Behinsi kazası Keysun nahiyesinde kışlamakta olup,13 

hane 1 mücerred nüfusu bulunmaktaydı.Alagazlü cemaatinin ise Kahta kazası 

Turuş kazasında kışladıkları bilinmektedir.Alagözlü cemaatinin bu tarihte 109 
hane ve 15 mücerred nüfusu bulunmaktadır.”[2]  

            Ve bu tarihte Behisni de Ceritler (Ceridler),Çağırkanlı’lar yaşamış[3] ve 

“Bu taifeye bağlı Kırlarlı,Süleymeni ve Yaycılar adında üç cemaat 

bulunmaktadır. (Bunlar da)..Behisni kazasına bağlı Terbizek,Bakla köyleri ve 
Serçe isimli mezrada kışlamaktadırlar.de yaşamıştır.[4] 

            “1540 yılında Adıyaman Behisni’de mevcut Yörüklerin hepsi Ekrad-ı 
İzeeddin Bey’e bağlıdır.(Bu ise Bozulus Türkmenlerindendir.”[5]  

            Ayrıca Kırşehir’de de bulunan Çimeli Köyü,çimeli’ler Maraş 

Yörüklerindendir.[6]  

            -Büyük devlet olan Osmanlı içerisinde barındırdığı tüm gayri Müslimlere 

de görevler vermiş ve bundan da bir sıkıntı duymamıştır.Osmanlı büyük 
oynamıştır. İçindekileri dışlamamış,içine alıp barındırmıştır.Mesela; 

            AdıyamandaAzâ-i Meclis-i İdare de görevli  biride;Abraham Efendi, 

Mümeyyizân-ı Meclis-i De’avi üyesi Kirkor Efendi,Sandık Emini Agop 

Efendi,Meclis-i İdare-i Vilayet’te Azâ-i Müntehabe yani seçilmiş azâlardan Bedon 

Efendi,Tomas Efendi gibi meclisin idaresinde gayrı Müslimlerde görev 

almışlardır.Böylece Osmanlı cüzlerden oluşmuş bir küll’dür.Ne vakit ki Lozanla 

beraber bu cüzler içten koparılmaya ve bölümlere ayrılmaya çalışılmışsa,koca 
imparatorlukta çatlamaya ve yıkılmaya başlamıştır. 
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            Adıyaman kalesinin güney tarafı Gavur Mahallesi olarak bilinmektedir. 

Müslimlerle gayrı Müslimler iç içe yaşamışlardır.Osmanlı ve halkı bundan 

korkmamıştır.Çoğunlukla gayrı Müslimler Eskisaray,Hoca Ömer ve Şambayat’ta 
bulunmaktadır. 

            Eskisaray’da;2718 kişiden Müslümanlardan 411 erkek,387 

kadın,Ermenileren 625 erkek ve 584 kadın,Katoliklerden 134 erkek ve 137 

kadın,Protestanlardan 200 erkek ve 240 kadın bulunmaktadır. 

            Hoca Ömer mahallesinde;Müslümanlardan 711 erkek ve 655 kadın, 
Ermenilerden 95 erkek ve 75 kadın bulunmaktadır. 

            Samsatın muhtelif köylerinde Ermeni ve Protestanları bulunmaktadır. 

            Gerger’in muhtelif köylerinde Ermeni,Katolik ve Protestan 
bulunmaktadır. 

            Besni de bazı mahalleler onların adıyla anılmıştır.Ermeni 
mahallesi,Katolik mahallesi,Protestan mahallesi… 

            Bunlara aid özellikle kiliseye bitişik okullar bulunmaktadır. 

            Hısnı Mansur,Besni ve Kahta kazalarında gayrı Müslimler Müslümanların 

yüzde onunu oluşturmaktadır.Zamanla bu yüzdelik daha da azalmıştır.Mesela 

Hısnı Mansur kazasında;6176 hane olup,bunun 11.505’ini Müslümanlar,1.355’ini 
gayrı Müslim nüfus oluşturmaktadır.[7] 

            Osmanlı’da onlarla ilgili hukukta: 

“Osmanlı döneminde gayrimüslimlerin evlenme, boşanma gibi özel 

hukuka ilişkin davaları kendi yönetimleri ve mahkemeleri tarafından kendi 

kanunlarına göre yürütülürdü. 

” Osmanlı dünyasında yaşayan gayrimüslimler, özel hukukta kendi dinî 

kurallarını uygularlarken, ceza hukuku alanında İslâm hukukuna tabi idiler. 

Diğer taraftan gayrimüslimlere ceza konusunda Müslümanlara verilen cezanın 

yarısı tatbik edilirdi. Örneğin zina, fuhuş, kız kaçırma gibi suçları işleyen 

gayrimüslimlere, Müslümanlara verilmesi gereken cezanın yarısı verilirdi. Yine 

dövme, sövme, yaralama ve öldürme suçlarında da durum aynıydı. 

Gayrimüslimler, şarap içmekte serbest iken, Müslümanlara şarap satmaları 

yasaktı.” Gayrimüslimlere, sosyal hayatta çok daha toleranslı davranıldığı 

açıktır. “ 

Bosna ruhbanlarına ve Galata Cenevizlilerine verilen “emannâmeler” 

Osmanlı Devleti’nde din ve ırk farklılığından dolayı temel hak ve hürriyetlerin 

kısıtlamaya gidilmediğinin en bariz örnekleridir. Bu konuda örnek vermek 

gerekirse; semt pazarlarının günü bile gayrimüslimlerin dinî günlerine denk 

getirilmemeye çalışılmıştır. Bilecik’de semt pazarının günü mahallî idare 

tarafından Pazartesi’nden Pazar gününe alındığında; ibadet ettikleri güne rast 

geldiğinden dolayı gayrimüslimlerin şikâyetleri üzerine pazarın merkezî idare 

tarafından tekrar Pazartesi gününe alındığı bilinmektedir. 

Benzer bir hadise 1817’de Adapazarı’nda vuku bulmuştur. Kurulan semt 

pazarı, reayanın tatil ve dînî günü olan Pazar gününe geldiğinden bunun 
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Cumartesi gününe alınması için merkezi hükümet, mahallî idarecilere talimat 

göndermiştir. [8] 

            İlk radyo 1937 yılında Adıyaman'a gelmiştir. 

            Ahmet Özçelik şahid olduğu ve o zamanda gazetede neşrettiği bir olayı 
şöyle dile getirmektedir; 

            Vali Rağıb Gerçeker zamanında Almanya'dan gelen Miskover ve 

Dr.Dorner Nemrud ve Kâhta'da çok araştırmalar yaptı.Bir çok tarihi eserleri 

kendisiyle beraber götürdü.Hatta bir seferinde çektiği fotoğrafları bana tab 

etmek için göndermişti.Ancak çektiği o filimleri köylülerin resimleri,halay 

sahneleri ve hayvan resimleri olarak göndermişti.Baktığımda hep buldukları 
tarihi eserlerin resmi idi. 

            Durumu Valiye ilettiğimde önemli değil,birkaç demir de onlar götürsün 

dedi.Bu durum sürekli devam etti.Ben de bunun peşini bırakmadım.Daha sonra 

sadece onlarla ilgilenmekle görevli olan komiseri görevden almakla olay 
kapandı.Ancak götüreceklerini götürmüşlerdi. 

            Adıyaman maddi-manevi açıdan bereketli bir yöredir.Ancak bereketli 

oluşu keşfedilmeyi beklemektedir.Tıpkı kuytu bir yerde kalan tarihi eserlerin ve 
kıymetli cevherlerin ehillerince aranıp yerinin tesbit edilmesini bekleyişi gibi… 

            Adıyaman'ın bu adı alması ise;Şu anda stadın yanında yerleri bulunan 

yedi güçlü kuvvetli kardeşlerden alarak –Yedi Yaman- denilmiş,daha sonra 

Arapların gelerek o geniş vadileri görmeleriyle –Vadil Yaman- (Geniş vadili yer)) 

denilmiş ve zaman içerisinde –Adı Yaman- olmak üzere Adıyaman olarak 

kalmıştır. 

            Daha Önceleri ise VII.Y.Y. Emevi Sultanı veya Abbasi Halifesi,Hükümdar 

ve Sultanı olan Mansur’dan alarak Hısn-ı Mansur (Mansur’un kalesi) adı ile 
isimlendirilmiştir. 

            Önceden Malatya iline bağlı olup,1-Aralık 1954 yılında 6418 sayılı 
kanunla vilayet olarak kabul edilmiştir. 

            Adıyaman konusunda Amcam Ahmet Özçelik ile Güney FM radyosunda 
yapmış olduğumuz uzunca sohbetimizde şunlar dile getirildi. 

            Adıyaman önceleri gayet küçük bir yerdi.Şimdiki Vilayet binasının veya 

56-lar binası veya kütüphanenin oraya bir çocuk gittiği zaman,senin buraya 

geldiğini babana söyleyeceğim, derlerdi.O derece kimse kütüphanenin oraya 
bile gelemezdi.Oralar ıssız olarak kabul edilirdi. 

            Adıyaman'da meslek olarak hemen hemen herkes köşkerlik yani 

ayakkabıcılık yapmıştır.En geçerli meslek idi.Öyle ki kızlarını köşkere vermek 

aileler için büyük bir önem ve gurur vesilesi kabul edilirdi. 

            Ayrıca çulhacılık mesleği de yapılırdı.Bugün ise bu meslekler 

sürdürülmediği için artık unutulmuş,o ustalıklar,o güzel meslek,adeta antika 
değerindeki bir sanat sahipsizlikten tarihe kavuşmuş oldu. 
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            Adıyaman sosyal yaşantı itibarıyla da farklıdır.İnsanlar o kadar zengin 

olmamakla beraber gayet sıcak,samimi bir yaşantı içerisindedirler.Adeta 
yüzlerinde sevinç ve gülmeler eksik olmaz. 

            Kelle vurmalar yaygındı.Yani gece bağlarında kazana kelle koyarak 

pişirip dinlenmesi için ocağın üzerinde bulunduran veya kabıyla toprağa 
gömülerek üzerine yatılırdı. 

            Nitekim Amcamın anlattığı bir hatırada;”Amcam Veysi ile birisi 

babamgilin tarlada kelle pişirdiklerini duyup almak üzere gelirler.Karanlık 

olmasına rağmen babam gelenlerin olduğunu sezince tencereden anneme 

kelleyi çıkarttı ve yerine taş ve çirpi koydurttu.Ocaktan biraz uzaklaşıp yatma 

numarası yaparak almalarına göz yumduk.Geldiler,kazanı götürdüler.İleride 

amcam bari gitmeden kabı açalım da biraz burada yiyelim diyerek kabı 
açarlar.Ancak yerinde taşla çirpiyi görünce kızarak kabı orada bırakıp giderler. 

            Bu bir gelenek idi.Kelleyi vuranlar onu yedikten sonra kabı bir vesile ile 

getirir,sahiplerine verirlerdi.Bu durumda normal karşılanırdı.Ondan dolayı kelle 

yapanlar uyanık olur,kelleyi kaptırmamaya çalışırlardı. 

            -Biride Karadana'nın bir meselesi vardı.Bir gün köylünün biri 

gelmiş,dükkanın önünde oturarak arpa taplaması yemekte.Karadana buna 

dayanamayıp dükkana da gitmişken tekrar adamın oturduğu yere gelir.Ancak 

adamı bulamaz.Oradaki altıncıya sorar.Oda niçin sorduğunu söylediğinde;çok 

acıdığını,adamın köyden gelip parasının bile olmadığından kuru bir arpa 
taplaması yediğini,acıyıp ona kebap yedireceğini söyler. 

            Bunun üzerine altıncı -aman ha- der.O büyük bir sürü sahibi olup her 

sene gelerek 20-25 tane Reşat altını aldığını,şimdi de 22 tane alıp kayışının 

arasına koyduğunu söyler.Bunun üzerine kebab yedirmekten vazgeçip ona bir 

oyun oynamak üzere adamı arar.Uzun aramalar sonucu çeşmeden çıkarken 

adamı yakalar.La Hasso sen nerdesin,deminden beri seni arıyorum,ben sizin 

ekmeğinizi çok yedim,illa seni kebap yedirmeye götüreceğim,der.Adam her ne 

kadar ben Hasso değilim demeye çalışsa da onu konuşturmadan önceden 
anlaştığı Dolmanın oğlu Mustafa'ya,kebapçıya getirir. 

            1,5 kişilik kebap gelir,yenilir.O arada bir kişiye bakıp geleceğim deyip 

oradan ayrılır.Hasso bekler,gelmez.Kebapçı başka bir isteğinin olup olmadığını 

sorar.Hayır deyince parayı ister.Köylü ne parası der.O adam beni getirdi,o 

verecekti deyib vermeye yanaşmayınca plan gereği kebabçı işçi çocuğa dönüp,-

Oğlum gitte jandarmayı çağır,bunun üzerini arasın,der.Adam işin kötüye gidip 

üzerinin aranacağından,altınların ortaya çıkacağından korkar ve 

gitmemesini,vereceğini söyler.Ne kadar olduğunu sorduğunda bir mecidiye 

der.Kebab 5 kuruş iken neredeyse on kişinin parası birden,fazlasıyla alınır. 

            Daha sonra kebapçının yanına gelen Karadana,ne olduğunu aynısıyla 

anlatmasını ister.Kebapçı da;Sen gittikten sonra kebabı bitirdiğinde,parasını 

istediğimde o verecekti,deyince,dedim ki;yahu o deli,seni buraya getirdi yediniz 
ya,o delinin teki,yolda kimi görürse Hasso Hasso der yer gider. 

            Öyle mi yav,o delimiydi…Oooy oyy.. 

            Deliydi ya.. 

            Parayı istemeden veren köylü,kebapçıya dönerek;Kebapçı kebapçı al şu 

parayı,ben Hasso değilim amma,o adam beni zorla Hasso etti. 



            İşte böyle yetmiş yaşındaki bir insan bile latife yapardı. 

            -Adıyaman’da çoklukla ziyaret ve türbe bulunmaktadır.Bunlardan bir 

kaçı;Abuzer-i Gaffari,Mahmud-el Ensari,Zeynel Abidin,Hacı Yusuf,İzollu 
Baba,Hasan Mekke,Muhiddin-i Arabi,Saffan Hazretleri,İshak Baba… 

            Adıyaman’a manevi hizmetleri geçenlerden ise bir kaçı;Gani 
Hafız,Mahmut Hafız,Cüleyli Hoca,Müftü Hayri Hoca,Mahmut Allahverdi…. 

            Bunlardan Saffan Hazretlerinin Hz.Peygamberin devesinin başını çeken 

birisi olup,Ermenilerle yapılan savaşta Samsat yolunda,Birig köyünde İslamın 

sancaktarı olup,şehit düşer ve oradaki makamında şeceresi yazılıdır. 

            Abuzer-i Gaffari ise;kendisi bir komutan ve bir sancaktar olup,ileri 

zatlardan biri olarak,Rasulullahın zamanında yaşamış olan sahabilerden 
değildir. 

            Sahabe olan Abuzer-i Gaffari hakkında hadiste de;O’nun yalnız 
yaşayacağı ve yalnız olarak öleceği bildirilmiş ve öyle de olmuştur. 

            Mahmud Ensari ise,Ensari aşiretlerinden olup oda komutan olarak ileri 

gelenlerden ve oda orada şehit düşmüştür. 

            İleri gelenlerden Gani Hafız âma olup,çok muhterem bir zattı.Kur’an 

kursu öğretmeni olup,gayet Kur’an-a vakıf bir kimse idi ve oradan da emekli 
oldu. 

            Adıyaman'da bazılarına Hâfız denilmesindeki bir sebep de,o insanların 

Kur’an-ı Kerimi öğrenmiş ve ezberlemiş olmalarından değil,âma olmalarından 

veya Kur’an-dan biraz bilmiş olmalarından kinaye olarak söylenmektedir.Bu da 
azımsanmayacak derecededir. 

            Şu söz ise bir hakikatı ifade etmektedir.Malatyalı bir zatında ifade ettiği 

üzere; Muhyiddin-i Arabi'nin beddua sadedinde;”Malatya'nın topalı,Besni'nin 
keli,Adıyaman'ın körü eksik olmasın.” 

            Muhammed Hâfız da ileri gelen zatlardandı.Yaşlı bir zat idi,Kur’an-ı çok 

güzel okumasına rağmen,sesi az,kendine yar değildi,sesi çok az çıkardı.Denilirdi 
ki;Keşke hoparlörler,mikrofonlar o zaman olaydı da bunun sesini dinleyeydik… 

            Cüleyli Hoca çok güzel vaaz ederdi.İslami kaideleri anlatır,ramazanlarda 

ikindi vakti Ulu Caminin şu andaki cenaze namazı kılınan yerde,havluda kürsüye 
çıkar insanlara vazederdi. 

            Müftü Hayri Hoca Adıyaman'ın sayılan müftülerinden idi. 

            Tıpkı bu insanların hali Fatihin İstanbul'u fethetmeden önce Bizans 

halkının gönlünü fethetmesi idi.Nitekim Fatih kale kapısından girerken Bizans 
kızlarının kendisine çiçek atma memnuniyetinde de görülmektedir. 

            Memleketlerin gönül erleri de onların gönüllerini fetheden 
insanlardandır. 



            Adıyaman halkının okumamışı dahi kendi çabasıyla kendisini 

yetiştirmiş,şiir veya kültür alanında belli bir seviyeyi yakalamıştır.Rifat 
Efendi,İbrahim Hakkı Baba gibi... 

            Mesela;Akif Gürler.Birinci eşi ölür ve ikincisini almak ister.Bu düşünce ile 

Ömer Efendiden Hanım adındaki kardeşini kendisine vermesini ister.Ancak bir 

türlü vermezler.Bir gün Ömer Efendi arkadaşlarıyla Çarşı Camisinin hücresinde 

oturdukları bir sırada önceden aşağıdaki yazmış olduğu Hanıma karşı olan 

sevgi,onsuz keder ve yanmışlığını,başının derdlerden kurtulmazlığını,ciğerinin 

yandığını,bu dünyadan vurulmuş kanlar içerisinde olarak gidişini şiiri Akif Bey'e 

okur.Aralarından sessizce kalkan Ömer Efendi eve gelerek hanımı Zeyneb'e;Kız 

kardeşi Hanım’ı Akif’e verdiğini söyler.Onlar ise şimdiye kadar asla gönlü 

olmamasına rağmen ne olup da böyle bir karar verdiğini sorarlar.Oda durumu 
anlatıp vermeyi kabul ettiğini söyler.Şiirinde: 

  

            Âh-u kim neyleyim gün be gün artar kederim 

            Ne beladır ki tükenmez bu benim derd-i serim 

            Yine eflâke çıkar derdi dilim nevhelerim 

            Korkarım,seni âhım yakar ey mâhişelerim 

             

            Günde bir hal ile eyvah ciğerhûn olurum 

            Daha bilmem ne kara günlere saklar kaderim 

            Ben senin zülfü dilâ yüzüne berdar olurum 

            Şöyle bil ki dû cihanda bî haberim 

            

            Var senin âlâmı gamın cümlesin bâr etsin. 

            Bu da bir çiledir ey dil kaderimdir çekerim. 

            Akif'e yâr-ı vefa görmedin ey vâh-ı âhir 

            Göz açık bağrı yanık sine kızılkan giderim... 

             

  

  

  

                                                   ADIYAMAN’IN        MECZUBLARI 



  

            Anadolu'nun şekillenmesinde  ve oluşumunda maddi Alp Erenler kadar 

belki onlardan daha fazla olarak manevi erenlerin mevcudiyetidir.Bu insanlar 

Mekke ve Medine başta olmak üzere bulundukları yöre ve oradaki akraba,mal 

birikimi gibi her şeylerini bırakarak Anadolu'ya gelmişler.İstanbul ve Çine kadar 

gitmişlerdir.Gittikleri yöredeki insanlara maddi rehber, imam,şeyh ve mürşid 

olup o insanlara yol ve yön göstermişlerdir.Oradaki insanlarda onlara bir şükran 

olmak üzere sürekli hatırlanmaları için ölmez bir türbe ve ziyaretgah haline 

getirmişlerdir.Hayatta iken hayat verdikleri o insanlara,ölümlerinden sonra dahi 

onların çocuklarına hayat vermişler,onlara hayat olmuşlardır.Kendileri 

hatırlanırken manevi yönleri ön plana çıkmış,o diyarın manevi atmosferine 
katkıda bulunmuşlardır. 

            Adıyaman'da da bu kabilden manevi şahsiyetler mevcuttur. 

            Bunlar bazen meczub olarak da kendilerini göstermişler.Bazen deli bazen 
veli gözüyle onlara bakılmış,meczub olarak nitelenmişlerdir. 

            Meczubluk kendinden geçme halidir.Başkalarının dünyalarından ayrı 

olarak kendilerine veya kendi gibilerinin dünyalarına mahsus bir hayattır.Aklın 
ve dünyanın ölçüleriyle ölçülmeyecek bir haldir. 

            Mesela;Fatih zamanında meşhur olan Cibali Baba gibi ki;Fatih tüm 

yöntemleri deneyerek surları top atışına tutar,ancak bir türlü surlardan gedik 

açılmaz.Çünkü Bizans'ın içinde bulunan Meczub Veli Cibali Baba;Allahım 

gavurcuklarımı koru,deyip dua etmekte ve atılan topları adeta geri 
çevirmektedir. 

            Fatih secdeye kapanıp Allah’tan nusret ve fethin müyesser olması için 
dua eder ve fetih gerçekleşir. 

            Bir rivayete göre;eğer Fatih;Ya rabbi ya beni ya onu al,deseydi,Allah 

Fatih’in ruhunu alırdı.O derece  Cibali Baba Allahın yanında veli bir kul idi ancak 

akıllı değil,meczub idi. 

            -Nitekim Allah” 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.”[9]  

            Yine meczubun birisi yırtık pırtık eski elbiselerle çarşıda dolaşır.Müftü 

Efendi ise onun bu durumundan pek rahatsız olur.Her gördüğü yerde adeta onu 

azarlayıp sıkıştırırcasına yeni elbiseler giymesini söyler. 

            Bir gün müftü rüyasında peygamberimizi görür.Rüyasında;o veli kuluna 
dokunmamasını,rahatsız etmemesini söyler. 

            Müftü bu sefer o meczubu yeni takım elbise giymiş olarak görünce 

hoşlanır ve ona;Tam şimdi güzel oldun,hep böyle giyin,diyerek yine ona kendi 
bildiğini hatırlatır. 

            O meczub ise verdiği cevapta;Sana Rasulullah söz anlatamadı,ben mi söz 

anlatacağım,der ve oradan ayrılır. 
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            Ş.Urfa'da cereyan eden bir hadise ve hatırada:“Medresede Dergahın 

(Ş.Urfa) İmamı cemaata şunları anlattı:”Dergahın benden önceki imamı,hem 

büyük bir alim hem de evliyadan bir zattı.Üstadımızı defnettiğimiz türbeyi o 

yaptırdı.Herkes bunu kendisi için yaptırdığını zannediyorlardı.Vefatına 

yakın”Sakın beni oraya koymayın,dergahın yanındaki kabristana 

defnedin.Oranın sahibi gelecek.”dedi.Üstad (Bediüzzaman Said Nursi)vefat 
edince imamın ihbarı tam tahakkuk etmiş oldu.”[10]  

            Yavuz Sultan Selim:  

Padişahı âlem olmak bir kuru kavga imiş  

Bir veliye bende olmak cümleden evla imiş  

            Bu meczublardan özellikle bilinenler ise; 

  

                                      İ    S    O 

  

            -İso,kış günü yalın ayak gezer,ayakkabı verdiklerinde de onu 

giymez,mutlaka birine verirdi.Bazen de birini yakalayıp ona zorla bir şeyler 

aldırır 3 gün içerisinde onu birine verirdi.Vereninkini kabul etmezken,bir ham 
bulalım da ondan alalım,derdi. 

            -Babası gilde yatıp kalkardı.Babasının ismi İmamdı. 

            -İso,bir gün bir bakkala gelir,peynirlerin üzerine sinekler 

konmaktadır.Niye belediye bunlara bakmıyor,demek kendi dertlerine 
düşmüşler,derdi. 

            -İso,bir gün Hılt Ebzer’in yüksek binasına bakar ve;Bu bunu nasıl sırtına 
alacak,derdi. 

            -Babası öldüğünde de;Eğer babam şu şu günahlardan sorulursa işi 
yaş,eğer onları kolay cevaplarsa diğer işi kolay olur,derdi. 

            -İso,bir gün Hüseyin adlı bir vatandaşla özellikle yanındaki 

Muhammed'e;adını bilmediği halde adıyla hitab ederek,Bana biraz bastık 

getir,der.O kişide bizde bastık yok deyince,Hanımın evde falan yere koymuş 

der.Eve gider ve denilen yere bakar ki gerçekten de kendisinin bile haberinin 
olmadığı o yerden bastığı alır ve getirir. 

            -İso,bir gün birini çekiştirir,çekiştirdiği kimsede birden orada 

belirerek;Ya İso,ben sana ne yaptım ki…”deyince,birden-Sen burada 
mıydın,deyip geçiştirir. 

            -İso kebap dürümünün önce ekmeğini yer,sonunda da kebabını,etini 
yerdi. 

            Çok efendice yemek yerdi.Öyle yemeği ve ekmeği birden ağzına 
doldurmaz,çok efendice ve edeblice yerdi. 
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            -İstanbul'a giden bir Adıyamanlı.Orada konuşurken birinin dikkatini 

çeker.O kişi buna;Eğer Adıyaman'a gidersen benden İso'ya selam söyle der.Kim 
olduğunu sorduğunda ise;Sen selamımı söyle o anlar der. 

            Adam Adıyaman'a gelir unutur.Aradan bir sene geçer.Birgün kahvede 

biriyle buluşacaktık.Birden kapıdan içeriye İso girdi der.Hemen hatırlar ve İsoya 

dönerek;Ya İso İstanbul'dan biri….deyip daha cümlesini tamamlamadan,tamam 

tamam -Aleyküm Selam –geç oldu ama tez oldu,diyerek adam söylemeden 
selamı alır. 

            -Geçici olarak çalışan bir işçi.Bir gün iş yerinde şantiyede arkadaşlarıyla 

beraber namaz kılarken bunu gören şef hiddetlenir ve bunları işten kovar.Ancak 

Ali usta ustalıkta farklı biri olduğu ve onu farklı olarak düşündüğü için ona kal 

der.O ise kabul etmeyip şefin üzerine yürür ve arkadaşlarıyla beraber işten 
ayrılır. 

            Zaten senenin birkaç ayını çalışmakta idi,şimdi ise oda elden gitti.Ne 

yapacağını şaşırır.İyi bir usta olduğundan Adıyaman'ın bağlı olduğu Elazığ Bölge 

Müdürlüğünden buna gelip çalışması için davet çıkar. 

            Ali Ustanın da kökü başı beş lirası vardır.O da ancak gidip gelme parası 
olup yemek parası bile bulunmamaktadır. 

            Şiddetli bir kış yaşanmaktadır.Bilet almak üzere terminale gelir.Yolda 

İsoyla karşılaşır.Karşısına dikilen İso;Cebindeki beş lirayı bana ver,hemen evine 

çocuklarının yanına dön.Sen iki büyük nimetle karşılaşacaksın,der.Biraz 

şaşkınlık biraz rahatlamakla birlikte ısrar etmez ve eve döner.Çok geçmeden 
belediyeden işe alınmak üzere çağrılır ve ikinci nimete de ulaşır. 

            Ayriyeten İso,hükumetinde çok geçmeden yıkılacağını söyler ki çok 
geçmeden birkaç ay içerisinde oda gerçekleşir. 

            İso'nun bir değirmen olayı vardır.Değirmene unluk götürüp getiren 
Dursun amca diye birisinin bizzat ağzından dinlemişiz. 

            Bir kış günü dışarıda şiddetli kar yağıyordu.Gece vaktiydi.Hammal 

Dursun dediğimiz amca anlatıyordu ki Bir  gece yine Zeyno gilin unluğunu 

götürür.Akşam olduğundan  değirmen sahibi biraz beklemesini söyler.Bunları 

yaptıktan sonra seninkini çekeriz der. Dursun emmide olur der.Ve daha sonra 

çekilir, buğdayların ağzı bağlanır.Değirmenci gece gidemeyeceğini,ondan dolayı 

da burada kalmasını Dursun emmiye söyler ve kabul edilir.Daha sonra ateşi 

yakıp yanına uzanırlar.Saat gece on bir sıralarında yatarlarken birden kapı 
çalınır. 

            Bu saatte,karlı,soğuk bir gecede acaba bu kim ola ki derler.Acaba yolunu 

şaşıran birisi mi diyerek kapıya gelen  değirmenci; kim o der.Kapıdaki,açın 

yav,ben İso'yum,der ve açarlar. 

            Bir bakarlar ki İso.Her zamanki gibi İso yalın ayak,göğsü açıktır.Ne 
aradığını  sorduklarında İso;Yav ben acım,bana biraz Havre yapın der. 

            Havre değirmende un ile hamur yapıp sadece tuz koymadan sacda 

pişirilir.Onlarda bu gece vakti ne havresi,sabah yaparız deseler de İso diretir.Bir 

türlü söz anlatamayacaklarını bildiklerinden mecburen havre yapmaya 

koyulurlar. 



            Değirmenci kendisi hamur yoğurmaya koyulurken,Dursun emmide 

sönmekte olan ateşi karıştırmaya koyulur.Ateşi yakıp orada bulunan tenekeyi 

üzerine koyarak üzerinde hamuru pişirmek isterler.Dursun emmi ateşi karıştırır 

fakat ateş söndüğünden bir türlü yanmaz.Ancak taşın üzerinde bulunan kibritle 

yakmak için kibriti aldığında,kar suyunun onu yaşarttığını görürler.Yakmak 

mümkün değildir.Bunu da İso'ya göstererek vaz geçmesini,sabaha kalması için 

razı etmeye çalışırlar.Fakat İso yine diretip,siz hamur yoğurun ben size hemen 
bir kibrit getiririm,der. 

            Bunlarda bu saatte ve bu kadar uzak bir mesafeden kibrit getirmenin 

mümkün olmayacağını bildiklerinden başlarından savmak amacıyla olur derler. 

            İso çıkar gider.Bunlarda hemen kapıyı kapatıp yerlerine yatarlar ki 

birden kapı yine çalınır.Açtıklarında İsonun elinde kibritle geldiğini 

görürler.Birbirine yapışık,yeni, kullanılmamış iki kutu kibrit.İnanamazlar ve 

kendi kendilerine her halde cebinde kibrit vardı,mahsustan bize kibrit almaya 

gidiyorum dedi ve bizi kandırdı derler.. 

            Nereden aldığını sorduğumuzda da;Gittim Bey Dayı dükkanı 

kapatacaktı.Kapatma dedim,bana bir kibrit lazım ama param da yok,sonra 
vereyim dedim,oda tamam tamam dedi ve bana bu kibriti verdi,dedi. 

            Mecburen tekrar kalkıp hamuru yoğurup İsonun Havresini yaparlar. 

            Ancak hamurun ucundan biraz koparıp yedikten sonra bitirmeden ben 

gidiyorum der.Yahu gitme,bu karda dışarıda kurt falan vardır,dediklerinde,He 

yav der,gelirken şuradaki tudun dibinde gözleri çınar gibi yanan dört kurt 

vardı,bana baktılar,bende onlara hadi gidin dedim gittiler.Onlar bana 
dokunmazlar deyip çıkar gider. 

            Dursun Emmi ertesi günü merakla unu fırına getirdikten sonra hayvanı 

orada bırakıp Bey Dayının bakkal dükkanına gider ve ondan;Dün gece İso'nun 

buraya gelip gelmediğini sorar.Bey Dayıda,he ya,ben dükkanı kapatacağım 

sırada İso geldi,bana kibrit lazım dedi,parasıda yanımda yok,sonra veririm dedi 
ve kibritini verdim,gitti der. 

            -İso'yu babası bir gün kavun tarlasında çalıştırır.İso ise bol bol kavun 
yer.Bunu gören babası İso’ya; 

            İso,iyi kavun yiyorsun ha,der. 

            İso’da;Bu sıcakta,bu sıcağı it’de yese,o da bu kadar kavunu 

yer,der.Elbette bu kadar sıcağı yiyen,bu kadar da kavunu yer,deyip kendini 
savunur. 

            -İso bazen terbiye dışı sözlerde söylerdi. 

            -İso bir gün yengesi gile gelir.Yengesi ise çamaşır 

yıkamaktadır.İso;Bugün ben öleceğim der.Yengesi de yahu şimdi ölmenin sırası 
mı,işimiz var deyince,-Neyse o zaman ben de yarın öleyim der. 

            Ve İso ertesi günü vefat eder. 

            Bir gün çarşıda adamın birisi İso'ya yaklaşır ve ona para uzatarak,uzun 

zamandır gelmeyen oğlunun gelmesi için dua etmesini ister.Üç aydır askerde 



olan oğlundan bir mektub almadığını söyler.İso ona,o parayı cebine koy,akşama 

gelir der.Ve gerçekten de oğlu akşam eve gelir. 

            -Hacıfakıoğlu Said Emmi bir gece köyden eşekle beraber yola çıkmış 

gelirken,önlerine bir çay çıkar.Çayı eşekle beraber geçmeye çalışırken selin 

gelmesi üzerine eşekle beraber suya yuvarlanacağı sırada biri gelerek bunu ve 
eşeğin yularını tutarak dışarıya çıkarıyor.Bunlara; 

            A burdan böyle git,diyor. 

            Said Emmi hele dur kimsin diyene kadar bu meçhul şahıs gecenin 

karanlığında kayboluyor. 

            Günler sonra çarşıda gezmekte olan Said Emminin yanına yaklaşan İso; 

            Said Emmi,suda akıyordun ha,deyib yine buradan da beklemeden ve 
seslenmesine aldırmadan çekip gidiyor.             

  

                                                           K   A   D   O 

  

            -Kado,kesinlikle kötü laftan hoşlanmazdı.Kötü konuşanı ağır bir şekilde 

tenkid eder,onun yüzüne vururdu.Hatta kötü söz söyleyen olursa kendi yüzünü 
yolardı. 

            -Kado,uzun gömlek,fistan giyer,yalın ayak,başı açık olarak 
gezerdi.Kimseye zararı olmayan bir deli idi. 

            -Oruç tutar,davetlere giderdi.Oruçtan dolayı yemek yemezdi ancak 

enfiye çekerdi.Kendisine niye böyle yaptıklarını sorduklarında ise;Onu da 
içmeyeyim de çatlayayım mı yani,derdi. 

            -Kado terzi Halil-in kardeşi oğlu idi.Halil gilde,maskanda yatardı. 

            Her gün tıraş olurdu.Berber Alinin dükkanına gelir,tıraşını olur,onlarda 

şaka ile usturanın tersiyle yapınca,onlara nasıl yapılacağını söylerdi.Eğer 
yüzünde bir yerde bir kıl kalmış olsa hemen onu gösterip almalarını söylerdi. 

            Bir gün bir köylü geliyor,Halilden şalvarını istiyor,oda diyor ki;ben sana 

demedim mi iki gün sonra gel.Bu durumu uzaktan gören Arif Hocanın oğlu 

Mahmut,İsoyu çağırıyor ve köylüyü göstererek;İso bu adam var ya,senin 

maskanını alacak,istiyor deyince İso gidiyor ve adamın ensesine şiddetle 

vurarak-Sen mi benim maskanımı alacakmışsın-diyor.Adam neye uğradığını 

bilemeden hemen oradan kaçıyor. 

  

                                                           R   E   M   O 

  



            -Remo Külhanda yatar,yeri de belli değildi.Kimsenin evinde kalmaz,kendi 

külhandaki yerine gelirdi. 

            Bu zat külhanda yatıp kalkardı.Kendisi için orası Gül Hanı idi.Bundan 
dolayı hiçbir yerde kalmaz,Gül Hanıma gideyim derdi. 

            Devamlı yerin göğün sahibine bak der,yerin göğün sahibini 
düşündürürdü. 

            Abdestli namazlı biriydi. 

            Dışarı çıkıp yürüyünce,kedilerde peşinden gider ve onlara yemek verirdi. 

            Çerkez Hoca bundan bir gün dua ister.O ise yine yürü yürü,yerin göğün 
sahibine bak ve olur olur der ve dua eder.Ve duanın tesiriyle şifa bulur. 

            Ve özellikle;Keşke İmamlar Salat-ı Tüncina'yı okusalar,derdi. 

            -Remo tutun altında yatar,kafası da yere hiç değmezdi. 

            -Remo bazen kahvede duvara doğru döner ve kebap veya içli köfte veya 

başka bir yemek adı söylemesiyle,çok sürmeden o yemek oraya mutlaka birisi 

tarafından gelmiş olurdu. 

            -Abukiya onu rüya aleminde,büyüklerin toplanmış olduğu bir mecliste,en 
baş köşede oturmuş olarak gördüğünü ifade etmiştir. 

            -(Peynirci)Mehmet Abi anlatır;Bir gün babam çok şiddetli bir şekilde ve 

de kıvranmakta idi.Ölüyorum diyerek sancılar içerisinde idi.Birden gece geç saat 

olmasına rağmen kapı çaldı.Açtık ki Remo.Babamı görüp yanına gelerek sırtına 

sertçe vurdu. Kuluncuna vurmasıyla birlikte ağzından yumurta sarısı gibi bir şey 
çıktı.Bunun üzerine babamın ağrısı geçti ve rahatladı. 

            Evvelden Külhanda demir ızgaralar vardı ve onun üzerine taşlar konur ve 

kireç kaynatırlardı.Çünkü kireç ocakları o zaman yoktu.Evlere lazım olan 

kireçleri oradan alırlardı.Hamamcı yapar ve hamamda onlar satılırdı.İşte Remo o 

demir ızgaraların altında yatar,ateş alevleri,üzerine ateş kül dökülür ve 
yanmazdı.Bu herkes tarafından da görülmüş ve bilinmektedir. 

            Hatta Göz Doktoru Ramiz Bey vardı.Rıza Murad isminde bir doktor 

gelmişti.Ona,bak ateş üzerine düşüyor ve yanmıyor diye onlara göstermişti.Ne 
yüzü yanardı,ne de elbisesi. 

            -Remo külhanına Gül Hanı der ve oradan ayrılmazdı.Ölümü de Gül 

Hanında olmuştur. 

            -Nereden geldiğini ise kimse bilmezdi. 

  

  

                                               H   I   R   A 



  

            Aslen Besnilidir.Asıl adı Muhammed'dir. 

            Özelliği ise,Adıyaman'a gelir,konfeksiyon dükkanlarına girer,kumaş 

toplarını indirerek düzenler ve temizlerdi.Bir başkası dükkana baktığı zaman 

mutlaka buraya Hıra’nın eli değmiş derlerdi.O derece düzenli ve temiz hale 
getirirdi. 

            Ne yersin dediklerinde,kebap olursa yerim derdi.Ve Besni'de de 
ölmüştür. 

            İbretli bazı durumları vardı ki,herhangi bir cenaze geçtiği zaman onun 

yaşantısına uygun olarak bazı ibretli tesbitlerde bulunur,ah yazık oldu,şöyle 
veya böyle olsaydı kabilinden konuşmalarda bulunurdu. 

  

                                               A   L   T   I   N   C   I 

  

            Bu da insanlardan altın alırdı.Nitekim Besni'de birisi birisine bir altın 

vererek,Adıyaman'a gittiğinde bunu Altıncıyı bul,elini öp ve bu altını ona ver 
der. 

            O kişide Adıyaman'a gelir ancak unutur.Bir gün Altıncının yanından 

geçerken,bir türlü yanına varma durumu gerçekleşmeyince Altıncı o kişiye;Bari 

elimi öpmeyeceksen,altınımı ver de öyle git der. 

            Bir mecliste iki eliyle bir şeyler tartar.Kendisine böyle ne yaptığını,neyi 
tarttığını sorduklarında cevaben: 

            Adıyaman ile Bağdat'ın evliyalarını tartıyorum,hangisi daha ağır,der. 

            Hangisi daha ağır geldi dediklerinde; 

            Hemen hemen Adıyaman evliyaları Bağdat evliyalarına ulaşıyor,aynı der. 

            Kendisine güldüklerinde;Ağalar ağalar,gülün bakalım siz mi bana 
gülüyorsunuz,ben mi size gülüyorum,derdi. 

  

                                               ÇIPLAK       BABA 

  

            Bir ağanın hizmetinde çalışmaktadır. 

            Kendisine Çıplak Baba denilmesi ise;Ahırda hayvanların altlarını 

temizledikten sonra çıplanır ve orada yuvarlanır.Acaba hayvanlar yattıklarında 

onları rahatsız edecek herhangi çöp ve taş gibi zararlı bir şey kalmış mı 

diyerekten tecrübe ederdi. 



            Hatta bunu sürekli olarak yapmış olmasından dolayı da iftiraya 

uğramıştır. 

            Bir gün efendisi hacca gider.Efendisinin hanımının yanına gelerek 

efendisinin gönlünün içli köfte istediğini söyler.Kadın kızmakla karışık 

olarak;Şuna bak hele,kendi gönlü içli köfte istiyor,birde efendisini bahane 
ediyor,der. 

            Ve yine de kırmaz ve içli köfteyi yapar. 

            Tabakla beraber içli köfteyi verirken bir de tenbihte bulunur;Aman ha 

tabağı geri getiresin,der.O da olur der ve çıkar. 

            Bir müddet sonra geldiğinde;Noldu içli köfteyi Efendine verdin mi der. 

            O da cevaben verdiğini,Efendisinin çok memnun olduğunu 
söyleyince,tabağı ne yaptığını sorar. 

            Efendisinin örtüyü verdiğini,tabağı ise gelirken getireceğini söyler. 

            Kadın ise,birazda kızarak,kim bilir kime verdi,tabağı nerede unuttu,der. 

            Artık hacıların dönme zamanı gelmiş,Efendisi de hacdan eve 

dönmüştür.Ancak bir de elinde hanımının içine içli köfte koyduğu tabak da 
vardır. 

            Efendi ise,gerçekten de hacda iken gönlünün içli köfte istediğini ve o 

anda azabının yani hizmetçinin kendisine içli köfteyi getirdiğini,öyle ki köftenin 

daha hala sıcak olup soğumamış olduğunu söyleyerek,işte bu da tabağı deyip 
verir. 

            Hac için tebriğe gelenlere de kendisini değil,onu ziyaret etmelerini 
söyler. 

  

                                               HACI   EBZER   BABA           

  

            Tarikat şeyhlerinin gösterdikleri kerametler haktır.Bugün bu ilmende 

sabittir.Allah’ın o kuluna özel bir ikramıdır.İslamiyet ve iman gıda ise,keramet 

onun meyvesi mesabesindedir.Gıdasız insan yaşıyamaz ancak meyvesiz 

yaşayabilir.Keramette gerektiği zamanlarda insanların imanını arttırmada bir 
vesiledir. 

            Anlatacağım olay bizzat komşumuzda gerçekleşmiş olup,ben dünyaya 

gelmeden ve merhum babam çocuk iken görmüş ve şahid olmuş olduğu bir 

olaydır. 

            Olay Kab Camiinin güneyindeki şu anda Ziya Gilin oturduğu evde 
olmuştur. 



            Adıyamanın keramet sahibi şeyhlerinden olan Hacı Ebzer Baba çeşitli 

zamanlarda artık herkesinde alışmış olduğu şiş saplama kerametlerini bir çok 
defa göstermiştir. 

            Ancak bu sefer göstereceği keramet herkesi şaşkına çevirecek ve olmaz 
dedirtecek bir keramettir;Kafa Kesme Kerameti… 

            Herkes Pazar gününü iple çekmeye başlar,nasıl olacak diye…Ve acaba 
kesilecek talihli kim? 

            Şimdiki Hacıfakı gillerden,altıncı Hacının babası Mustafa'nın başı 

kesilecek. 

            Merhum pederim Celal Özçelik’in anlattığı üzere;Mustafa amca havlunun 

ortasında ayakta duruyordu.Bizlerde toprak evin damında çoluk-çocuk,kadın-
erkek,genç-ihtiyar yığılmış bekliyor,olacakları şaşkınlıkla seyrediyorduk. 

            Hacı Ebzer Baba elinde bıçakla Mustafa amcanın etrafında yirmi dakika 
kadar döndü,konsantre oluyordu. 

            Birden elindeki bıçağı Mustafa amcanın boynuna vurarak kellesini eline 

aldı,havaya kaldırarak bir yirmi dakika kadar daha kafa elinde olduğu halde 

dönmeye başladı.Mustafa amcanın kafasız vücudu ortada dim dik olarak 
duruyordu. 

            Hacı Ebzer Baba kerametini gösterdikten sonra kafayı yerine geçirmek 

üzere vücudun üstüne koymaya başladı.Ancak kafa vücuda yerleşmiyordu.Hacı 

Ebzer Baba bir yandan terliyor,bir yandan yerleştirmek için zorlamaya çalışıyor 
ancak bir türlü kafa yerine yerleşmiyor ve olmuyordu.Belli ki bir şeyler eksikti. 

            Neredeyse bir yirmi dakika kadar daha böyle uğraştıktan sonra,bir şeyler 

hatırlamış gibi dama doğru bakıp ve özellikle kadınların oraya doğru 

yönelerek,yalvarırcasına;Bacılarım,Allahını seven gitsin,diyerek özellikle 

kadınların gitmesini istiyordu.Kadınlar gittiler… 

            Ve kelleyi yerine yerleştirmişti ancak kelle biraz eğik duruyordu. 

            Kadınların gitmesini istemesi ve istediği gibi kafayı yerleştirememesinin 

sebebi olarak da;daha sonra öğrendiğimize göre kadınların içinde birisinin özel 
halli olmuş olmasındandı. 

            Mustafa amca bizim komşumuzdu.Ben ise onu yaşlı iken 

görmüştüm.Gerçekten de evimizin önünden geçerken boynu biraz eğri olarak 

elinde bastonuyla geçerdi. 

            Arkadan biri seslenecek olsa başını dönderip ona bakamaz,tüm 
vücuduyla ancak dönebilirdi.O hafif eğrilik açıkça görülmekteydi. 

            Bu olay Adıyaman'da büyük yankı yapmıştı. 

            Bunu duyanlardan birisi olan bir hakim,birazda alaylı bir yolla;Hiç 
böylede şey mi olurmuş,diyerek kabul etmemişti. 

            Bu haber Ebzer Babanın da kulağına gitmişti.Güneş gibi açık,herkesin 
görüp şahid olduğu bir şeyi nasıl inkar ederdi? 



            Bir gün Hacı Ebzer Baba şimdiki Ziraat bankasının altında yan yana 

bulunan üç fırından biri olan Zeyno'nun fırınının önünde oturmaktaydı. 

            O sırada Hakim 3-4 yaşlarındaki çocuğunun elinden tutmuş oradan 

geçmekte idi.Bunu tam bir fırsat ve iyi bir ders olacağını bilen Hacı Ebzer 

Baba,yerinden fırlayarak hakimin elinden tuttuğu çocuğunu almasıyla birlikte 
yanmakta olan fırına girmesi bir olur. 

            Hakim feryadı basar.Yetişin,oğlum yanıyor,kurtarın diye yardım 

ister.Herkes bu durumu ibretle bekler.Hakiminde yapacağı bir şey yoktur.Çünkü 

ekmek çıkmakta ve yanmakta olan fırına girecek ve çocuğunu kurtaracak bir 
hali de yoktur. 

            Yarım saate yakın bir zaman geçtikten sonra Hacı Ebzer Baba kucağında 

çocukla beraber fırından çıkar.Hakimin ilk işi çocuğun elbisesine ve vücuduna 

bakmak olur.Bir yandan da çocuğuna oğlum bir yerlerin yandı mı,bir şeylerin var 
mı der. 

            Hakim yanıkları ve yanmaları araya dursun,çocuk devamlı 

olarak;Baba,amca beni ne güzel bir yere,yeşilliklere götürdü,der.Hiç babasını 

işitmez bile… 

            Verilecek ders verilmiş ve alınacak mesaj alınmış olduğundan hakim 

mahcub bir şekilde çocuğunun elinden tutarak sessizce ve başı önünde eğik 
olarak oradan ayrılır… 

  

                                                                                                          02-07-2004 

                                                                              Mehmet    ÖZÇELİK 

NOT:Adıyaman’ın eşrafı ve Yukarıdaki Meczublar hakkında Bilgi-Belge ve 

Hatıralarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.Anlatacaklarınızı -www.tesbitler.com-

sitesinde –Ziyaretçi Defteri-ne yazabilir veya Mehmet Özçelik adına Güney FM 

Radyosuna iletebilirsiniz. 

  

  

                        ADIYAMAN’DA    KULLANILAN    LAKAPLAR   

  

A 

Aba Kuççogil 

Abacı Bekirgil 

Abalıbey 



Abdulcebbargil 

Abikgil 

Abikoğlugil 

Abilligil 

Abo Paşagil 

Abukeyagil 

Abukoğlugil 

Abuzer Çavuşgil 

Abuzeri Aşşogil 

Abuzeri Gucirgil 

Abuzeri Gulligil 

Abuzeri Hasangil 

Ahçalı Hacı Efendi 

Ağa Bekirgil 

Ağvan Babagil 

Ağzı Yarım 

Alamottogil 

Alborugil 

Alkelonunoğlu Bozo 

Ali Berbergil 

Ali Berrigil 

Ali Hafızgil 

Ali Kocagil 

Ali Koço (Berber) 

Alifanigil 

Alikoğlugil 



Alipıhgil 

Alişirgil 

Allı Mamogil 

Allogil 

Alosiyarogil 

Altınlı Hayriye 

Amanatgil 

Ankifgil 

Anteplioğlugil 

Arap Hasangil 

Arap İzzigil 

Araplar 

Arif Hocagil 

Arnavut Aligil 

Ata Hocagil 

Attar Bozogil 

Attar Kadirgil 

Attar Mahmutgil 

Avçıngılogil 

Avraşogil 

Avuşogil 

Azapoğlugil 

  

B 

Baba Bektaşgil 

Ballı Mamogil 



Bala Şeyho gil 

Balogil 

Baltacıgil 

Bekir Ağagil 

Bekir Beygil 

Berber Ahmetgil 

Berber Aligil 

Bereket Ağagil 

Besnili Ömergil 

Beynamazgil 

Bilbilgil 

Bokuyoğgil(Boku Yoğun gil) 

Boyacı Hocagil(Boyahçı Hoca) 

Bölükeminigil 

Bumbulgil 

  

C 

Cabir Hocagil 

Camızgil 

Can-ı İzzet 

Celepcigil 

Celit 

Celkine 

Cerdoğlugil 

Ceritgil 

Ceviziçigil 



Cıcıkgil 

Cıkinigil 

Cıncıklı Mamogil 

Cin Aligil 

Cindargil-Pektaşlar 

Cinogil 

Cüleyli Hocagil 

  

Ç 

Çakmakçıgil 

Çalkayışgil 

Çapikgil 

Çatogil 

Çenesi Kırık 

Çerikçigil 

Çerkezgil 

Çermogil 

Çetegil 

Çırranogil 

Çırrogil 

Çıstogil 

Çilibiş Gil 

Çil Mustafagil 

Çirişçi Kadogil 

Çivili Hasangil 

Çivirogil 



Çobangil 

Çolak Abogil 

Çolak Osmangil 

Çolakgil 

Çotaloğlugil 

Çuka Sefergil 

Çüççogil 

Çüççü Abışgil 

Çüççü İbişgil 

Çocuh Memet 

  

D 

Daşçıgil 

Davulcuoğlugil 

Dedogil 

Deli Bekirgil 

Deli Hacesangil 

Delicegil 

Dellal Abdullagil 

Dellaloğlugil 

Demirciler 

Devecigil 

Devegil 

Devgirgil 

Diniş Mahmutgil 

Diş Ahmetgil 



Dolmagil 

Durcu İbogil 

Düzengil 

  

E 

Ebalı(Etıno) 

Eco (Kemenci) 

Ekmekçi Ganigil 

Ekmekçi Mustafagil 

Ekmek Kaçıran Bozo 

Emin Hoca 

Emik Mehemet 

Enik Mehmetgil 

Enni Ömergil 

Erbab Ahmet 

Eşekmıllagil 

Etemgil 

Ettan Gil 

Evligil 

Eyyogil 

  

F 

Fadogil 

Fatbeterigil 

Fatogil 

Ferit Efendigil 



Fışşigil (Fışşegil) 

  

G 

Gafar Gil 

Gaffar Bekirgil 

Gavur Tevfik 

Gavur Şıho 

Gazıgil 

Gevende Şıho 

Gevro 

Gezelo 

Göncügil 

Grikogil 

Gül Gavurogil 

Güzel Mıççıgil 

  

H    > Kırmızı Harfler Arapçadaki  خ 

sesini verir. 

Hacecemgil 

Hacı Abuzer baba 

Hacı Abuzerbabagil 

Hacı Ağagil 

Hacı Bilalgil 

Hacı Çirişgil 

Hacı Emingil 

Hacı Fakıgil 

Hacı Fehmi Efendi 



Hacı Fışfışgil 

Hacı Gözgil 

Hacı Habipefendigil 

Hacı Höttogil 

Hacı İspirgil 

Hacı Kamagil 

Hacı Kasımgil 

Hacı Kındasgil 

Hacı Meççogil 

Hacı Mehmet Ali Efendigil 

Hacı Memişgil 

Hacı Mullagil (Mılla Gil) 

Hacı Paşagil 

Hacı Paşanınoğlu Musa 

Hacı Recepgil 

Hacı Osman Efendi 

Hacı Şükrü Efendi 

Hacı Veligil 

Hacı Yakupgil 

Hambal Mıççogil 

Hamgelerogil (Hemgellerogil) 

Hamılogil 

Hami Kolligil 

Hançerligil 

Hanımanagil 

Hanifiağagil 



Harıkçıgil 

Harputlıgil 

Harputlıoğlugil 

Hasesgil 

Hası Bekmezgil 

Hassikgil 

Haydar Efendigil 

Haylımgil 

Hazgırogil 

Hele Höllo 

Hello Baba 

Hemsiyarogil 

Hesen Baba 

Heyri Höttigil 

Hıdırgil 

Hıra Aligil 

Hırpogil 

Hırsız Meme 

Hıştogil 

Hilmi Çavuş  

Horoz Aligil 

Hortoğlugil 

Hödürogil 

Hökkezegil 

Hösin Baba 

Hössü Faraçgil 



Höttano Derviş 

Höttogil 

Huseni Kodik 

  

İ 

Iz yağı Kani 

  

İ 

İbahogil 

İbanagil 

İbicanigil 

İbilgil 

İbrahim Babagil 

İhsan Efendi 

İlengeçgil 

İlikgil 

İsmoğlugil 

İvikorrigil 

İzollugil 

  
K 

Kahveci Mıssagil 

Kalozogil 

Kamergil 

Kani Hafız 

Kara Abdullagil 

Kara Hacıgil 



Kara Kadıro 

Kara Mamogil 

Karabıyıkgil 

Karadanagil 

Karalökgil 

Karamaçagil 

Karın Mamo 

Karslıgil 

Kart Fatmagil 

Kasap ibiş Gil 

Kasoğlugil 

Kassogil 

Katırcı Saitağagil 

Kavigil 

Kavuşgil 

Keklikçi Bekir Efendi 

Kelağagil 

Kelemoş Gil 

Keleşgil 

Kelhogil 

Kelibogil 

Kelisotgil 

Kendogil 

Kertilli Hocagil (Kertilli Hoca) 

Keşkürgil 

Ketencigil 



Keveligil 

Kevi Hello Gil 

Kılbalı Kadirgil 

Kılbaşgil 

Kıldogil 

Kılıçgil 

Kılkılogil 

Kıllı Ahmetgil (Kıllı Ahmet) 

Kınacıgil 

Kınnabogil 

Kırhogil 

Kırıkgil 

Kızıletgil 

Kirazgil 

Kirli Cemile gil 

Kirli Derviş 

Kirli Hacıgil 

Kizirgil 

Koca Zoppikgil 

Kocağagil (Koca Ağa Gil) 

Koğagil 

Kolağagil 

Konyalıgil 

Korutmaz Gil 

Korttano Gil 

Kör Farız 



Kör Fevzi 

Kör İboş Gil 

Kör İnne 

Kör Mustafa 

Kör Şebapgil 

Körsılogil 

Köşker Dedegil 

Köşker Gadogil 

Köşkergil 

Köylüoğlugil 

Kucur Gil 

Kulah Gil 

Kullogil 

Kummogil 

Kurdo 

Kurnisgil 

Kurt Bekogil 

Kurtanogil 

Kuru Şıhgil (Kuruşeh Gil) 

Kurukafagil 

Kuş Mıcco 

Kuttik Gadogil 

Küçük Aligil 

Küçük Mehmet Efendigil 

Küffogil 

Küftegırgil 



Küllihıştigil 

Künnogil 

Künüş (Künüş Gil) 

Kürkoğlugil 

Küsülügil 

  

L 

Lavogil 

Leylekgil 

Lillogil 

Lokkogil 

Loppış 

Löklök Mahmut 

  

M 

Mahmudi Guligil 

Mam Hınzırogil 

Mamçakırogil 

Mam Kotto Gil 

Manikgil 

Mansurgil 

Maragil 

Maşevitgil (Maşavıt Gil) 

Mehdiağagil 

Mehemet Ağa 

Memiyalangil 



Merdinnigil (Merdinli Gil) 

Meriç Bekir Efendigil (Dayıgil) 

Mertegil 

Meşiştogil 

Mıççangil 

Mınigil 

Mırrogil – Müftü Hayri Hoca 

Mıstalıgil 

Minte Gil 

Mustafa Çavuşgil (Mustafa Çavuş) 

Mutullahgil 

Moze Hafız 

  

N 

Nahakgil 

Nakipler 

Nana Hasangil (Nana Gil) 

Nandozgil 

Natırgil 

Naylon Dursun 

Naylon Mahmut 

Naylon Zekiye 

Neşiştogil 

Nivogil 

Nuri Hocagil 

  



O 

Odacı Kadirgil 

Onbaşıgil 

Osmanı Belekgil 

Otçu Hanımgil 

  

Ö 

Öcagil 

Öcikgil 

Öççangil 

  

P 

Pabıcı Yallo Gil 

Paket Memet 

Pala Hocagil 

PalazAligil 

Pancargil 

Partalgil 

Paşagil 

Pat Hacıgil 

Payam Gil 

Pehlivangil 

Peltek Ömergil 

Pepigil (Pepe Gil) 

Pıçakcıgil (Pıçakcı Hoca) 

Pınarlıgil 



Pıtte 

Pisimamgil 

Polatlıgil 

Poturoğlugil 

  

R 

Recep Ağagil 

Remguriyogil 

Reşo Baba 

  

S 

Saçalık Gil 

Saçaklıgil 

Sadettingil (Sededin Gil) 

Sadıkbeygil 

Sadullahgil 

Sağır Karıgil 

Said Hafız 

Salih Efendigil 

Saltoğlugil 

Sandıkçıgil 

Sarı Şıhgil (Hasan Mekke) 

Sarıkızgil 

Sarmısakçıgil 

Sefer Ağagil 

Servergil 



Sete Halilgil 

Sıçan Aligil 

Sıçangil 

Sıdık Efendi Gil 

Sıradişgil 

Sinekligil 

Siyabentgil 

Sofugil 

Sorrogil 

Soytarıgil 

Sümütgil 

Sünnetçigil 

Sürmeli Hocagil (Sürmeli Hoca) 

  

Ş 

Şaş Hasangil 

Şeker Gil 

Şerrıgil 

Şeyo Gil 

Şeytan Hösin 

Şıh Beygil 

Şıppıgil 

Şiltegil 

Şişko Kazım 

Şollogil 

Şorba Sefer 



Şörüklü Abogil 

Şükrü Hafız 

  

T 

Takışgil 

Tallogil 

Tantanigil 

Tapbastıgil 

Tavukgil 

Tavvoil 

Teciroğlugil 

Tekkogil 

Temirağagil 

Terkoğlugil 

Tıfık Gil 

Tıllanıgil 

Tırnalgil 

Tizokgil 

Tokmakgil 

Toppalyamangil 

Toros İmam 

Tosungil 

Tosununoğlu Mahmut 

Tüysüzgil 

  

U 



Ultagil 

Usgevogil (Uskeviyo Gil) 

Uskorikogil 

Uyuzgil 

Uzun Hacıgil 

  

Ü 

Üsküllüko Gil 

  

V 

Vici Şükrügil 

  

Y 

Yağlıcıgil 

Yamlı Han Gil 

Yaneligil 

Yarım Ağa Gil 

Yemlihagil 

Yılanogil 

Yusufbadigil 

  

Z 

Zebetgil 

Zemherigil 

Zerpoğlugil 

Zevkoriyogil 



Zeynogil 

Zezi Bekmezgil 

Zıne Zoppe Gil 

Zırzırgil 

Zibilci Kelo 

Zombabagil (Zombaba) 

Zontur Gil 

Zorbagil 

Zulamgil 

  

  

02-07-2004  

   Mehmet    ÖZÇELİK 

  

 

  

 

[1] Türkmen Yurdu Kırşehir.Yrd.Doç.Ahmet Gündüz.Sh.11,Bak.Babailer 

isyanı.A.Yaşar Ocak. 

[2] Age.sh.71. 

[3] Age.95. 

[4] Age.98. 

[5] Age.179. 

[6] Bak.Age.105. 

[7] Bak.Osmanlı Salnamelerinde Adıyaman.DoçSaid Öztürk.. 

[8] Bkz.: http://www.osmanli.org.tr/yazi.php?bolum=4&id=264.Osmanlı 

Dünyasında Gayri Müslimler.Osman Selim.  

[9] Sözler.B.Said Nursi.342-343. 
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                                           İBRETLERLE   DOLU   BİR   HAYAT 

  

            Hayat ve hayatın her bir parçası ibretlerle doludur.Hayatımız da ibretler 

mevcut olduğu gibi,her bir karesinde ve noktasında da o ibret nazarıyla 

baktığımızda görebiliriz. 

            Âhiret her şeyin Fâş olduğu bir yerdir.Yani her şeyde birer ibret 

levhalarının bulunacağı bizzat gözle görülecek,akılla anlaşılacak ve kalb 
tarafından onaylanacaktır. 

            Dünyada bu ibretlere nadiren rastlamamızdaki sebeb ise;kareleri ve 
taşları yerli yerine oturtamamamızdan kaynaklanmaktadır. 

            Farkına varamamamızdaki bir diğer önemli sebeb de;Her faydamıza olan 

şeyden ders çıkarırken,zahiren zararımıza olan şeylerden bir fayda ve ders 

çıkarmamamızdan, çıkaramamamızdan veya çıkarmak istemememizden 
kaynaklanmaktadır. 

            O halde o ince noktaları fikir merceğinden geçirerek bakmalı veya 
fikrimizi inceltmeliyiz. 

            Hayat tesadüflerden uzak ibretlerle dolu,düşündürücü olaylar zincirinden 

oluşmaktadır. 

            Hayatta hiçbir şeyde tesadüf yoktur.Tesadüfe tesadüf 

edilmemektedir.Zira tesadüfte bir bilinçsizlik,hedefsizlik,gaye ve amaç gibi 

tasarruf ve tasarımların olmaması söz konusudur.Oysa sabah nasıl ki biz evden 

bir amaçla çıkmakta isek,aynı şekilde alemde her bir atom dahi o amaçla 

cereyan etmektedir. 

            Zira birden ona kadarki sayıları rastgele attığımızda bu sayıların 

şaşırmadan peşpeşe gelme ihtimali katrilyonda bir ihtimal bile 

değilken,katrilyonlarca atom ve oluşumların bir ihtimalle peşpeşe gelmesini ne 

akıl kabul eder,ne de insanlıkla bağdaşır bir ihtimaldir. 

            Kur’an-da da ifade edildiği gibi:”Umulur ki kerih ve çirkin gördüğünüz bir 

şeyde sizin için hayır,hayır ve hoş  gördüğünüz bir şeyde de sizin bir şer ve 
kötülük vardır.”  

            Tıpkı Konyadaki yıkılan inşaatı daire karşılığı müteahhide veren yaşlı 

amcamız,kendisine düşen dairelerden memnundu.Bu memnuniyeti evli kızıyla 

da paylaşmak amacıyla bir dairesini de ona vermişti.Ancak yıkımda o da vefat 
edenler arasında idi. 

            Gerçeğin görülebilmesi için kaderin sır perdesinin aralanması 
gerekmektedir. 

            Tıpkı hayatın her kesitinde görmemiz gereken şu vakıa gibi ki; 



            Süvarinin biri bir çeşmenin başında hem dinlenmek ve hem de atını 

dinlendirmek amacıyla konaklar.Telaşından çaldığı bir kese altını oraya 

düşürür.Bir müddet sonra oraya gelen bir vatandaş çeşmenin başındaki kese 

altını alıp gider.Süvari yolda altını çeşmenin orada düşürdüğünün farkına 

vararak geriye döner.Ancak bu sefer çeşmenin başında başka birisi 

bulunmaktadır.Keseyi onun aldığını düşünerek adamı zorlar ve tehditlerde 
bulunur.Bir sonuç alamayınca da tartışma sonucu adamı vurur ve kaçar. 

            Bu ibretli olayı uzaktan seyretmekte olan bir diğer şahıs bu işin içindeki 
işi anlamak ve bu sırrı çözmek amacıyla araştırmaya koyulur. 

            Ve sonuçta şu neticeye varır:Birinci adam ikinci adamın babasının 

kesesini çalmış,durumdan habersiz olan ikinci şahıs böylece babasının çalınan 
kesesini geri almıştır. 

            Üçüncü yaşlı şahıs yıllar öncesinde süvarinin babasını öldürmüş ve 
kendisi de süvari tarafından öldürülmüştür. 

            Ancak elbetteki kimse kimsenin günahını yüklenmez ve sorumlu da 

değildir.Ancak aralanan sır perdesinden bu dünyada bize yansıyan bu kadardan 

çıkarılan ibretler… 

            İşte hayatın kesitinden yansıyan birkaç misal:             

               Bayramın ikinci günü aile efradıyla oturmuş sohbet ediyorlardı.Zaten 

vakit de biraz geçtiği için birkaç saat sonra da yatacaklardı. 

            Onlar böyle bir sohbet içerisinde iken hesapta olmayan bir telefon 

gelmiş,telefondaki komşusu ısrarla beş dakikalığına hemen gelmesini 

istiyordu.Komşusunu kıramazdı ve kalktı beş dakikalığına da olsa komşusuna 
gitti.Komşusunu memnun etmiş,gönlünü almış ve eve dönüyordu. 

            Gördüğü durum ise gayet korkunçtu.Beş dakika önce 36 dairelik 11 katlı 

bina karton gibi ve bir kağıt destesi gibi üst üste yığılmıştı.Evde iki çocuğu ve 
kocası vardı. 

            Telefonda adeta komşusu kendisine gelmesi için yalvarırken,şimdi de 
kendisi çevredekilere yalvarıyor,çocuklarını ve beyini kurtarmalarını istiyordu. 

            Bina tuz gibi olmuş belki ancak en üst kattakiler kurtulabilirlerdi.20’den 

fazla insan ölmüş,40’dan fazla kimse yaralanmıştı.Üç tane yan yana aynı 

müteahhidin yaptığı bu ortadaki bina çökmüş,diğerleri şimdilik çökmemişti. 

            Mukadderat gereği son anda gelen bir telefonla anne kurtulmuştu. 

             3-Şubat-004’deki bu çökmede sevinemiyenlerden birisi de Yılmaz ailesi 

idi.Çünki onlarda Kurban bayramlarını geçirmek üzere Cihanbeyli ilçesine 

gitmişlerdi.Evde haberleri seyrederken kendi oturdukları binanın yerle bir 

olduğunu görmüş ancak komşularının akibetinden haber 

alamamışlardı.Bayramlarını yarıda keserek hastahanelere gidip komşularının 
akibetlerini öğrenme telaşına düşmüşlerdi. 

           -İlk kurban kesmeye keçi ile başlamıştım.2004 yılı kurbanında da bir keçi 

almıştım.Malum olduğu üzere keçiler inat olduğundan baş edilmesi güç 
olur.Bizde de öyle oldu. 



            Bayramın birinci günü kurbanı keseceğimiz yere bir çukur kazmış keçiyi 

de yanımızda bulundurmaktaydık. 

            Gerçekten ibretli ve düşündürücü bir durumla karşılaşmıştık.Çünki o 

inatçı dediğimiz keçi kendi ayağıyla kazılan çukurun önüne gelmiş ve başını 
açılan çukura koyarak kurban edilmeyi beklemekteydi. 

            Bazen insanın akılla anlayamadığını,o hayvanlar hisleriyle 
anlamaktaydılar. 

            -Konyada çürük yapılma sonucu yıkılan bu binalardaki yaşananlar tam 

bir ibret levhaları halinde görülmekteydi: 

            157 saat sonra ölümle kucaklaşan Yasemin Herkesin ümidini kesip 

ayrılacağı bir sırada Ledi adlı bir köpeğin ısrarı ile dönüp tekrar baktıklarında 

kısık sesiyle su su diye bağırmaya çalışan anne ilk soru olarak 1,5 yaşındaki 

Bahar'ı sormak olmuştu.Onların hayatta olduğunu öğrenmek kendisi için en 

büyük kurtuluş olmuş,hayat mücadelesi daha da artmıştı. 

            Minik Bahar'ı ise babası son anda kurtarmıştı. 

            -Hemşire yeni yapılan bu binaya yeni taşınmıştı.Geliş macerası ise tam 

bir ibretlikti.Daha önce Adapazarında görev yapmaktayken depremle 

karşılaşmış ve kurtulmuştu.Denizliye gelmişlerdi.Orada da şiddetli depremden 

kurtulmuş ve bu sefer dostları kendisine nereye giderse orada deprem olduğunu 

söyleyerek,bu sefer deprem olmayan bir yere gitmesini söylemişlerdi.O da bu 

tavsiye üzerine Konyaya gelmiş ve bu binaya taşınmıştı.Gecede hastahanede 

nöbeti vardı.Ve nöbet için hastahaneye gitmekteydi.Kendisinden sonra ise bina 

yıkılmış ve buradan da sağ salim kurtulmuştu.Devamı mı şu anda 
habersiziz…Hayatın her safhası zincirleme birbiriyle bağlantılıdır. 

            Binada bir kutlama töreni yapılmaktaydı.Arkadaşlarından otuz kişi kadar 
gelmişlerdi.Depremde beraber… 

            Bu binada çok zayiat verilmişti. 

            Yine bu binada oturanlardan bir kısmıda bayram dolayısıyla 
memleketlerine gitmişlerdi.Depremin olduğunu dışarıda öğrenmişlerdi.             

            Bina yıkıldığında 18 kişi bayram münasebetiyle başka yerlerde 

bulunuyorlardı.Bayramda onların kurtulmaları için bir bahane olmuştu.Onlarda 

ahirettekilerle değil de,buradakilerle bayram yapmışlardı. 

               Umudunu yitirmeyenlerden biri olan 16 yaşındaki Muhammed'de 131 

saat sonra kurtarılmış,hayata yeniden dönmüştü.Ümitlerin ve umutların bittiği 

yerde hayata göz kırpılıyordu.Kurtarma görevlisi anlatıyor:"Çalışma sırasında 

plastik bir hortumun hareket ettiğini gördük.O bölgeyi hemen boşalttık.Titiz bir 

çalışma ile hareket edip hortumun yanına yaklaştık.Orada bir delik 

gördüm.İçeriye baktığımda Muhammed'in gözlerini gördüm be (Ne yapıyorsun 
orada?) dedim.Çok şaşırmıştım ve heyecanlıydım." 

            Muhammed'in ilk sözünün:"Ağabey beni kurtarın."olduğunu ifade eden 

kurtarıcı Çevikbaş,şöyle anlattı:"Muhammet,bize (daha önce beni 

kurtaracaktınız ama dönüp gittiniz.Ben yukarıda kurtarma çalışmaları sırasında 

konuştuklarını duydum.Sonunda bir ışık görünce belki farkedersiniz diye 



yakınımda bulunan hortumu oynattım.) dedi.Şu anda tarifi yapılamaz bir 

mutluluk yaşıyorum." 

            Muhammed şunları anlattı:"Sarsıntının başlamasıyla merdivenlerden 

aşağı koşmaya başladım.Bina çöktükten sonra umutsuzluğa kapılmamaya 

çalıştım.Yukarıda enkazda çalışanlar olduğunu duyuyordum.(Nasıl olsa beni 

kurtarırlar)diye düşünerek kendimi rahatlatmaya çalıştım.Bulunduğum yerde 

cep telefonu aradım ama bulamadım.Annemin ve kardeşlerimin durumunu 
düşündüm." 

            "Hiç su içtin mi?"sorusuna karşılık"İçmedim,yemek de yemedim.Kaç gün 

orada kaldığımı bilmiyorum."diyordu.Oysa ümidini yitirmeden 6 gün kalmış ve 

bir o kadar daha da bu ümidle kalabilirdi. 

            Oysa baba Ahmet Kalem çoktan oğlu Muhammed,Hasan ve eşi Havva için 

mezar bile hazırlamışlardı. 

            11 kat 5 metrelik moloz haline gelmişti.Binanın yıkılacağı esnada bir 
ailede bulunan 5 kişi birbirine sarılarak bu dünyadan göçmeyi tercih etmişlerdi. 

            Bazısı da buraya gelmeden gitmeyi tercih etmişti.Fatma hanımın iki gün 
sonra dünyaya gelecek olan yavrusu da annesiyle beraber gidenler arasında idi. 

            Cep telefonları en umulmadık anlarda bile insanın imdadına 

yetişiyor,hayatını kolaylaştırıyordu.İşte cep telefonu burada da imdada 

yetişmiş,cepten abisine ulaşmıştı. 

            Ekrem bey 175 metre karelik olan arsasına daire karşılığında 

vermişti.Artık kızı da bir ev sahibi olacaktı.Bundan dolayı da sevinçliydi.Ev 

bitmiş ve kendisine verilen arsa karşılığı daireyi 6 ay öncesinden kızına 

vermişti.Kızı ve 2 torunu artık ev sahibi idiler.Ancak bu sevinç uzun 

sürmemiş,tüm ailede evle birlikte kaybolmuştu. 

            Böylece;Muhammedin durumu ise tam bir ibret levhasıydı.Her türlü 

kurtarma çalışması yapılmış ve aradan beş altı gün geçip artık ümitler kesilerek 

kimsenin kalmadığına kanaat getirilmişti.İşte böyle ümitsiz bir anda duyulan 

kısık bir ses ve esinti sonucu tekrar araştırma yapılarak Muhammed 
kurtarılmıştı.Bir kendisi sağ kalmıştı. 

            Yaratılıp dünyaya gelişimizden,yaşayıp ölüşümüze kadar hayatın her bir 

satırında binlerce hikmet ve ibretlere şahit olmaktayız.Ancak bazen bakıyor 
görmüyor veya ibret ve ders almıyor veya çok çabuk unutup es geçiyoruz. 

            Hz.Hüseyin'in ifadesiyle;İnsanlar hep ölümü başkasına verir,kendinden 

uzak düşünürler. 

            Harikalar diyarındayız… 

  

  

                                                                                                          25-05-2004 

                                                                                                   Mehmet ÖZÇELİK 



                                            ERKEN    EMEKLİLİK 

  

         Hayatın sıkıntılarıyla bocalaşa bocalaşa gelmişti bu ana kadar.Her insan 

hayal eder ya;İnşallah emekli olursam bir ev ve bir de ev alacağım,daha öteye 

gidenler ise;bir çiftliğim olsun,içinde küçük ve büyük baş hayvanlarım 
olsun,kendim için bir meşgale bulunsun,düşünce ve hevesi sürekli dile getirilir. 

            Her insan cennet hayatını hatırlatan bir hayatı dünyada yaşamak ve o 

ortamı  oluşturmak için gayrette bulunur.Tıpkı gidemediği,şimdilik elde 

edemediği cennetini veya çıkarıldığı cennetini buraya getirmeyi hayal eder.Şu 
kısır dünyaya ebedi cenneti sıkıştırmaya çalışır ve çabalar. 

            Kadir bey köyde tütüncülükle uğraşıyor,tütün saplıyordu.Köydekileri 

saymaya başladı.Falan fitneci,önce onun gitmesi lazım;filan kavgacı,sonra onun 

gitmesi lazım;falan çok gıybet edip onu bunu çekiştiriyor,daha sonra onun 

gitmesi lazım diyerek en az 6-7 kişiyi bu şekilde sıralayıp onların ölmesine karar 

vererek,ölümü kendisine almadı,kendi sırasını geriye çektiğinden şimdilik 

ölmemekten emin olabilirdi.Kendisi şimdilik yedinci sırada da olsa genede 

onuncu sırada ölüm sırası gelebilirdi.Eğer ölürsem yedinci ve onuncu sırada 
ölürüm diyordu. 

            Birkaç gün sonra köyde bir haber duyuldu.Yedinci sıradaki Kadir 

bey,birinci sıraya alındı,diye.Çünki Kadir bey geçirmiş olduğu bir kalb krizi 

neticesinde kurtarılamadan bu hayata gözlerini yummuş,kendi hesabladığı sıra 

da tutmamıştı. 

            Acaba şimdi sırada kim vardı?... 

İşte sıra dışılardan birisi de Abdullah bey idi.Abdullah beyin de hedefi 

böyle bir şey idi.O da kendisini sırada görmeyenlerdendi.Bu amaçla yeni bir 

tarla almıştı.Meyve tarlası idi.Tarlanın bir köşesine de sebze ekerek böylece 

sebze ve meyve bahçesini bakımlı hale getirmek için çabaladı.Mutlaka yeni 

aldığı bu tarlanın ürününü almak ve yemekti.Bunda da iddialı idi. 

            Yine günlerden bir gün tarlanın başına vardı,tarlayı sürecekti.Yine 

iddiasını yenilemiş ve iddialı konuşarak;”Ben bu tarlayı sürmedikçe asla 

ölmem.”demişti.Zaten tarlayı sürdükten sonra gerisi kolaydı.Sadece birkaç ay 
beklemek durumu vardı.Onu da gayet normal karşılamıştı. 

            Abdullah beyin her ne kadar yaşı biraz ileri olsa da öyle ölecek falan 

yaşta değildi.Çünki kendisinden önce ölecek sırada bir çok insan vardı.Köyü ve 

köylüyü gözünün önüne getirdiğinde en az on kişi kendisinden önce ölecek belki 

onlardan sonra ancak kendisine sıra gelebilirdi.Şimdilik sırada olmayışı onu 

rahatlatmış ve kesin iddialı konuşmuştu:”Ben bu tarlayı sürmedikçe asla 

ölmem.” 

            Fakat olan olmuştu Abdullah beye.Hastalığı da bulunmadığı halde,yatağa 

da düşmemesine rağmen bir de duyuldu ki;Abdulah bey aldığı tarlayı 
sürmeden,daha ürününü bile yemeden hakkın rahmetine kavuşmuştu. 

            Erken emeklilik dedikleri de bu olsa gerek… 



            Tıpkı Cahit Sıtkı Tarancının 35 Yaş şiirinde belirttiği;yaş 35 yolun 

yarısı/Dante gibi kaldık ortasında…. 

            Ancak şair iki sene sonra ölmüş,yolun yarısı zannettiği 35 yaş,meğer 
yolun sonuna yakın imiş. 

            Orta yaşta olanlar bu sevda ve hayal kurarlar da,bir genç kardeşimiz olan 

Hakkı hayal kurmakta haksız mıydı?Elbette onunda hakkıydı hayal kurmak.Hem 

öyle kendisininki hayal de değil,çünki daha hayatının baharında idi.Daha 

arkasından yaz gelecek,sonra sonbahar gelecek ve en sonunda da kışı 
yaşayacak idi.O da daha kışa çooook vardı. 

            Hakkı gençti.Üniversiteye gidecek ve okuyacaktı.Bulunduğu ortamda hiç 
de kendisini ilgilendirmeyen ve kendisine uzak olan ölümden konuşulmuştu. 

            Kendisi gayet emin bir şekilde:”Ben 70 yaşında öleceğim.”iddiasını dile 
getirdi. 

            Köy yeri küçük bir yerdi.Nereye gidecekti.Ya köy kahvesine,ya köy 

odasına ya da kendi gibi genç olan akranlarıyla olacaktı.Başka kimse ve yer 

yoktu ki gidilecek.Mecburen istemesede köydeki çocuklarla arkadaşlığını 
sürdürmeye devam edecekti. 

            Ertesi günü olduğunda yine arkadaşlarıyla beraber olmuş,aralarında 

çıkan bir tartışmadan dolayı sözlü kavga bıçaklı kavgaya dönüşmüştü.Hakkı 

birkaç yerinden bıçak darbesi almış ve yaralı olarak hastahaneye kaldırılmıştı. 

            Ölmesine ölmemişti ancak senedini zamanında ödememiş olacak 
ki,erken bir uyarıya maruz kalmıştı. 

            Diğer arkadaşı Arif kendi arkadaşlarına Hakkının durumunu 
anlatıyor,köydeki olaydan bahsedip Hakkının yaralandığını söylüyordu. 

            Hafta sonu kendisinin de aldığı haber ise herkesi üzmüştü;Hakkı aldığı 
darbeden kurtulamıyarak genç yaşta bu dünyadan ayrılmıştı… 

            Kimisi uzaktakini görmezken kimide yakınındakini görememekte,oyun ve 

oynaşa devam etmekteydi. 

            Seyfi dayıda işte onlardan birisi idi. 

            Kırıkkale’de bulunan bir dostumuz hafta içi burada kalıyor,hafta sonu 

Kırşehire dönüyordu.Yine böyle bir kış günü otobüs beklemek üzere yola 

çıkmış,soğuktan dişleri birbirine vuruyordu.Tek düşüncesi bir an evvel otobüs 

gelsede binse.Otobüs gelmesine gelmişti,koşarak kendisini içine atmış,ancak 

boş yer arıyor ve pek gözüne boş bir yer de ilişmiyordu.Fakat otobüsün sıcaklığı 
onu büyülemiş,en azından dışarının soğuğundan kurtulmuştu.Şükretti… 

            Bunun bu dikkatli bakışını gören Seyfi dayı bu dostu yanına davet 

etti.Yanı boştu.İkiside birbirinden memnunlardı çünki birbirleriyle konuşup 
dertleşeceklerdi. 

            Seyfi dayı çok konuşkan bir insan idi.Mesleği olan çerçilik gereği çok 

konuşuyor,karşısındakinin  konuşmasına sıra gelmiyordu.Epey de 



konuşmuştu.Seyfi dayının bir anlık boşluğundan yararlanan dostumuz bu sefer 

ona sorular sormaya başladı. 

            Ankara’dan gelmekte olup,mahallelerde kadınların yazmalarına boncuk 

satmaya gittiğini ve bunu da sürekli yaptığını anlatmaya başladı.Torbada 
ayaklarının arasında idi.Açtı ve gösterdi. 

            Ancak dostumuz yetmiş yetmiş altı yaşında olan Seyfi dayıya ahiret 

ticareti için ne gibi bir ticarette bulunduğunu sorunca bunda bezi olmayan seyfi 

dayı duymamazlıktan geliyor,işi yavaştan alıyor,cerbezeler ile sözü değiştirmeye 
çalışıyordu. 

            Yetmiş altı yaşındaki bu insana namaz kılıp kılmadığını sorduğunda,Seyfi 

dayı dayak dönmüşe dönmüş ancak çaktırmamazlıktan gelerek,kılmak gerek 

demişti.Kılıyormusun sözüne kılınmalı demiş,şu anda kılıyormusun 

sözüne,kılmak güzel bir şey deyip her seferinde de geçiştirmeye çalışıyordu. 

            Artık dostumuzun sabrı tükenmişti;Bana tek bir şey söyle,şu anda sen 
namazını kılıyormusun,kılmıyormusun? 

            Artık fazla kaçacak yer bulamayan Seyfi dayı müdafaaya geçme ihtiyacını 

hissederek;Ya hu kardeşim,kış günleri de o kadar kısa ki,daha birkaç boncuk 

satmadan hemen akşam oluyor,daha öğleni kılmadan ikindi geliyor,biz de bir 

şey satamıyoruz,bahanesini öne sürüyordu. 

            Sorusuna ve müdafaasına soruyla karşılık veren dostumuz dedi;Siz bu 

dünyaya boncuk satmaya mı geldiniz?Zaten bir ayağınız çukurda,öbür 

ayağınızda çukurun kenarında duruyor.Âhirete gittiğinizde Cenâb-ı Hak sizden 

sorarsa ben seni dünyaya boncuk satasın diye mi gönderdim,derse ne 
diyeceksin? 

            Fazla nefsini müdafaa edecek takati kalmamıştı,en güzel kaçamak 
susmaktı. 

            O çok konuşkan insan susmuş,yüzünü pencereden yana çevirerek bir 
daha da konuşmamıştı. 

            Ölümle tamamen susacak olan ağzı,görmeyecek olan gözü,duymayacak 

olan kulakları,hissetmeyecek olan aklı ve duyguları şimdiden suskunluğa 

gömülmüştü… 

            Bir varmış bir yokmuş,bir zamanlar varmış,şimdi ise yokmuş..bir hikaye 
gibi..hayat hikayesi.. 

            Gardiyanımızın durumuda böyle..Gece görevinden gelmişti.Hanımına 

kahvaltıyı hazırlamasını söylemiş,kahvaltıyı hazırlayan hanımı bir taziye 
dolayısıyla evden çıkmıştı. 

            Kahvaltısını yapmış,sofrayı da kaldırmıştı. 

            Cuma günü olması dolayısıyla zamanda yakındı.Abdest alıp,televizyonun 

karşısına geçerek beklemeye başladı Cuma namazı vaktini… 

            Saatler geçmiş,hanımı taziyeden dönmüştü.Ancak kocasının ayakkabısı 

kapının önünde idi.Neden gitmemişti acaba?Zili çaldı,ne ses veren ne de açan 



vardı!Ama ayakkabısı kapının önünde idi.Telaşlandı,doğruca kardeşlerinin evine 

giderek onları çağırdı.Mecburen kapı kırılarak içeriye girildiğinde;Gardiyanımız 

elinde kumanda televizyonun önünde oturmakta idi.Sona gelmişti.Çünki 

baktıklarında az da olsa nefesinde bir parıltı vardı ancak çaba bir netice 

vermedi.Tükenmişti. 

            Taziyeye gidip taziyede bulunan hanımını taziyeye geldiler,taziye 

dileklerinde bulundular. 

            Tıpkı haberlerde de duyduğumuz gibi;Taziyeden dönen münibüs 

devrildi,şu kadar kişi vefat etti.Bazen düğüne gidenler için de aynı durum 
oluyordu. 

            Bundan olsa gerek ki;Mevlana ölüme Şeb-i Ârus yani gerdek gecesi 
diyordu.Âhirette sevineceklerin düğün yeri idi dünya… 

            Bediüzzaman bir hatıratında;Talebeleriyle bir kabristandan 

geçmekteler.Talebelerine gitmelerini,yeni gömülen bu kadının mezarının 

başında biraz kalmayı ister.Talebeleri gider ancak kendisinden iki yaş büyük 
olan Molla rasul gitmez ve yanında kalır. 

            Bediüzzaman murakabeye dalar.Bir müddet sonra tebessüm eder.Kalkıp 

gideceklerinde molla rasul ısrarla tebessümünün sebebini sorar.Söylemek 

istememesine rağmen,ısrarına binaen şöyle açıklar: 

            Orta yaşlarda yeni ölen bu kadın ölmeden önce ipe boncuk saplamayla 

meşgulmüş.Şu anda da kabrinde ipe boncuk saplamaya devam ediyor.Öyle ki 

kıyamet kopunca diyecek;Aman ya Rabbi,kıyamet ne de çabuk koptu,daha ipime 

boncuklarımı bile saplamadım… 

            Tıpkı hadisdeki gibi.”Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz,nasıl ölürseniz öyle 

diriltilirsiniz…” 

“Her milletin bir sonu vardır ve o son gelince bir an geri de kalmazlar öne 
de geçemezler.”[1] 

“De ki, "Ben, Allah'ın dilediğinin dışında kendi kendime ne bir zarar ne bir 

fayda verebilirim". Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince artık ne bir an 
geri, ne bir an ileri gidebilirler.”[2] 

“Şayet Allah insanları zulümleri ile cezalandırsaydı, yeryüzünde bir tek 

deprenen canlı bırakmazdı, fakat onları belirli bir süreye kadar erteler. Süre 
sonu geldiğinde ise ne bir an erteleyebilirler, ne de öne alabilirler.”[3] 

“De ki: "Size vaad edilen öyle bir gündür ki, ondan ne bir an geri 
kalabilirsiniz, ne de ileri geçebilirsiniz."[4] 

  

                                                                                                          04-12-2003 

                                                                                                Mehmet ÖZÇELİK 
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[1] A’raf.34. 

[2] Yunus.49. 

[3] Nahl.61. 

[4] Sebe’.30. 

  KADERDEN ATILAN TAŞLAR 

  

            Kader adildir,kader ilimdir,Allah zulmetmez,insan zulmeder.Kadere iman 
eden kederden emin olur.Kaderden atılan taşa itiraz parmağını uzatma. 

            Meczubun biri köylü çocuklarının kendisini sürekli bir şekilde 

taşlamasından dolayı muzdarip olmaktadır.Çocuklar bir yandan kendisiyle deli 

diyerek dalga geçerken,diğer yandan da korkutmak amacıyla kendisine taş 
atmaktadırlar. 

            Bu durumdan muzdarip olan deli köyü terk etmeye karar verir.Ve bir gün 
köyden ayrılır. 

            Yolda yürürken iki kişinin kavga ettiğini görerek aralarına girip ayırmaya 

çalışır.Ancak baş edemez. 

            Kavga neticesinde birisi tutar öbürünü öldürerek oradan kaçar.Meczub 

ise ölen kişinin başucuna eğilerek bir şeyler yapmaya çalışır ancak elinden bir 
şey gelmez. 

            Uzaktan bir şeylerin olduğunu fark eden köylüler koşarak gelir bakarlar 

ki meczubun eli kanlı ve ölen kişinin başında duruyor.Katil zannıyla bunu 

yakalarlar.Öldüren ise çoktan görünmezlere karışmıştır. 

            Yapılacak hiçbir iş olmadığı,durumun aleyhine dönmüş olmasından 

dolayı meczub idama mahkum edilir.İdama götürülürken ağlamaya 

başlar.Sebebini sorduklarında ise;kendisinin korkudan dolayı ağlamadığını 

ancak Allah’ın kader tarafından atmış olduğu küçük taşlardan kaçmış,kendi 

kayalarımın kafamı kırmasına göz yumduğuma ağlıyorum,demiştir. 

            Kaderi tenkid eden başını örse vurur,kırar.Kaderi tenkid etme. 

  

                                    YANKESİCİNİN     HAYRI 

             Yankesicinin de hayrı mı olurmuş?Bazen hayatta doğruları yaparken 

yanlışlar yapıldığı gibi,bazen de yanlışları yapmada doğrular yapılmaktadır. 

            Doktorun hastasına moral vermek amacıyla yalan ve yanlış ile onu 

kurtarmaya çalışması bir doğruluk iken,bizim yankesicinin kesinlikle yanlış olan 
fiilinde göze çarpan bir doğru görülmektedir. 
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            Yanlışın her ikisi yanlışlıkta yanlış iken,niyetler onları niyete göre 

yönlendirmekte ve değerlendirmektedir. 

            Şehre bir haftadır gelmiş,kaldığı otelin karşısındaki ermeni altıncıyı 

gözetlemektedir.Uygun bir zaman ve zemini kollamaktadır.Hemen hemen her 

günde altıncının birkaç dükkan ötesindeki berbere gidip tıraş olmaktadır.Artık 
ahbab olmuştur. 

            Berberler dert babaları olsa gerek ki,bizim yankesici de berbere derdini 

dökmektedir.Derdi mi; 

            -Berber kardeş!Benim büyükçe bir kardeşim var.Küçükken her ne 

sebebse sünnet olmamış,büyüyünce de utanıyor.Bir türlü sünnet olmaya 

yanaşmıyor.ne yapıp yapmalı şunu hayrına bir sünnet etmeliyiz.Fakat sünnet 

olmaya bir türlü yanaşmadığı için ben sana onu bir gün getireyim,çayına uyku 

ilacı koy,bu arada arkada onu sünnet edelim.Böylece senin de bir hayrın 
olmuş,kardeşimde ömür boyu çekeceği bu sıkıntıdan kurtulmuş olur. 

            Berber memnuniyetle böyle bir hayrı yapabileceğini söyler.Ve anlaşma 
yapılır. 

            Yankesici belirli zaman aralıklarıyla altıncıya gelir,ufak tefek ama 
mutlaka bir şeyler alır. 

            Yine bir gün Ankarada bulunan nişanlısına epey miktarda altın alıp seçer 

ve ermeni altıncıya da; 

            -Bankalar yarım saat sonra açılacak,şu anda bu kadar para yanımda 

yok.Ben ilerdeki berberde tıraş olmaya gidiyorum.Kardeşinde benimle 

gelsin,ben tıraş olana kadar fazla beklemeden bankadan parayı alır,kardeşine de 

veririm.Altınları bir çantaya koyup,kardeşinde kalsın zamanda kaybetmeden 

paranızı öderim. 

            Birkaç gündür zaten teminat vermeye çalışan yankesici,bir de altınların 

kardeşinde durmasını teklif etmesi ermeni altıncıyı pek de kuşkulandırmaz.Olur 
deyip seçilen altınları çantaya koyarak kardeşine verir.Altınlar kardeşindedir. 

            Berbere gelinir.Zaten berberle beraber önceden anlaşılmıştır.Berberin 

önüne tıraş olmak için oturan yankesici,bu arada berbere de göz işaretiyle 

yapması gerekeni bildirir.Berber hazırlamış olduğu çaya uyku ilacını koyar.kısa 

bir zaman içinde genç ilacın tesiriyle uyuya kalır.Berberle beraber bunu tutarak 

arka odaya götürürler.Ve berber gerçekten de sünnet olmamış olan genci 

sünnet eder. 

            Yankesicinin işi aceleder.Berbere dönerek kardeşinin mahcub olmaması 

için hemen arabayla eve götürmesi gerektiğini söyleyerek,araba çağırmak üzere 
dışarı çıkacağını söyler.Ve gencin getirdiği çantayı da alarak kayıplara karışır. 

            Bu işi akılsız ve geri zekalı bir insanın yapması ve becerebilmesi 

düşünülemez.Bu bir ustalık işidir.Ancak sahib olunan bu değer ve birikimler 

yanlış yönde ve yerde kullanılmıştır.Belki bunu daha doğru bir yerde 
kullansaydı,buradan elde ettiğinin kat katını da kazanabilirdi. 

            Bir diğer olayda da;20 yıla yakın vakıflarla olan problemlerini çözemeyen 

vakıf mensubları,memleketlerine gelen ve kendisini herkese bakanın 



danışmanı,üst kademede bir görevli olduğunu tanıtan,kelli felli bir kişiyle 

karşılaşır ve bu problemlerini onada aktarırlar.Birden aynı anda cep telefonunu 

çıkarıp vakıflar genel müdürlüğünü arayan bu kişi bir süre kendisini tanıttıktan 

sonra problemin çözülmesini adeta emreder.20 yılda çözülmeyen problem 20 

dakikada çözülür. 

            Bu kişi bir çok yerde bu şekilde insanları dolandırmış olarak sonuçta 

yakalanır.Ancak bu arada hayırlı bir işi,vakıfların yapamadığı bir işi de 
başarmıştır.O yönüyle tebrikler. 

  

Mehmet   ÖZÇELİK 

27-09-2004 

 

  

Duanın tesiri azimdir.Her duaya cevab verilir.Ancak kabulü şartlara 

bağlıdır.Şartların oluşumu duanın kabulünde müessir bir rol oynar. 

Teyzem bir maksadının kabulü için bin bir İhlas okur.Ancak isteği yerine 
gelmediği gibi bir uyarıyla hatırlatmada bulunulmuştur. 

Teyzem rüyasında başsız olarak dolaşmakta olan tavukları görür.İlk etapta buna 

bir mana veremez.Ancak sebebini sorup tabirini araştırdığında sebebini şöyle 

bulur;İhlasları okurken başında sadece bir kere besmele çekmiş,ondan 

sonrakilerde ise çekmemiştir.Böylece rüyada önceden besmelesiz okumuş 
olduğu 1001 ihlaslardan dolayı gece rüyasında,başsız dolaşan tavukları görür. 

-Hasan amca,çok kötülükte bulunan birisi idi.Akibetide kötü bir şekilde 
sonuçlanmıştı. 

Ölmeden önce çocuklarına ölümü durumunda orada bulunan ziyaretteki zatın 
bulunduğu kabristana gömmelerini vasiyet eder. 

Ölümünden birkaç gün öncede o zatın kabristanını ziyaret etmek amacıyla 

kendisini oraya götürmelerini çocuklarından ister.Çocuklarıda bu isteğini 

karşılamak amacıyla babalarının temizliğine bakar,hazırlar ve o ziyarete 
götürürler. 

Ziyarete varan baba bir ara çocuklarına bastonunu vermelerini söyler.Onlarda 

türbenin içerisinde bir mana veremedikleri,dışarı çıkmaya yorumladıkları bu 

duruma karşı babalarının bastonla o zatın türbesine bir yandan vururken bir 

yandan da;Sen nasıl beni kabul etmezsin,sen nasıl olurda bana gelme 
dersin,diyerek vurduklarına şahit olurlar. 



Babalarından bu durumun sebebini sorduklarında şöyle anlatır;Ben size ölürsem 

bu zatın bulunduğu türbenin yanındaki kabre beni gömmenizi istemiştim.Dün 

gece ise rüyamda bu zatı gördüğümde bana;Buraya gelme,bizim yanımıza gelme 
diyerek,benim buraya gömülmeme razı olmadı ve istemedi. 

Ve sonuç aynen de öyle olur.Salihler meclisince kabul edilmemiştir.Kötü bir 
durumda iken 10 gün sonra ölerek başka yere gömülmüştür. 

-41 Yasin’inde bir çok keramet ve ikramları bir çok insan tarafından 

görülmüştür.Hayatımda hiçbir zaman unutamayacağım bir hatıraya şöyle şahid 
oldum: 

Kayseri’de bir dostumuz iki gündür azab içerisinde kıvranıp ancak ölmeyen ölüm 
döşeğindeki akrabasına 41 yasin okumamız için beş arkadaşı davet etti. 

Gittiğimizde şahid olduğumuz manzara hiçbir zaman silinmeyecek silinmeyen 
cinsdendi. 

Manzara şuydu;26 yaşlarındaki bu genç gözleri kapalı,boğazından arabanın 

eksozu gibi hırıltı çıkmakta,karın bir metre havaya kalkıp inmekte,sanki 

karnında bulunan bir dikenli telin boğazından çekilmesiyle vermiş olduğu bir acı 

yüzünden okunmakta idi.Bakılması güç tam korkunç bir manzara ile karşı 
karşıya idik.Ve bu insan iki gündür bu hal üzere idi. 

Biz beş arkadaş yasin’e başladık.Beş dedik,bir azalma oldu.On dedik,ses kesildi 

ve karın inip kalkması azaldı,sima değişti.Onbeş-yirmi dedik,kulak vermeye 

başladılar,acaba öldü mü diyerek.Yirmibeş-otuz dedik,nabzını yoklamaya 
başladılar.Ve nihayet otuz sekize geldiğimizde öldü dediler. 

Bu durumu anlattığım bir kişi –herne kadar ölçü olmasada- şunu 
hatırlatmıştı;Hocam otuzsekiz Kayseri’nin plakası..işte tevafuk... 

Yasin o insan için büyük bir rahmet olmuştu. 

Çünki ya öldürüp ya da dirilten Yasin;ölmekte olan bu insanı öldürmüştü. 

Bütün hayırlı işlerde 41 Yasinin faydası müşahede edilmektedir.41 kere oluşu 

bir şifredir.Hadisde Peygamberimiz;Yasin Kur’an-ın kalbidir,buyurmuştur.Ve bu 
surede anlatılanlar ise;kalbi ihtizaza getiren ibretli olaylardır. 

Rasulullah Hicrete çıkacağında evinin etrafını saran,öldürmek üzere gelen 

müşriklerin üzerine 9 âyetini okumuş ve üfleyerek aralarından rahat bir şekilde 
geçmiştir. 

Yasin’in bir adıda kazalardan koruyucu anlamına –Müdafi-i kazadır. 

-Yasin hakkında hadis ve tefsirlerde şöyle buyrulur: 

-Yâsîn Sûresi Mekkîdir.Âyetleri - Kûfîde seksen üç, maadasında seksen 
ikidir.Kelimeleri - Yedi yüz yirmi yedidir.Harfleri - Üç bindir. 

- Bu Sûreye;Azîme,Muimme,Müdafaa-i Kâdiye,Kalb-i Kur’an» dahi denilmiştir. 

Âlûsî nakleder: «Ebû Nasrı Sezcî İbânede «Hasen» diyerek Hazreti Aişeden 

şöyle tahric eylemiştir: Müşarün'ileyha demiştir: Resulullah şöyle buyurdu 

«Kur'anda bir Sûre vardır ındallah Azîme yad olunur, sahibi de ındallah şerîf yad 



olunur, sahibi Kıyamet günü Rebîa ve Mudardan daha çokları hakkında şefaat 

eder. O, « Yasin » Sûresidir». Said ibni Mansur ile Beyhekî dahi Hassan ibni 

Atıyyeden tahric eylemişlerdir ki Resulullah şöyle buyurmuş «Yasin » Sûresine 

Tevratta Muımme denilir: Sahibine Dünya ve Âhıret hayrına ta'min eyler ve 

ondan Dünya ve Âhıret mihnetlerine karşı kor, ve Dünya ve Âhıret korkularını 

def'eder, buna müdafiai kadıye dahi denilir, sahibinden her fenalığı defeder ve 

her hayırlı haceti kaza eyler.Maamafih Beyhekî demiştir ki bunda Süleyman ibni 

defâ'dan Muhammed ibni Abdurrahman ibni Ebi Bekri ced'anî teferrüd 

eylemiştir. O ise münkerdir.Mamafih.Bununla beraber Hatîb dahi Enesten mislini 

tahric eylemiştir.Tirmizi, Kuteybe ve Süfyan ibni Veki' tariklarından Katade 

hadîsiyle Enesten Hazreti Peygamber sallallahü aleyhi vesellem buyurdu ki: 

«her şey'in bir kalbi vardır, Kur'anın kalbi de « Yasin» dir. Her kim «Yasin» 

okursa Allah onun kıraetine on kerre Kur'an okumak sevâbı yazar» diye tahric 

eylemiş ve buna bir hadîsi garîbdir demiş, senedinde Harun ibni Muhammedin 

mechul bir şahs olduğunu ve bu babda Hazreti Ebû Bekrisıddıktan da bir rivayet 

varsa da isnadında za'f bulunduğunu söylemiştir. Fakat alûsî şunu da kaybeder: 

İmam Ahmed ve daha gayrileri hadisiyle Ma'kıl ibni Yesardan sahih olarak 

merviydir ki Resulullah sallallahü aleyhi vesellem: «Yasin» Kur'anın kalbidir» 
buyurmuş ve bu, onun isimlerinden biri addolunmuştur. 

-Huccetül'islâm İmamı Gazalî buna bir vecih olmak üzere bu Sûrede haşr-ü 

neşrin çokca zikredildiğini,bir çok defa takrir edilmiş olduğunu haşr-ü neşri 

i'tiraf da iymanın kalbi mesabesinde bulunduğunu söylemiştir. İmamı Razî de 

bunu beğenmiştir, Keşifte şöyle denilmiştir: bir şey'in kalbi onun lübbü ve aslıdır 

ki maadası onun mukaddimatından veya mütemmimatından sayılır. Bu Sûreye 

kalb tesmiyesinde de işareti nebeviyye Fatihaya Ümmülkitab tesmiyesinde 

söylediğimiz vecih olsa gerektir. Ya'ni Peygamberler göndermek ve kitablar 

indirmekten maksud kulları meadda (öldükten sonra tekrar dirilme) gayei 

kemallerine irşaddır. O kemal ise burada zikr olunan tahakkuk ve tahallûk ile 

olur ki sıratı müstekıme sülûk ta'bir olunur. Bu sûre de işte onu beyana 

dairdir.Bundan Gazalînin haşri tahsıs etmesinin vechi de anlaşılmış oluyor. Biz 

de bunu şöyle ifâde etmek isteriz: Kalb hayatî heyecanın bir menşei olduğu gibi 

bu Sûre de sırrı ba’s (tekrar dirilmenin sırrı) ile bir heyecanı dinî ifâde ettiği için 
Kalbi Kur'an tesmiye edilmiştir demek olur. 

-Yine bu hikmete mebni olsa gerektir ki sahih haberlerde bu Sûrenin mevtaya 

okunması hakkında emir dahi varid olmuştur. Ezcümle İbni mâce, Ma'kıl ibni 

Yesardan şöyle tahric eder: Resuli ekrem sallallahü aleyhi vesellem buyurdu 

ki;onu mevtanızın yanında okuyun: ya'ni yasîni» burada mevtadan murad, hali 

ihtizarda (sekerat yani ölüm anında) ölmek üzere bulunanlardır deniliyor, Taybî 

demiştir ki: el'ılmü ındallah bunun sirri şu olsa gerektir: bu Sûrei kerîme usuli 

iyman ılminin ümmehatını, nübüvvet, keyfiyyeti da'vet, ahvali ümem, ef'ali 

ıbadın Allah tealâya istinadı, isbati tevhid, nefyi zıdd, emaratı sâa, haşr-ü ıâde 

gibi mesaili mu'teberenin hepsini takrir ve beyan ile meşhundur(doludur), İbni 

Hıbban, mevtâ ile murad, muhtadar «Ölüm anıdır»der. İbni Ebiddünya ile İbni 

Merduyenin tahric eyledikleri şu hadîs de bunu te'yid eyler: « Her hangi bir 

meyyitin baş ucunda –Yasin- okunursa her halde Allah ona kolaylık verir.» 

Bununla beraber müteahhırînden ba'zıları hadîsi zâhiri ile ahzeylemiş, hayır 

öldükten sonra okunur demiştir. Ba'zısı da kabrinin başında okunmasına zâhib 

olmuştur. İbni adiyy ve sairenin rivayet ettiği şu haber de bunu te'yid eyler: her 

kim anasının babasının ve yâhud bunlardan birinin kabrini her Cuma ziyaret 

eder de yanlarında  -Yasin- okursa her harfinin adedince ona mağrifet edilir. Bu 

babda daha diğer eserler de nakledilmiştir.[1] 

-Yâsin ve fazileti konusunda Bediüzzaman Hazretleri eserlerinde şöyle 
buyururlar: 
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“Sure-i Yâsin, lafz-ı Yâsin'de yazıldığı...”[2] 

“"Sure-i Yâsin on defa Kur'an kadar" olduğuna rivayet vardır.”[3] 

“Sure-i Yâsin'in hurufatı hesab edilse, Kur'an-ı Hakîm'in mecmu-u hurufatına 

nisbet edilse ve on defa muzaaf olması nazara alınsa şöyle bir netice çıkar ki: 

Yâsin-i Şerif'in herbir harfi takriben beşyüze yakın sevabı vardır. Yani o kadar 
hasene sayılabilir.”[4] 

“Birinci Sual: Denildi ki: "Fatiha ve Yâsin ve hatm-i Kur'anî gibi okunan virdler, 

kudsî şeyler, bazan hadsiz ölmüş ve sağ insanlara bağışlanıyor. Halbuki böyle 

cüz'î birtek hediye ân-ı vâhidde hadsiz zâtlara yetişmek ve her birisine aynı 
hediye düşmek, tavr-ı aklın haricindedir." 

Elcevab: Fâtır-ı Hakîm nasılki unsur-u havayı kelimelerin berk gibi intişarlarına 

ve tekessürlerine bir mezraa ve bir vasıta yapmış ve radyo vasıtasıyla bir 

minarede okunan ezan-ı Muhammedî (A.S.M.) umum yerlerde ve umum 

insanlara aynı anda yetiştirmek gibi, öyle de; okunan bir Fatiha dahi, (meselâ) 

umum ehl-i iman emvatına aynı anda yetiştirmek için hadsiz kudret ve 

nihayetsiz hikmetiyle manevî âlemde, manevî havada çok manevî elektrikleri, 

manevî radyoları sermiş, serpmiş; fıtrî telsiz telefonlarda istihdam ediyor, 

çalıştırıyor. Hem nasılki bir lâmba yansa, mukabilindeki binler âyineye 

(herbirine) tam bir lâmba girer. Aynen öyle de, bir Yâsin-i Şerif okunsa, 
milyonlar ruhlara hediye edilse, herbirine tam bir Yâsin-i Şerif düşer.”[5] 

“Birinci Suret: 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.”[6] 

  

                                                                                                          MEHMET     
ÖZÇELİK 
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[1] Bak.Mürşid. 

[2] Sözler.299,Mesnevi-i Nuriye.196,248 

[3] S.346. 

[4] S.347. 

[5] Şualar..685,Sikke-i Tasdik-i Gaybi..69. 

[6] Barla Lahikası.168-169,St.19-20,Tarihçe-i Hayat.328. 

  

 

  

 

  

                                 ABUZER HOCA 

Şakacı bir insan,kendisine hoca denilmesi ise bir camide ve Diyanete mensub bir 

görevli olduğundan değildir,cenaze yıkamasından dolayı kendisine bu ad 
verilmiştir. 

Hayatını devam ettirebilmesi için,bazılarının hayatının devam etmeyip son 

bulması gerekmektedir.Ölümler bile hayat kurtarmaktadır.Dünyada tam bir 
denge unsuru süre gelmektedir. 

Abuzer Hoca yanında taşıdığı forslu saatiyle bazen iç cebinden çıkararak fors 

atmaktaydı.Böyle pahalı bir saati alacak pek de durumu müsaid değildi.Zaten 

olmuş olsaydı herkesin korktuğu bir işi yapmazdı!Nereden aldığı konusunda ise 

şunları anlatmaktaydı;Köyün ağası ölmeden önce kendisini Abuzer Hocanın 

yıkamasını,parayla birlikte bu saatin de kendisine verilmesini vasiyet 
etmiş.Abuzer Hoca bazen böyle hediyelerle de sevindiriliyordu. 

Bu sebebledir ki;Abuzer Hoca da kendisine böyle yağlı bir cenaze bulan 

olursa,onu mükâfatlandırıyordu.Genellikle hediyesi de bir buçuk kişilik kebab 

yediriyordu.Eğer normal bir kişinin cenazesi olursa,bu durumda da bir kişilik 
kebab yediriyordu.Bu şekilde de bir çok kişiye kebab yedirmişti. 

Bunlar içerisinde en fazla yiyen Celâl Bey’di.Kayın babası öldüğünde de hocayı 

çağırmış,o zaman da kebabını yemişti.Hatta sevib itimad ettiğinden dolayı 

kendisine evinin telefonunu bile vermiş,gece gündüz demeden,24 saat kendisini 
arayabileceğini de tenbih edip söylemişti. 

Yine günlerden bir gün;Celâl bey çalıştığı otelde gece görev yaptığından dolayı 

gece vakti ve yalnız,canı ise sıkılmakta,âdeta kendisine işin olmadığı bu 
ortamda bir iş aramaktaydı. 
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Aklına ilk gelende o gün görmeyipde özlemini çektiği Abuzer hoca oldu.Zaten 

onu hatırlayıp düşünmekle de biraz olsun rahatlamıştı. 

Gece vakti,saat iki.Abuzer hocanın evinin telefonu hüzünlü hüzünlü çalmaya 

başladı.Telefona çıkan Hocanın hanımı idi.Uyku sersemliğiyle biraz da şaşkın 

olan hocanın hanımı;Kimi ve ne için aradığını sorduğunda,telefonun öbür 

ucundaki üzüntülü şahıs Hastahaneden aradığını,iki tane cenazelerinin olup 

hemen yıkayarak köye götüreceklerini söylemişti. 

Kadın bu vakitte de olur mu dediyse de, karşıdaki adamın hiç de anlayacağı yok 

gibiydi. Neredeyse  telefonu kapatacaktı.Dur kardeşim dur,hocaya bir 

söyliyeyim, demişti ki zaten hocada sese uyanmış ve ne olduğunu 

soruyordu.Hanımı iki tane cenazenin olduğunu, hemen yıkayıp köye 
götüreceklerini söyleyen bir cenaze sahibinin olduğunu söylemişti. 

Durumu anlatan hanımına hoca;beklesinler,sabah gelir 

yıkarım,demişti.Telefondaki şahıs ise sabırsızdı,bekleyecek durumu 

yoktu.Aslında pek minneti de yoktu,başka hoca mı yoktu sanki,onu çağırırdı.Ve 

hocanın hanımına bu ihtarıda yapmıştı;Bacım iki cenazemiz var,eğer hoca 
gelmeyecekse,biz başkasına telefon edeceğiz... 

Kadın telaşlı telaşlı;hoca hoca,kalk kalk,bak başkasını tutacaklarmış,gelmiyorsa 
bize söylesinler diyorlar... 

Hoca işin bu kadar da ciddi olacağını hiç mi hiç tahmin etmemişti. Belli ki bunlar 
sabahı beklemeyeceklerdi. İki tane de cenaze,uyku feda edilmez mi? 

Bu düşüncelerle cevabı geciktirmeden veren hoca,hemen geleceğini tekrar 

tekrar söylemişti. 

Belli ki hoca eğitimliydi.Bir an evvel hazırlanmış ve gecenin o vaktinde 

hastanenin yolunu tutmuştu.İşin garip tarafı Hastane şehrin üst tarafında,evi 

ise şehrin tam alt tarafında idi.Buna rağmen bir saate yakın bir zaman içerisinde 

hastaneye varmış ve oradaki görevlilere cenaze yıkamak için geldiğini haber 

vermişti. 

Ancak etrafta kimseleri görmeyince içerisine bir korku düşmüştü;Acaba 

gecikmiş miydi? Başka birisine mi yıkatmışlardı? düşünceleri içerisinde 

bocalarken,orada bulunan görevliler hocayı daha önceden de tanımakta 

idiler.Bir şeylerin olduğunu sezmişlerdi.Bu amaçla biraz da onlar hocayı 

konuşturmak amacıyla;Hele hoca gel,çay yapmıştık içelim,dediler. 

Hocanın hiç de çay içecek hali yoktu.Durumu anlamak için dahi 
olsa,istemeyerekten kabul etti. 

Hayrola hoca,ne cenazesi,anlat hele şunu! 

Hoca baştan sona serüvenini anlatmıştı.Yine de inanamamış;Gerçekten siz beni 
çağırmadınız mı?diye bir daha teyit ettirmişti. 

Belli ki uygunsuz birisi kendisiyle dalga geçmiş,kendisini oynatmıştı...Ama bu 
şahıs kimdi? 

Hoca biraz düşünceli,biraz kızgın olduğu halde çaresizce evinin yolunu tuttu.Bu 

meçhul şahıs zihninde şerit halinde geçenler içerisindeki isim ve simalardan 



hangisi olabilirdi?Yine de hoca insaflı birisi idi ki kesin olarak şu 

diyemiyordu!Ancak birisinin üzerindeki şüpheleri yoğunlaşıyordu fakat ondan da 
ummuyordu.Yine de??? 

Artık sabah namazı vakti olmuş,kendisi gibi hanımı da bu meçhul şahsa kızgın 
oldukları halde namazı kılıp zorla uyuyabilmişlerdi. 

Öğle sonu arkadaşlarıyla çay içmekte olan hoca gözleri kızarmış,kızgın bir 
vaziyette oturmakta idi. 

Yanlarına yaklaşan Celâl bey özellikle hocanın sinirli halini görüp,habersizce 

sebebini sormuştu.Arkadaşları ise konuşmayan hocanın sinir sebebini;Gece 

birisinin evini arayarak, hastanede iki cenazenin olduğunu söyleyip,dalga 
geçmiş olduklarından dolayı olduğunu anlatmışlardı. 

Celâl bey ise;Allah Allah! Cenaze yok muymuş? alaycı ifadesini söylemesiyle 
yerinden fırlayan hoca şüphelerinin üzerinde yoğunlaştığı kişiyi bulmuştu. 

-Ulan,o sensin!Bir daha benimle konuşma!Ver bakalım benim o telefon 

numaramı,bir daha beni arama,artık bundan sonra kebab-mebab yok sana... 

-Hocaya ısmarlanan kahveler,iltifatlar,özürler,arkadaşların araya girerek 

sevdiğinden dolayı bunları yapmış olduğu telkinleri hocayı bir türlü teskin 
etmiyordu.Artık yedirilen kebablar bu hareket ile son bulmuştu. 

Ancak son bulmayan bir şey vardı;bu durum da hocanın içerisinde bir ur gibi 
kalmış ve şu tehdid de bulunmuştu; 

-Bana bak Celâl!Eğer sen ölürsen,söz olsun,senin cenazeni ben 

yıkayacağım,para da almayacağım ama yapacağımı da biliyorum.Seni iyice evire 
çevire,acı çektirerekten yıkayacağım. 

Durum mu ne oldu?Hoca yoksa dediğini yaptı mı?Acaba nasıl ve neler yaptı, kim 
bilir? 

Ancak hoca yıkayamadan kendisi yıkanmıştı... 

Ava giden avlanmıştı... 

-Abdülkadir Geylani Hazretlerinin hükümleri şu idi: “Hayat bir gündür; o da 
bugündür...” 

Bediüzzaman da öyle diyordu:”Hayatı bulunduğun gün bil.” 

“Kimler geldi kimler geçti bu felekten, 

 Kalbur ile un elerken,deve geçti bu elekten...” 

“Gel nazar kıl mezarımın taşına. 

 Âkil isen aklını al başına. 

 Bir dem ben de sefa sürdüm cihanda. 



 Âkibet bak taş diktiler başıma...” 

  

19-08-2002 

MEHMET ÖZÇELİK 

 

   BEDİÜZZAMAN        DEDE 

  

 Sevgili çocuklar. Beni tanıdınız mı?Beni tanımadıysanız gelin sizinle 
tanışalım: 

 Herkes annesinin karnında iken,Hadis-de de belirtildiği 

üzere:”Said,annesinin karnında iken said,şaki (eşkıya )de annesinin karnında 

iken şaki olarak yaratılmıştır.” Ben de öyle olayım ve kalayım diye bana SAİD 
adını vermişler. 

 Gelişime çok sevinen anne ve babam beni kucaklarından 

indirmeyip,gözleri gibi bakmaya başlamışlar. Gereğinden fazla ihtimam 

göstermişler. Aslında bu hallerine başkaları gibi kendileri de şaşmakta imişler. 

Sanki bir kuvvet kendilerini sevkediyormuş gibi hareket ediyorlarmış. 

Başkalarından,ellerinin değmesinin benim hayatımı değiştirir korkusuyla gözleri 

gibi koruyor,saklıyorlarmış.Kem gözler ruhumda yara açmasın,kem eller elektrik 

akımı gibi vücuduma akıp tahrib etmesin,kem ağızlar özümü yakmasın,kem 
ayaklar bana çelme takmasın diye beni onlardan uzak tutuyorlarmış... 

 Aman canım,böyle de şey mi olurmuş? dediğinizi aklımla duyar gibiyim. 
İsterseniz size olmuş şöyle bir hadise anlatayım: 

 “Vakti zamanın birinde kalbi açık evliyadan iki büyük zat varmış. Bunlar 

ikizlermiş ve hayatlarında hiçbir zaman doğruluktan ayrılmazlarmış. Hak ve 

hukuk konusuna çok mu çok dikkat ederlermiş. İnsanlara va’z ve sohbet etmeyi 
de ihmal etmezlermiş. 

 Bunlardan birisi bir gün Cuma vaazında çok kalabalık bir cemaata ihlaslı 

bir şekilde va’z edip,cemaat de hayret ve dehşet içerisinde onu dinlemekte 

iken;kardeşinin kapıdan içeriye girip,etrafa şöyle bir göz gezdirdikten 

sonra,girip oturmadan tebessüm ederek çıktığını görür. Bu duruma çok üzülür. 

Kardeşinin kendi konuşmasını beğenmediğini zanneder. O üzüntü içerisinde 

sohbeti bitirir. Namaz kılınır. Hala kafasında kardeşinin o hali gözünün önünde,o 

durumu sürekli bir şerid gibi gezmeye başlar. 

 Düşünceli düşünceli eve gelir. Kardeşi de gelmiştir. Belki rahatlar 
düşüncesiyle içini annesine açar ve der: 

 Anneciğim. Ben kardeşimden şikayetçiyim.” Sebebi sorulduğunda 

da,”Çünkü,ben camide va’z ederken,herkes memnun memnun dinlemekte 

olduğu halde,kardeşim geldi,beni dinlemeden,tebessüm ederek gerisin geriye 

çıkarak gitti.” 



 Anne öbür kardeşine dönerek,neden bunu yaptığını sorar. O kardeş de 

başlar anlatmaya:”Sevgili anneciğim ve sevgili kardeşim. Ben bu hareketimle 

hakaret etmedim. Kardeşimi hafife alıp,dinlememek için çıkıp gitmiş değilim. 

Tebessüm edip çıkıp gitmemin sebebi şu idi:Camiye adımımı attığımda her taraf 

tıklım tıklım dolu idi. herkes büyük bir memnuniyetle dinlemekte idi. Boş kalan 

yerler de ve aralar da meleklerce doldurulmuş idi. Hem cemaatı hem de 

melekleri,bulundukları bu güzel durumdan rahatsız etmemek istedim. Ta ki o 
feyizli sohbetin feyzinden mahrum kalmasınlar diye...”  

 Bu sefer hayret ve şaşkınlık sırası öbür kardeşe gelmişti. Biraz 

rahatladığını hissetmiş,kardeşinden özür dileyerek annesine dönüp;-neden 

kendisinin de kardeşi gibi o durumu göremediğini annesine sorduğunda,aldığı 
cevap ibretliydi. 

 Bir müddet düşünen annesi başladı anlatmaya:”Yavrularım. sizi 

doğduğunuzdan beri bir kere olsun abdestsiz emzirmedim. Ancak bir gün sizi 

yatırmış meşgul olmakta iken sen ağlamıştın. Ben sana yetişip almaya kalkana 

kadar,komşu kadın yetişerek seni kucağına almış,bir kere emzirmişti. İşte sen,o 
kadının bir kere emzirmesinden dolayı görememektesin..” 

 Bir de devamlı o vaziyette emzirileni varın siz düşünün... 

 Bu olaya benzer kendimle alakalı bir hadiseyi de Tahdis-i nimet yani 
Allah’ın nimetine bir şükür olması düşüncesiyle anlatayım: 

 Bildiğiniz gibi ben 1873 yılında Bitlis vilayetine bağlı Hizan-ın Nurs 

köyünde doğmuşum. Küçük yaşta ilme olan merakım,beni diyar diyar gezdirdi. 

Hiçbir yerde aradığımı bulamadım. Bazen bana ders verecek hocanın 

olmayışı,talebelerin beni çekemeyip üzerime gelmeleri,hatta bir defasında 

kalabalık olarak üzerime geldiklerinde onlarla mücadele etmiş ve hocama 

da:”Efendim,bunlara söyleyin,kalabalık değil,ikişer ikişer gelsinler,demiştim de 

hocam:-Sen benim talebemsin,onlar sana bir şey yapamaz. Yaparlarsa sen bana 
söyle-demişti. 

 Seksen cilt kitabı ezberlemiştim. Bu denizler bana küçük geliyordu. artık 

okyanuslara açılmam gerekiyordu. Bu düşünce ile kalktım şarkın yaylalarını ve 

sarp dağlarını aşarak İstanbula vardım. Gördüğüm sadık bir rüyada Peygamber 

efendimiz bana:”Ümmetimden soru sormamak üzere sana ilmi hakikat ve 

hikmet ilmi verilmiştir.” Yani ayet-i kerime de Rabbimizin:”Kime hikmet 

verilmişse Muhakkak ona büyük hayır verilmiştir.” 

 Bu hakikatlar doğrultusunda Beyazıt’da Şekerci iş hanına astığım 

tabelada:”Her soruya cevap verilir. Soru sorulmaz.” Bu durum üzere her gün 

yüzlerce kişi geliyor,muhtelif alanlarda sorular sorup cevablarını alarak 
gidiyorlardı. 

 Bu durum dikkatini çeken birkaç kişi,bendeki bu farklılıktan dolayı 

sebebini araştırmak üzere ailemin yanına varmak üzere uzun bir yolculuktan 

sonra nihayet gündüz vakti köye varıyorlar. Sora sora evimize varıp kapıyı 

çaldıklarında annem çıkıyor. Babamı soruyorlar. Annemde babamın tarlada 

olduğunu,akşama doğru geleceğini söylüyor. Bu arada beklemek üzere olan bu 

kişiler anneme de birkaç soru soruyorlar. Mesela;beni nasıl büyüttüklerini 

sorduklarında annem cevaben;-Doğumundan beri onu her emzirişimde 
abdestsiz olarak emzirmedim-diyor. 



 Babamı beklemeye devam ederler. Akşama doğru,babamın,önüne iki 

öküzü katmış gelmekte olduğunu,ancak öküzlerinin ağızlarının bağlanmış 

olduğuna şaşarlar. Çünkü hasat zamanı değildir ki,hayvanlar mahsule 

saldırsınlar. Kendilerinin hasat zamanında böyle yaptıklarını düşününce buna bir 

mana veremezler. Babama sebebini sorduklarında babam onlara: 

 -Bizim tarla biraz uzaktadır. Buraya gelinceye kadar etrafta başkalarının 

bağları,bahçeleri ve tarlaları vardır. olur ya,yanlışlıkla hayvanlar oraya giripte 
bir şeyler yemesinler diye ağızlarını bağladım-der. 

 Onlar da;elbette böyle bir anne ve babadan böyle bir evlat doğar,diyerek 

başka soru sormaya hacet kalmadığını,artık meselenin anlaşılmış olduğunu 

söyleyerek,oradan ayrılırlar. 

 Asrın geçirdiği dehşetli inkilaplar gibi,bende de manevi büyük inkilaplar 

oldu. Asır değişmiş,her şey başkalaşmıştı. Maddi-manevi temelleri sarsılan bu 

insanların manevi büyük bir inkilaba ihtiyaçları vardı. Bu inkilap temelden 

başlamalı idi. Yıkılan manevi yapılar yeniden yapılanmalıydı. Bu durum da 

sıfırdan başlamak üzere ferd ferd ilgilenilmeli idi. Asrı saadetteki gibi,bir iman 

seferberliği içerisine,herkese farzı ayın olarak başlanmalı idi. Kalblerde sönen 

iman ateşi yeniden yandırılmalı,yeniden tutuşturulmalı,İslam güneşini örten 
perdeler yeniden aralanmalı ve açılmalı idi. 

 Bu gaye ve düşünce ruhumda yer etmiş,ruhuma ruh,aklıma akıl,kalbime 

kalb olmuştu. Onsuz ben ve ben gibi benler bir hiç ve yok idi. 

 O andan itibaren bütün sesim ve nefesimle,dünyaya ve bizden sonraki 

nesillere ve ruhlara işittirecek bir şekilde –Allah- dedim. Dediğim için suç 

oldu,ben buna aldırmadım. Sürüldüm,ben buna üzülmedim. Hapsedildim,gam 

yemedim. Her türlü eziyet bana reva görüldü,onun arkasındaki hikmeti gördüm. 

Ondokuz kere öldürücü zehirlerle zehirlendim,zehirler panzehir oldu. Yirmi sekiz 

sene zindandan zindana attılar,zindanlar birer Medrese-i Yusufiyye oldu. Yapılan 
tüm bu işler hep imha içindi. Onlar imhaya çalıştıkça,Allah ihya edip,diriltti. 

 İstifade edilmek için çağrıldığım meclis de silahla karşılandım. Gül 
değil,kurşun atıldı. O kurşunlar gül oldu. Atanlar soldu,anlatılanlar sümbül oldu. 

 Sürgün diye sürdükleri yerdekiler bana ve davama  sahip çıktılar. Bu 

durum onları kudurttu. Ceza olarak yine sürdüler. Sürdükleri yerler birer 

medreseye dönüştü. Son kez ve son koz olarak unutturmak amacıyla,unutulmuş 

bir yer buldular. Sevindiler. Onlar için bu bir sibiryaya denk idi. Adeta böyle bir 

yeri bulmak için çok süründüler. Buldukları yer ise Barla idi. Oysa burası bir 

bitişin değil,başlayışın hedef noktası olmuştu. Bütün insanlığa ulaşacak Kur’an 

ve İslam güneşinin ışıklarının gittiği,aleme dağıldığı yer idi. Geçmiş ve gelecek 

asırlardaki insanların bekleştiği,gökte meleklerin arzuladığı ve ulaşmayı 

istediği,ancak Musa (AS) nın Asa-sı gibi sondajını vuracak,sahibini uzun yıllar 
beklediği ölümsüz pınar,başında bekleyen çınar altındaki mekanda idi. 

 Artık kalblerdeki şifreyi açacak numara ve anahtar bulunmuş,geriye 

açmak kalıyordu. Ve ona da başlandı Barla’da. Kadın-erkek,çoluk-

çocuk,çoban,efe geceli gündüzlü durmadan santral gibi çalışmaya başlamışlardı. 

Artık kapalı olan kalblere mesajlar akmaya başlanmıştı. İnsanlarda bir değişiklik 

olmaktaydı. Böylece rahmet olan Nur suyu en katı kalbleri delmiş,akmaya 

başlamıştı. Canavarlar rahmet meleği kesilmişti. Bu durum engelleyenlerin 

yüzsüz yüzünü de değiştirmişti. Yanmakta olan cehennemin siyah alevleri gibi... 



 Görmeğe değerdi... Zulümler daha da arttı. Artık bir kişiye değil,binlerce 

kişiye uygulanmaktaydı. Artık nafile. Çünkü ok yaydan çıkmıştı. Hedefi vurmak 

üzere ışık hızıyla gitmekteydi. Hiçbir şey onu durduramaz,dünyanın gücü ona 
mani olamazdı. Evet. Kader hükmünü vermişti. Bilenler bunu biliyordu. 

 Gün be gün mühürlü olan kalbler açılıyor,bazılarının da foyası ile boyası 
ortaya çıkıyordu. İman ile küfür tüm açıklığıyla madden dahi görülüyordu. 

 Öldürülmek istenilenlerin ölmeyişi,ölenlerin bire yüz dirilişi,cenaze 

hırsızları ve kabir soyguncuları olan bu insanları kahrından öldürüyordu. 

 Artık yavaş yavaş uyur gezerler gibi,ölür gezer halinde olan bu hareket 
eden cenazeler,yerlerini gerçek hayat sahiplerine terketmekte idi. 

 Gökten inip çorak toprağı dirilten yağmur misali,Barla pınarından akan 

su,rahmet suyu olarak girmiş olduğu çorak ve ölü kalblerde olan buzulları 

eritiyor,fırtına ve kış yerini bahara devrediyordu. Suyun vardığı ve ulaştığı 

yerler canlanıyor ve hareketleniyordu. 

 Suyun önüne konulan barikatlar aşılıyor,setler yıkılıyor,zulmün ördüğü 

karanlık üreten barajlar yıkılıyor,yerine nur üreten tirübünler ve barajlar inşa 
ediliyordu. 

 Zulmün ve küfrün diktiği piramitler çatırdıyor,yerine abideler 

dikiliyordu.Artık kötülüklerin satıldığı pazarda  alternatif mallar da 

sergileniyor ve alıcı buluyordu. Bu durum çok fırtınaların kopmasına neden 

oluyor,müşterisini kaybedenlerce etraf karıştırılıyor ve karışıyor,bazı malların 
gizlenmesine çalışılıyordu. 

 Devir ve devran değişmekte idi. Devrimbazlar ise,devire devire 

bitiremediklerini hala devirmeye devam ediyorlar,başka sermayeleri 

bulunmadığından onlarla meşgul oluyorlardı. Bin yıllık değerler bitirilmeye 
çalışılıyordu. Ve yapılmıştı da... 

 Bu yıkım tarihte hiçbir yıkıma benzemiyordu. 

 Ancak yapımda da farklı harikalıklar oluyor,gün yüzü gibi görülüyordu. 

Demek ki,rakibler birbirine denk ve aynı sıklette idiler. Bu son raund ve son 

rövanş da şer cephesi bütün kuvvetiyle hücum etmekte,adeta Hz. Âdem-den 

beri biriken intikamlarını bir kerede alma ve bir kerede kusmak istiyorlardı. 

 İman cephesinde ise aynı hak ve adalet içerisinde hareket ederek,şerrin 

bilinen tüm kalelerinde gedikler açılırken,,hayat damarları da tıkanmaktaydı. 

Artık kurtuluşu olmayan damar tıkanıklığı ve kanserine tutulmuştu. Şairin dediği 

gibi; 

 Sur’da bir gedik açtık,mukaddes mi mukaddes. 

 Ey kahpe rüzgar,her nereden esersen es... 

 Her şeyiyle tükenen şer cephesinde ne ses,ne de nefes 

kalmıştı,tükenmekte idi. Bütün bu saldırılar ve bağırışlar bir bitişin ve ölümün 

son çırpınışları idi. onun için esaretimde Rus-un bana çektirmediğini bunlar 
çektirmişti. 



 Aslında hikayede anlatmakta olduğumuz her türlü zulüm ve 

işkence,kendisine reva görülen ben Said değil,onun temsil etmiş olduğu milleti 
ve savunmasını yaptığı dini davası idi. 

 Sevgili çocuklar. Bediüzzaman dedenizin belki de acele edip kışta 

gelmesi,her türlü ızdırabı yaşayıp göğüslemesine rağmen,inşaallah sizler cennet 

gibi bir baharda geleceksiniz. Artık havanın açılması gibi yer yüzü de 

açılmış,ağaçlar çiçek açmış ve meyve verecektir. Şimdiden görür 
gibiyim..ümitvârım... 

 Zaman göstermiştir ki;Cennet ve cennet gibi bir hayat ve o zeminin 

oluşması ucuz ve kolay değil. Cehennem gibi bir hayatı yaşatan içinde 

cehennem lüzumsuz değil... 

  

        MEHMET   ÖZÇELİK 

AH MUSTAFA AH! 

 

Maşallah yapmadığı meslek kalmamıştı.Bari yapmış olduğu mesleklerinde 

birbirleriyle bir bağlantısı olmuş olsaydı. 

Tüpçülük,balcılık,baklavacılık ve künefeci,vs.eni sonu resmi bir kuruma girdi de 

millet kendisinden kurtulmuş oldu. 

Artık şimdi bir meslekte karar kıldı. 

Anlatacağım olay,hem hem bir yandan esnaf ahlakını ve hem de bir yandan 

müşteri psikolojisini yansıtması açısından önem arz etmektedir. 

Van-lı bir dostu kendisine bal gönderip satmasını ister.Bu da her işe açık 

olduğundan,bu teklife de balıklama atlar ve de 40 yıllık balcıymış gibi,balları bal 

gibi satmaya başlar.İyi de kâr etmektedir. 

Aslında kârını da makul koyduğu için müşteri bulur.Allah bereket versin. 

Bir gün müşterinin kodamanlarından biri,balın ücretinin düşük olmasından 

dolayı,şu ata sözünü hatırlar ve hatırlatarak;”Ucuz mal alacak kadar zengin 

değilim.” 

“Ucuz malın vardır bir illeti.” 

Müşteri balı illetli bulur ve kendisine illetsiz,pahalı ve iyi bir bal getirmesini 

bizim Mustafa-ya teklif eder. 

Mustafa birkaç gün sonra Van-dan yeni gelmiş gibi,aynı balı götürür ve dört katı 

bir fiyat ister. 

Adam balın bir sağına bir soluna bakar ve memnun olarak balı satın alır. 



Birkaç gün sonra balın nasıl olduğunu soran Mustafa-ya Müşteri:”İşte bal 

dediğin böyle olur.Ne o ucuz bal getiriyorsun?”diye bir yandan da sitemde 

bulunur. 

Bal aynı baldır.Müşteri ve satıcı da aynıdır. 

Değişen ne olmuştur? 

Psikolojik yapı ve niyet değişmiştir. 

Çünkü müşteri o balı yerken,birazda kasılarak ve dört katı fiyatın ağırlığınca 

yemektedir. 

Bir yanlış bir doğruyu götürür. 

Bir yanlış bir yanlışı getirir. 

Bir yanlış bir yanlışa kapı açar. 

 

MEHMET ÖZÇELİK 

17-04-2010 

HARAMIN KITLIĞI 

 

*Daha önce haramın sancısını yazmış,hiçbir doktor tedbirleri haramın 

sancısını dindirmiyor.Haramın sancısı kabre kadar devam ediyordu.Oradan 

cehenneme kadar devam edecek olan bir sancıdır,haramın sancısı. 

 

*Haram yoldan elde edilen domates ve üzümün etrafında yılan 

çöreklenmiş, haram adeta yılana dönüşmüştü. 

 

*Şimdi ise haram paranın getirdiği kıtlığa şahit olmaktayız ki,buna benzer 

yaşanmış hayattan çok örneklere şahid oluruz.Şöyle ki; 

Tarlasını çok güzel ekip,gübreleyip iyi neticeler almak için bankadan faizle 

para çekip,ekinini yerine getirmişti.Eksik bir şeyi yoktu.Çokta 

ümitliydi.Çiftçiliğin tüm gereklerini yapmış,hesabını iyi yaptığını düşünüyordu. 

Her zamanda yapıp çokça ürün aldığı yöntemi yine yerine 

getirmiş,sebeblere tam uymuştu. 

Ancak Allahın hesabını hesaba katmamıştı.Allahın kâinata koyduğu 

kanunlar gereği haramın kanununu  hiç hesaba katmamıştı.Belki de –Allah 

Rahim ve Kerimdir- deyip nefsini savunmaya geçmişti.Bu işlem ayıbını örtmek 

içindi. 



O sene beklenmedik bir şekilde bir kuraklık oldu.Tüm masrafları boşa 

gittiği gibi,aldığı faizin paralarını ödeyememenin  yükü çok ağır oldu.Ellerinde 

olanları da kaybettiler. 

Çoluk çocuğumun rızkını temin edeyim deyip düştüğü gayrı meşru 

yoldan,Allah onun çocuklarına hürmeten çocuklarının midesine haramın 

girmesini engellemişti. 

Haramın getirdiği kıtlık bazen kişinin kendisiyle sınırlı kalmaz,o beldeye 

bile rahmetin gelmesine mani olur. 

 

*Kur’an-ı Kerim-de haram ve yasak olanlar,gizli işlenenlerdir. 

Zina kabulün dışında gizli işlenen bir günahtır. 

Hırsızlık iznin dışında gizli alınan bir şeydir. 

Haram karşısındakinin değil,nefsin onayı ile alınan şeylerdir.Tıpkı 

Hz.Ali’nin namaza gittiğinde atını emanet ettiği kimseye çıkınca altı akçe 

vereceğini düşünmesine rağmen,o kişinin atın yularını çalarak kaçması gibi 

ki,Hz.Ali’nin de o kişiye vermeyi düşündüğü para kadar ödeme yaparak yeni bir 

tane alması arasındaki fark gibi. 

Haram ile helal arasında ince bir hat,ince bir zar,ince bir düşünce 

bulunmaktadır.  Okyanusları aşan insan haramın ince çizgisinde boğulmaktadır. 

Helalde şeffaflık hüküm sürmekte iken,haramda kapalılık ve bulanıklık 

bulunmaktadır. 

Haramzadeler ve haramzedeler bulanık hayatın bulanık çocuklarıdırlar. 

 

* Cennette sular kaynağından içilecek.Her şeyin aslına 

varılacak.Gölgelerin yerini asıllar alacak. 

Asıl-sız-ların,kök-süz-lerin,kök-süz olanların olmadığı,öksüz olduğu yer. 

Orada her şey kök salmış,o da köküne ulaşılamayan kökler,kökler ülkesi.. 

Haramlar kökü zedelemekte,koparmakta,köksüzleştirmektedir.Cehennem 

köksüzler yurdurdur. 

Haram insan ağacının kökünü fare gibi kemirmektedir. 

 

*Her bir günah içinde ve de haramda küfre gidecek hayatı karartacak bir 

yol bulunmaktadır. 

Haramlar insanın yapısını,proğramını,dna-sını bozmaktadır.Direkmen 

insanın ana merkezine hücum etmekte,virüs gibi çöküşe sebep olmaktadır.  



MEHMET ÖZÇELİK 

09-11-2010 

HAYIRLISINI İSTEMELİ 

 Epey sıkıntılıydı.Sıkıntısı kendisinden değil,başkasının kendisine verdiği 

sıkıntıdandı. 

 Kefil olanların düştükleri sıkıntıları duymuştu,fakat gene de 

kıramayacakları insanların kendisine teklif etmesini geri çevirememişti. 

 Nitekim babası bile muhtar bürosunun yanına açılan büyük halıcı 

dükkanının sahibini önceden tenbihlemiş,sana gelen müşteriler beni kefil 

gösterirlerse,o elli kişiye kefil oldu,de kabul etme.Öyle de olmuştu. 

 İyi de olmuştu fakat buna rağmen gene de kefilliğin sıkıntısından bir türlü 

kurtulamamıştı. 

 Kefil olduğu kişi ödemesini yapmamış,orayı bitirmeden bir başka 

bankadan daha para çekmiş,uyarısı üzerine haberi olmadan tüm resmi işleri 

ondan habersiz yaparak bir üçüncü bankadan ikisinin toplamı kadar daha para 

çekerek onu da kefil yapmıştı. 

 Bankanın imza atmak üzere kendisini çağırması üzerine bir yol denemişti. 

 Bankaya telefon ederek kendisini müstear bir isimle milli eğitimden üst 

bir yönetici olarak tanıtmış,bazı öğretmenlerin birkaç bankadan para çekerek 

ödeme yapmadıklarını ve bankaları da zor duruma düşürdüklerini hatırlattıktan 

sonra,size bu anlamda müracaatta bulunanların adlarını bize söyler 

misiniz,dediğinde adları teker teker sayan memure hanıma kendi ismi gelince,o 

kişiye vermemelerini,ödeyemeyip kendilerini zor durumda bırakacak kişi 

olduğunu söyleyerek,birde onlar tarafından teşekkürlerle kurtuluşunu 

sağlamıştı. 

 Ama yakası bir türlü kurtulamamıştı.Bu sefer son sefer olarak kefil olması 

istendiğinde,eğer ben kefil olursam,hanımım beni kesin boşar.İstersen 

olayım,dediğinde insaflı olan muhatabı onu bırakmıştı. 

 Belli ki çok dertliydi.Hep hala devam etmekte olan bu borçların hayaliyle 

yatıyor,ayları iple değil,adeta zincirle çekiyordu. 

Uzunca anlattığı bu dertler bitmeden dedesinin babasına kadar uzandı. 

Dedemin babası ağa ve gayet zengin biriydi.Tek eksiği çocuğu 

olmamasıydı.Pek hayırlı bir kimse de değil,içer,namazını kılmaz ancak orucunu 

tutan birisi idi. 

Bir gün kız kardeşi kendisine gelerek;abi sen ölünce senin tüm malların 

benim oğullarıma kalacak,sözü yarasına sürülen biber olmuştu. 

İyice dolmuştu.O beldenin en yüksek dağına çıkıp,elini Allah’a açarak 

şöyle yalvarmaya başlamıştı; 



Allahım bana bir erkek evlat ver,ne olursa olsun,isterse hayırsız olsun. 

İçten bir dua etmişti.Hayatında hiç bu kadar içten dua etiğini 

hatırlamamıştı. 

Gerçekten de bir erkek evladı oldu ancak hayırsız biri oldu.Babasının 

malını kız kardeşinin çocukları değil,o yedi. 

Dedesinin de bir müddet çocuğu olmadı,uzun zaman sonra kendi babası 

olacak kişi dünyaya geldi. 

Dedesinin babası nasıl bir dua etmişti ki,babası da samimi bir insan 

olmasına rağmen o da genel havaya uydu,uzun bir süre kafası bir türlü 

uyanmadı. 

Bazen sıkıntıya düşünce eskiye dönme genleri depreşiyor,kendisini zor 

tutuyordu. 

Bu gidiş bizlerde son bulur mu diye düşünürken,bir gün kardeşinin hanımı 

arar.Abilerini dert küpü olarak bildiklerinden,her halde karnı da geniş olup her 

şeyi içerisine aldığından olsa gerek,o da derdini buna açar. 

Abi,kardeşin iki haftadır namaz kılmıyor,namazı bıraktı. 

Kardeşiyle görüşür ve sebebini sorar. 

Kardeşi kendisine borçlarının olduğunu,bundan dolayı loto oynamak için 

namazını kıldığını,birinde üçü yakalayıp,altıyı bulacağını söyleyerek,namazla 

lotoyu bir arada yürütmenin doğru olmayacağını düşünmüş olsa gerek ki,ondan 

dolayı bıraktığı bahanesini öne sürer. 

Canı sıkılan abi,o zaman bir de içki içmeye başla,belki zengin 

olursun,lotodan altıyı kazanırsın. 

Birde olay anlatır;Agop tüm dindaşları zengin ve refah içerisinde yaşarken 

kendisi gayet fakir bir hayat yaşamaktadır. 

Bunun sebebi kendisine sorulduğunda şu cevabı verir; 

Benim arkadaşlarım Müslüman olduğundan dolayı der. 

Hızını alamayan abi bu sefer,madem öyle kiliseye git,papaz hristiyan 

olanlara dört yüz dolar veriyormuş,onu alırsın. 

Abinin bu sert çıkışları netice verir ve kardeş namaza yeniden başlar. 

Hayatın içinden,ibretlik hayatlar… 

MEHMET ÖZÇELİK 

11-12-2010 

YA VARSA? 

 Bir ateistin Günlüğünden… 



Yıllarca bir tanrıya inanmadan yaşadım!Tabi ya ona yaşamak 

denirse..aslında epey yaşlandım. 

*Öldükten sonra dirilmeye inanmadım.Ancak hep ‘Ya Varsa’ larla 

yaşadım.Ya varsa  hafakanları içerisinde her gün âhireti yaşadım.Öldüm 

dirildim. 

 Uyuyamadım,hep uyku hapları kullandım. 

 Ölen çocuğumu,anne-babamı hep düşündüm.Onlar nereye 

gitmişlerdi?Çukura mı?Gübremi olmuşlardı?Tarla farelerine yem mi olmuşlardı? 

Yoksa bütün bunlar için mi yaratılmışlardı? 

Ama olamazdı!Bunca olanların üstü bir çırpıda 

örtülemezdi.Örtemedim.Çok zorladım ve çok zorlandım.Dünyanın bütün 

kumaşlarını üzerine ve üzerime çeksem de yine bir değil bir çok tarafları hala 

açık kalıyordu.Aklımı örtemedim.Kalbimi susturamadım.Kâinat adeta hiç 

susmadı.Yalnızlık aradım..yalnız kaldım..o yalnızlıkta dahi yalnız olmadığımı 

düşünmeye zorlandım. 

Eğer varsa inanmadığım şey bana nasıl ve neden verilsin ki.Çünkü 

inanmıyordum. 

*Ne için çalıştığımı bilemedim.Kendimle götüremediğim ve bir daha da 

benim olmayacak olan çalışmaların ve kazançların ne değeri vardı ki? 

Ben mutfak-tuvalet-yatak odası üçgeninde mekik dokumak için mi var 

olmuştum? 

 Benim basitçe dışarıya çıkmam,her hangi bir işi yapmam dahi tesadüfen 

olmazken,bunca işler nasıl tesadüfen olabilir,bir araya gelebilir ve bu 

uyumluluğu sağlayabilirler? 

 İnanmadığım için bir şey kazanmadığım gibi,inanmış olsam ne 

kaybederim ki? 

 Ya varsa?Evet ya varsa? 

 İnanmadığımdan dolayı ne kazanabilirim?Kazancım ne olur? 

 Ama ya varsa? İşte o zaman kaybım büyük olur? 

 Olmasını gerektiren sebebleri sıralayanlar milyonlarca.Oysa olmamasını 

gösteren hiçbir değil olmamakla beraber sadece indi,bana göre,ben 

görmüyorum bahaneleri? 

 Ya göremiyorsam?Görme kusuru olan ben isem?Bunca görenler kör de 

sadece ben ve benim gibi birkaç kişi mi kör değil? 

 Bütün duygularım inanmadığım tanrıyla barışmamı haykırıyor.Yoksa tanrı 

bildiğimde mi hata ediyorum. 

 Bir de onu bir ilâh ve bir Allah olarak düşünsem bulabilir miyim acaba? 



 O’nu yanlış yerlerde mi aryorum?Bulmama düşüncesiyle mi arıyorum.Ya 

bulursam üzerime yüklenecek yüklerin ağırlığından kaçmak için mi bulmaya 

çalışmıyorum? 

 Bir yerlerde mutlaka hata yapıyorum! 

 Sonsuzu sonlandırmaya,kendi dar boyutlarımın arasına almaya,maddeye 

büründürmeye çalışıyorum. 

 Acaba gördüklerim görmediklerimin,bildiklerim 

bilmediklerimin,duyduklarım duymadıklarımın,hissettiklerim ve anladıklarım 

hissedip de anlamadıklarımın kaç ta kaçıdır? 

 Neden milyarda bir bile olmayanlara sarılıp bağlanıyorum? 

 *Acaba şu koca alemde bize kim daha yakın? 

 Varlıklar mı?Peki neden hiç durmayıp gidiyorlar,değişip kayboluyor ve 

ölüyorlar.Onlar benim dostlarım ise,neden bu dostlar bana bir selam bile 

vermeden benden ayrılıp gidiyorlar? 

 Ama O’nu düşününce,bir anlık bile var olduğu aklıma geldikçe içim 

ısınıyor,içim umutla ve ümitle doluyor. 

 Yoksa o boşluk beni boğuyor. 

 Yoksa içimin sahibi O’mudur? İçimin boşluğunu dolduracak O’mudur? 

 Sahip olduğum paralarım,eğlencelerim,tatillerim,çevrem beni anlık 

rahatlatsa da sürekli mutlu etmiyor!Zaten bide bütün bunları bırakacağım 

düşüncesi beni daha da beter kahrediyor! 

 Yıllarca çalış,yığ,biriktir,ondan sonra da bir an da hepsini burada bırak 

git! Değer mi? 

Kendimize kimi daha yakın hissediyoruz;Allah-a mı,O’nun Rasulüne 

mi,her ikisini mi?  

Yoksa bunların dışındakilere mi? 

Ya birileri bana sahip olmalı ya da ben birilerine sahip çıkmalıyım. 

Allah-a ve O’nun rasulünün bizden taraf olması,yakın olması ona karşı 

ayrı bir yakınlık hissetmekteyiz ki,buda onun Allah yanındaki yerinin önemine 

işaret etmektedir.Ve onlar birbirlerinden de ayrılmazlar. 

Ben O’nları kendimden ayırdıkça,O’nlar benden bir türlü ayrılmıyorlar. 

Rüyalarıma bile giriyorlar.Yoksa rüyalarım gerçek mi olacak? 

*Çok-lar içerisinde çok-ça boğuldum.Çokluktan kurtulamıyorum.Bir bir-i 

arıyorum. 

Gelin bir-e gidelim..bir olalım..birlik olalım..birde kalalım..birlikte 

kalalım..ilk babamızı ve ilk anamızı bulalım..birliğin kaynağına varalım… 



Adeta ruhum bunları haykırıyor.Susturamıyorum. 

*Ene nahnu-da eriyip Hüve-de yok olmadıkça,yokluğa, ve yok olmaya ve 

de silinmeye mahkum demektir. 

Sözünde ifade edilen Bir- e mi gidiyoruz?O halde neden ben o Bir-den 

kaçıyorum. 

Hiçbir şey bile değilken var oldumsa yine yok olacağım.O’ndan gelip yine 

O’na mı gideceğiz? 

Gerçekten ben kimim?Beni gönderen kimdir?Benden ne 

istemektedir?Bunca gelenler neden kısa bir süre kalıp gidiyorlar?Bütün bunlar 

durmadan nereye gidiyorlar? 

Ben niye geri kalmaya çalışıyorum?Geri kalmak hata değil midir? 

Her gece sessizce kendi kendime şöyle dua ediyor ve yalvarıyorum; 

-Ey bu alemleri yaratan yaratıcı!Kendini bana bildir,kendini bana tanıttır 

ve göster! 

Yalnızlıktan bunaldım.Yalnızlığın verdiği vahşet bana dehşet 

veriyor.Senden kopamıyorum.Beni Kendinden koparma.Beni Sana bağla. 

Ya varsa,sözleri bana nefes oluyor. 

Ya yoksa sözleri nefesimi kesiyor.Öyle ki olsun da isterse cehennem 

olsun,ona da razıyım,diyorum. 

Ama ya varsa?Niye cehennem olsun!Niye cehennemde kalınsın ki!Bunda 

hem cennetin kaybı,hem Seni görmekten mahrumiyet ve bir de üstüne üstlük 

cehennem gibi sonsuz bir hapis hayatı… 

Bu kayıpları taşıyacak kadar güçlü müyüm ki? 

Üzerime yüklenen yükümlülükleri yüklenmekten kaçarken ya bunca 

kayıpları nasıl yükleneceğim? 

Tanrı dediğim o bilinen meçhulle barışmak istiyorum.O’nunla tanışmak 

istiyorum. 

İçime sızan O’nun sızıntısına kadar duygu perdelerimi açmak 

istiyorum.Şimdiye kadar hep perdeli yaşamışım.Pencerenin önündeki,perdenin 

arkasındaki o nurdan habersiz yaşamışım. 

Gözüme perdeyi çekerek O’nu bulmaya ve anlamaya çalışmışım. 

Meğer alemde her şey O’na bir perde imiş.Öyle ki ben bile bana perde 

olmuşum.O’nu göstermemişiz. 

Olmak için meğer ölmek gerekmiş!Tohum gibi çürüyüp sünbül 

vermek,yumurta gibi istihale geçirip göklerde uçmak,çekirdek olup çürüyerek 

ağaç olmakmış bütün mesele… 



Meğer bunca yıl ölmeyi tercih etmişim olmaya karşı. 

O yola girmek,O’nun yoluna gitmekle oluyormuş bu işler.Bir girdin mi,tren 

gibi gidiyormuş rayında. 

Önceleri hiçbir yerde göremediğimi O’nu,şimdi her yerde görmeye 

çalışıyor,benimle beraber olduğunu hissetmenin ötesinde inanıyorum. 

Oooh bee.Meğer dünya varmış..ben varmışım..her şey varmış..en önemlisi 

de O varmış… 

Önceleri O’nunla beraber olmak beni korkuturken,şimdi O’nsuz olmak 

beni öldürüyor. 

Bir seyyah gibi kâinattan O’nu soruyorum.O’nu her şeyde ve her yerde 

müşahede etmeye çalışıyorum. 

Meğer tüm kâinat O’nun huzurunda saf tutmuşken,ben yıllarca safın 

dışında kalmışım. 

İhata edemediğim,ifadeden aciz kaldığım bir saf içerisinde kendimi 

buldum. 

Bunca kalabalık içerisinde hiç korku olur mu?Yokluk bulunur mu? 

Pirenin midesinin seslerini işiten,hiç bu kadar insanların isteklerini 

duymamazlıktan gelir mi?Onlara ve onların isteklerine karşı sessiz ve ilgisiz 

kalır mı? 

Madem O var,her şey var.Madem O yok o zaman hiçbir şeyde yoktur. 

O’nu bulan neyi kaybeder ve O’nu kaybeden neyi bulur. 

O’nu bulan her şeyi bulur.O’nu bulmayan hiçbir şeyi bulmaz.Bulsa da 

başına bela bulur. 

O’nu bulan zindanda da olsa mutludur,talihlidir.O’nu bulmayan saraylarda 

da olsa mutsuzdur ve zindandadır. 

Ey Nefsim…”Yalnız biri iste; başkaları istenmeye değmiyor.Biri çağır; 

başkaları imdada gelmiyor. Biri talep et; başkaları lâyık değiller. Biri gör; 

başkalar her vakit görünmüyorlar, zevâl perdesinde saklanıyorlar…” 

25-05-2011 

MEHMET ÖZÇELİK 
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-   ABDULLAH    OLMASIN   - 

  

 Babanın evlat üzerindeki haklarından biriside,doğacak olan evladına güzel 

bir isim koymasıdır. Furkanın da küçük bir kardeşi gelecekti dünyaya,birkaç 

hafta içerisinde. Kendisi beş yaşında olmasına rağmen,adı gibi fark edip ayırıcı 
bir özelliğe sahipti o. 

 Anne ve babası bir evlat bekliyor,o bir kardeş. Komşular ise yeni bir 

komşularının daha kendilerine katılmasını beklerken,akrabaları da 

sevinçliydi,kendilerine bir yakınlarının daha katılacak olmasından.. 

 Çocuk daha dünyaya gelmemiş,ancak onun için her türlü senaryolar ve 

hesaplar yapılıyordu. Giysi hazırlığı,isim tesbiti şimdiden başlamıştı bile. Verilen 

isimlerin kız ismi veya erkek ismi olması  farketmiyordu. Önemli olan güzel bir 

isim olmasıydı. Bizim hanım da ,Hadisde belirtildiği üzere Abd-ile başlayan 

isimlerin konulmasının daha tercihe şayan olacağını teklif etmişti. Abdullah, 

Abdurrahman, Abdurrezzak gibi. Amaç Allahın iyi bir kulu olması idi. Bu 
düşünceyle Abdullah olmasını Furkana da iletti. 

 Furkan adeta balyoz yemiş gibiydi. Siması değişmiş,kan basıncı 
artmış,siniri yükselmişti. Ve birden haykırdı. 

 - Hayır! Olmaz! Abdullah olmasın! 

 Hayret. Kardeşinin geleceğinden dolayı yüzünden sevinç eksik olmayan 

Furkan endişeli,hüzünlü ve de  sinirliydi. Sebebi sorulduğunda ise; bir çok 
büyüklere taş çıkartacak,ders olacak şöyle ibretli bir cevapla karşılık verdi. 

 İstemem! Çünki Abdullah, Abdullah Öcalan-ın ismidir. 

 Saf çocuk,kardeşinin 30 bin kişinin katilinin lekeli isminin kardeşine de 

verilmesini istemiyor, onunda lekelenebileceğinden korkuyordu. Kendisi ona 
benzemese de,ismi ona benziyordu ya! Bir benzerlik bulunacaktı ona karşı. 

 Ve nihayet kardeşi dünyaya geldi. Kardeşi kızdı. Bu onu daha çok 

sevindirmişti. Olur ya! Belki erkek olsaydı,kardeşinin adını yanlışlıkla veya bir 

başka sevdiğine atfen kurabilir veya öyle seslenebilir veya göbek adı ile beraber 

ona benzer bir ad olabilirdi. Ancak böylece bu durumdan kurtulmuş ve sevimli 
bir kız kardeşe  kavuşmuştu. 

 O artık sevinçliydi. İki sefer sevinçliydi. Biri kardeşi olduğundan, diğeri de 

adının Abdullah olmamasından. Bu sevinç tıpkı yeni dünyaya gözlerini açan kız 
kardeşinin sevinci kadardı. 

 “ (İmran-ın karısı) Onu doğurunca,Allah, ne doğurduğunu bilip dururken “ 

Rabbim! Ben onu kız doğurdum. Erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını 
verdim. Kovulmuş şeytana karşı onu ve soyunu sana ısmarlıyorum”dedi.”23[1] 

  

                                                           

23[1] Al-i İmran. 36. 
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OLAYLAR    VE     İBRETLER 

  

BEDİR SAVAŞI : “Andolsun ki,sizler güçsüz olduğunuz halde 

Allah,Bedir’de de size yardım etmişti. Öyle ise,Allah’dan sakının ki O’na 
şükretmiş olasınız.”24[1] 

 Rabbimiz bundaki ibreti şöyle bildiriyordu: 

 “(Bedir’de) karşı karşıya gelen şu iki grubun halinde sizin için büyük bir 

ibret vardır. Bir grup Allah yolunda çarpışıyor,diğeri ise;bunları apaçık 

kendilerinin iki misli gören kafir bir grup. Allah dilediğini yardımı ile destekler. 
Elbette bunda basiret sahipleri için büyük bir ibret vardır.”25[2] 

 Böylece Rabbimiz bir çok ayet-i kerime de:”Akibet,netice ve sonuç 

müttakilerindir.” Yani Allah’a inanıp,ondan korkarak,günahlardan kaçınıp,ameli 

salih işleyenlerindir,buyurur. 

 Hüküm neticeye göre verilir. Netice hükmü belirler. İşte Bedir’de olan ve 

Kur’an-da anlatılan bu olaylar.26[3] 

 “Allah,olacak bir işi yerine getirmek için (savaş alanında) karşılaştığınız 

zaman onları sizin gözlerinizde az gösteriyor,sizi de onların gözlerinde 
azaltıyordu. Bütün işler,Allah’a döner.”27[4] 

 “(Bunlar) Günahkarlar istemese de hakkı gerçekleştirmek ve batılı 
ortadan kaldırmak içindi.”28[5]  

 “Attığın zaman sen atmadın. Ancak Allah attı.”29[6] nass-ı katisiyle ve 

ehli tahkik umum müfessirlerin tahkikiyle ve umum ehli hadisin ihbarıyla,Gazve-
i Bedir’de,şu ayet haber veriyor ki: 

                                                           
24[1] Al-i İmran.123. 

25[2] Al-i İmran.13. 

26[3] Enfal.42-43,45-47. 

27[4] Enfal.44. 

28[5] Enfal.8. 

29[6] Enfal.17. 



 Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam bir avuç toprak ile küçük taşları 

aldı,küffar ordusunun yüzüne attı,-Şâhetil vücuh-“Kara olası yüzleri!”dedi. –

Şâhetil vücuh-kelimesi bir kelam iken,onların her birinin kulağına gitmesi gibi,o 

bir avuç toprak dahi her bir kafirin gözüne gitti. Her biri kendi gözü ile meşgul 

olup,hücumda iken,birden kaçtılar.” 

 “Yani,”o hadise,kudret-i beşer haricindedir. Kuvve-i beşeriye 

değil;belki,fevkalade bir surette,kudret-i ilahiye ile olmuştur.”30[7] 

 Böylece Bedir namlanıyor. Bedrin arslanları şiir ve destanlarda 
şanlanıyorlardı... 

  

HELAK OLAN KAVİMLERDEN ALINACAK İBRETLER : 

a) Kendilerine zulmeden,insanlara haksızlık eden (fir’avn ve kavmi gibi) 
toplulukları helak eden Allah;insanlar için: 

 “İşte bunda,ahiret azabından korkanlar için elbette bir ibret vardır. O gün 

bütün insanların bir araya toplandığı bir gündür ve o gün (bütün mahlukatın) 

hazır bulunduğu bir gündür.”31[8] 

 O büyük mahkemede hiçbir şey karşılıksız kalmayacak,herkes büyük-
küçük,az-çok,iyi-kötü her amelinden hesaba çekilecek,karşılığını görecektir. 

 b) Homoseksüel olan Lut kavminin bu günahlarına ceza olarak korkunç bir 
ses,sonra memleketleri alt-üst olmuş,sonra da üzerlerine taş yağmıştı. 

 Şuayb peygambere itaat etmeyen Eyke ve Medyen halkı ve Salih 
peygambere isyan eden Semud kavminin de helak olmasında: 

 “İman edenler için bir ibret vardır.”32[9] 

 “Andolsun onların (Geçmiş peygamberler ve ümmetlerinin) kıssalarında 

akıl sahibleri için pek çok ibretler vardır. (Bu Kur’an) uydurulabilecek bir söz 

değildir. Fakat o,kendinden öncekileri tasdik eden,her şeyi açıklayan (bir 
kitaptır),iman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir.”33[10] 

 “İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri! Anlayan bir kavim için elbette 
bunda bir ibret vardır.”34[11] 

                                                           

30[7] Mektubat. B. Said Nursi. 136-137,142. 

31[8] Hud.103. 

32[9] Hicr. 77. 

33[10] Yusuf.111. 

34[11] Neml.52. 



“Onlar,yer yüzünde gezib de kendilerinden öncekilerin akibetlerinin nice 

olduğuna bakmadılar mı? ki onlar,kendilerinden daha güçlü idiler;(Ad ve Semud 

kavimleri) yer yüzünü kazıb alt üst etmişler,onu bunların imar ettiklerinden 

daha çok imar etmişlerdi.                                      Peygamberleri,onlara da nice 

açık deliller getirmişlerdi. Zaten Allah onlara zulmedecek değildi;fakat onlar 
kendi kendilerine zulmetmekteydiler. 

 Sonunda Allah’ın âyetlerini yalan sayarak ve onları alaya alarak kötülük 
yapanların akibetleri pek fena oldu.”35[12] 

 Cenâb-ı hak dünya hayatında yaşayan ve gezen insanlar için bir çok 

ibretler bulunduğunu,ancak hep neticede de hakkın batıla üstün geldiğini,bir 

çok tarihi olayları şahit ve delil göstererek bizlerin ibret nazarlarına 
sunmaktadır.36[13] 

 Kıssalar hisse içindir. Hisse almayan hissini teftiş etmeli veya 
ettirmelidir... 

  

 HZ. YUSUF ‘ UN  HAYATI : İbretlerle dolu,çok derslerin alınacağı bir 
hayatın,bir hayatta toplanmasının hikayesidir. Tam bir hakikatlar mecmuasıdır. 

 “Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde (almak) isteyenler için ibretler 
vardır.”37[14] 

 Özetle : babasının sevgisine mazhar olmuş Peygamber adayı,bir hile ile 

babasından alınmış,kuyuya atılmış,bir kervancı kafilesine satılmış,Mısır’a 

getirilerek Mısır azizine hizmetçi olarak verilmiş,Züleyha’nın iftirasına uğrayarak 

hapse atılmış,aileden uzak bir hapis hayatı içerisine terkedilmiş olarak on iki yıl 

kalmıştır. Masumiyeti anlaşılarak hapisten çıkarılmış,Mısır’ın mali işlerine 

bakarak Mısır’ın efendisi olmuştur. 

 Yedi yıl bolluk da,bol bol ofislerde depolama yapılmış,daha sonraki yedi 

yıl kıtlıkta her taraftan gelenlere yardım elini uzatmış,gelen kardeşlerini yanında 

alı koymuş,ağlamadan dolayı gözü kapanan babasına gönderdiği gömlek ile 

gözü açılmış ve tekrar ailesine kavuşmuş,Züleyha ile evlenmiş,bir çok çocuğa 

sahib olmuş ve bu saadetli anında iken Allah’dan ölümünü isteyerek:”Müslüman 

olarak canımı al ve beni salihler zümresine dahil eyle.”38[15]diyerek,ahiretin 
gerçek saadetini,dünyanın suri saadetine tercih etmiştir. 

 Tam bir ibret tablosu,ders alana ve alabilene... 

                                                           

35[12] Rum.9-10,42,Secde.26,Fatır.44,Mü’min.21,82,Muhammed.10,Kaf.36-37. 

36[13] Bak. Ta-Ha.99,128,Hac.46,Furkan.40,Şuara.65-67,139,155-158,172-175,189-

191,Ankebut.14-15,Yasin.31-32,Saffat.133-138,Zuhruf.55-56,Ahkaf.27-28,Zariyat.37-

38,41,43,Kamer.13-16,51,Teğabun.5,Naziat.25-26. 

37[14] Yusuf.7. 

38[15] Yusuf.101,A’raf.126,Bak. Yusuf suresi.12.sure. 



  

        10-3-1996 

       MEHMET   ÖZÇELİK 

 

 

 

  

Ü   Ç   Ü   M   Ü   Z   Ü    D   E     A Ğ  L  A  T  T  I 

  

 Kurban bayramının ilk günüydü. Konyalı Hüseyin ustamla,kurban almak 

üzere,hayvan pazarına vardık. Kurbanlık hayvanların ayrıldığı bölümlere geldik. 

Ustama bir kurbanlık alacaktık. O sırada bir koç arkamızdan ustama boynuzuyla 
vurmaya başladı. 

 Ustam oradan ayrılıp diğer bölümlere gidecekti. Koç-da peşinden takib 

etmeye başladı. Bu sırada sahibi koçu alarak,tekrar yerine getirdi. Ustam bir 

kurbanlığa daha bakmakta idi. Birden arkasından yine aynı koç koçuyla ustama 
vurarak,ona bakmaya başladı. Tekrar yanımıza gelen sahibi ustama; 

 -“Bunu alın,vardır bunda bir hikmet”diyerek,ustama almasını söyledi. 

Hayvan hala orada duruyor,ustama bakmaya devam ediyordu. Ve ustam aldı. Bir 

arabaya koyarak eve getirdik. 

 Ustam,ben ve kasap. Üçümüz de orada hazırdık. 

Hayvanı kesmek için bir çukur kazdık. İçmesi için bir kova da su getirdik. 

Koç;kovaya yaklaşarak suyu içti. Arkasından kasaba bakarak,kendisi için ayrılan 
çukura gelip,boynunu çukura uzatarak beklemeye başladı. 

Bu duruma şahit olan bizler,hayrette kaldık. Kendimizi 
tutamayarak,ağlamaya başladık. 

Tekbirlerle kurbanlık koçu kestik. Kesim işi bitmiş,taksimat yapılmıştı. 

Kasap ise hala ağlamaktaydı. Çünkü;yıllardır kestiği halde,ilk defa şahit 
olduğunu söylüyordu,böylesine... 

Kurbanlık koçun bu hali üçümüzü de ağlatmıştı. 

 Hayat;ibretlerle dolu bir hayat,ibret ve ders alabilene... Bir yanda hayatını 

vermede sevdalı kurbanlık koç..diğer yan da ise;para ve dünya sevdalısı,kara 
sevdalı insan... 

 Tezatları birbirinden ayıran hayat;dünya hayatı... 



 “Vemtâzul yevme eyyühel mücrimûn”,39[1]”Ey mücrimler,günahkarlar! 

Bu gün ayrılınız.” Kimden mi? Mükrimlerden. İkram eden kerim insanlardan. 

 Böylece dünya hayatı;mücrimleri bir yana,ikram edicileri onlardan ayrı 
öbür yana ayırmaktadır. 

 Böylece hayat;cennet hayatı ve cehennem hayatı suretinde devam 
etmektedir. 

 Bir yanda;Allah için kesilen kurbanlıklar,diğer yanda;nefsi için kesilen 
hayvanlar,nefse kurbanlar... 

 Birinde;terfi ve terakki,diğerinde;tenzil ve tedenni... 

 Bir taraftan;insan vücudunda yükselen hayvan,diğer taraftan;insan 

vücudunda alçalan hayvan. 

 “Onlar (İnanmayanlar),hayvanlar gibidirler. Belki (muhakkak,kesin 

olarak) onlar,hayvandan daha aşağıdırlar.”40[2]  

 Evet,hayvandan kıymet ve ehemmiyet yönüyle daha kıymetsizdirler. 

 Hayat;insanlar ve hayvanları,insanlığa yükselenlerle,insanlıktan düşenleri 
birbirinden tefrik ve temyiz içindir. 

 Allahım! Her şeyimiz sana feda ve kurban.. Hayvanlarımız ise,kurbanlık... 

  

         7-5-1996 

        MEHMET    ÖZÇELİK 

 

 

 

50    SENE   SONRA 

  

İnsan fıtratı gereği şimdiki zamanın dar çerçevesinde kalmayıp,her üç 
zamana da  nüfuz etmektedir. 

Bir çok özelliklere sahip olan bu insanın bir özelliği de;diğer hayvanların 

her birinin sahip olduğu (Sadakat,his gibi) özelliklerin tümüne birden sahip 
olmasıdır. 

Yaş 15,20,30,40 yaşları içerisinde ayrı ayrı elli yıl sonrayı düşünüyorum: 

                                                           

39[1] Yasin.59. 

40[2] A’raf.179. 



Yaş 35 yolun yarısı demişti şair,iki yıl sonra da vefat etmişti. Ben nasıl 

değişecek,ben de ne gibi değişiklikler olacak merak ediyorum? 

Aynı şeyi dünya ve içindekiler içinde düşünüyorum! Tam 

kavrayamıyor,tam anlayamıyor,ayak bağları olabilecek,akıl bağları yol vermiyor. 

Oraya ulaşmaya,aralardakini aşmaya.. aşamazsam aşınırım... 
Yaşamazsam,yaşlanırım... 

Çocuktu,baba oldu,ona şimdi dede diyorlar. Yarın mı? Rahmetli veya 

zahmetli!. 

Yıllar çok çabuk geçiyor,yollar gibi... İkisi de birbirlerini biteviye bitirme 
peşinde... Bitmeyen ama bitiren bitiriciler... 

Elli sene nasıl geçecek? Epey bir zaman gibi görünüyor. Aslında hiç de 

öyle değil. Çünki Hz. İsa-dan bu yana geçen zaman 1998 sene,ya öncesi? Daha 
da uzun bir zaman... 

Okulu bitirip üniversite,askerlik,evlenmek,çoluk-çocuk,ihtiyaçların 

tedariki,bitmeyen taksitler,maaşlara yapılacak zamlar,adeta bunların 

koşturmacası ve mücadelesi,sıkıntılı geçen yıllar ve emeklilikle açılan ayrı 
yollar... 

Ev mi alsam? Araba mı alsam? Çocukları mı eversem? Hayaller,düşler ve 

düşünceler... Ve hayat da canlanan canlı hatıralar ve hatırlı bir roman,veya ölü 

geçen,ölmüş birinin bir hayat hikayesi... Biten yıllar bitmeyen yıllara doğru 
gitmekte,varmak için adeta kendini kendisindekiler hesabına bitirmektedir. 

Her şey fenâdan bekâya kalbolmakta,değişip dönüşmektedir. 

  

         31-07-1998 

        MEHMET  ÖZÇELİK 

  

AKİDE   ŞEKERİNDEN   MÜHENDİSLİĞE 

  

 Hayatın içinde bazen nokta gibi durum ve hareketler,hayatın 
noktalanmasında son noktayı koyuyor. 

 Anlatacağım olay,hanımın amcasının başından geçmiştir. 

 “Babamız vefat etmiş,abimde o imkansızlık içerisinde hiç olmazsa orta ve 
liseyi bitirmek amacıyla akrabalarımızın yanına giderek evden ayrılmıştı. 

 Evde kala kala bir ben  ve bir de yaşlı annem kalmıştık. Ben de büyük 

güçlükle liseyi bitirmiş. Üniversiteyi okumak için imtihana girerek neticeyi 
beklemekteydim. 



 Ancak kazandığıma dair belge hala gelmemişti. Demek ki kazanmamıştım. 

Zaten kazansam da okuyabilir miydik ki? Meçhul? 

 Demek ki kaderde ya köyde kalıp tarla sürmek veya koyun gütmekte 
varmış. Ama,okumalıydım. Fakat kazanamayınca da okunmaz ya!.. 

 Bu bekleyişler,düşünceler,ümit ve emeller süre dursun;ben akide şekerini 

çok severim. Annem bunu bildiği için eve akide şekeri almayı da ihmal etmezdi. 
Ortaya da koyacak hali olmazdı elbet! Çünkü bir anda bitebilirdi. 

 Bir gün gönlüm akide şekeri istemişti. Ancak şeker neredeydi? Annem onu 

nereye koymuştu? Etrafı aramaya başladım. Akide şekeri... Akide şekeri... 

Annenin kaybettiği evladı,Yakub’un Yusuf’unu arar gibi her tarafa bakmaya ve 
aramaya koyuldum. 

 Sanki evladını bulan anne gibi değil,Yusufuna kavuşan Yakub gibi 

değil,şekerden daha şeker bir haberle karşılaşmış,aradığımı bulmuştum: İnşaat 

Mühendisliğini kazanma belgesi... 

 Fakat burada ne arıyordu? Belli ki geleli de biraz olmuştu. Tam bir sır. Ve 
ona ulaşılan tam bir tevafuk... 

 Bir yandan sevinç umuduyla,bir yandan merak saikasıyla anneme sordum. 
Aldığım cevap gayet ilginçti: 

 -“Oğlum,gelen kazanma belgeni ben mahsustan sakladım. Okumaya 

gitmeyesin,yanımdan ayrılmayasın,diye... Eğer sen de gidersen benim yanımda 

kim kalacak? Yalnız başıma ben kiminle kalacağım? Kimin yanında kalacağım? 

 Anam kendini düşünüyordu. Hep beni düşünen,benim için çırpınan 
anam,böyle önemli bir dönüm noktasında beni unutuyor,düşünmüyordu! 

 Benim için her şeyini veren anam,bir anlık bir hatasıyla benim her şeyimi 
aldığının belki de farkında değildi... 

 Neyleyim o benim anamdı... Sebebi vücudumdu... 

 Ve bu gün orayı bitirmiş,akrabalarımdan farklı bir seviyeye gelmiştim. 

Köyün dar sokaklarında gezmiyor,derelerinde yüzmüyor,sarp kayalarına 

tırmanmıyor,tarlalarını sürmüyor,toz toprağa bulanmıyor,çamurdan-kerpiçten 

bir ev yapmıyor,ahırdaki hayvanlarla ilgilenmiyor,hasılı dar bir meskende 
daralmıyor,belki; 

 İnşaatlar inşa ediyor,bir çok plan ve projelere imza atıyor,hareketli ve de 

bereketli hayatın denizleri içerisinde yüzerek,büyük gemilere binip,büyük 

balıklarla seyahat ederek,hayata büyük pencereden bakıyor isem; 

 -Akide şekerine olan hayranlığımdandır. 

 -Seni o zaman seviyordum. Yine de seviyorum. Sevmeye de devam 

edeceğim. Sizlere de tavsiye ediyorum. 

 O zaman sadece bir akide şekeri idin,şimdi ise şekerler şekerisin ey akide 
şekeri... 



 Şeker olasın... Şeker kalasın,emi... 

  

        18-04-1998 

         MEHMET     ÖZÇELİK 

ALİ   DEDE   VE   EŞKİYALAR 

  

 İyilik her zaman iyilik,kötülük de devamlı kötülük getirir çocuklar. Hani 

atalarımız der ya!”İyilik yap denize at,balık bilmezse Hâlık bilir.” Yani Allah o 

iyiliği bilir ve boşa çıkarmaz. 

 İyilik yapmalı,iyilik bulmalı,kim kazanmış kötülükten... Bakın size 
başımdan geçen ibretli bir olayı anlatayım: 

 Bu olayın olduğu devir,araba gibi vasıtaların olmadığı altmış-yetmiş sene 
önceki dönem. Atlarla,katırlarla gidilip gelindiği zamanlar...  

 Bakkaliye işleriyle uğraşırdım O zamanlar şimdiki gibi elektrik 

olmadığından gaz lambalarıyla aydınlatılırdı. Bundan dolayı gaz çok 

kıymetli,ekmek kadar önemliydi. 

 Ben de Gazi Anteb’e gidip gaz almak için Adıyaman’dan yola çıktım. 

Nihayet uzun yolculuktan ve yorgunluktan sonra vardım. Her zamanki 

uğradığım hana geldim. Yanımda da epeyce yüklü bir para vardı. Ertesi günü 
onlarla gaz alıp,hayvanlara yükleyerek gidecektim. 

 Yaz mevsimi olup,havalar sıcak olduğundan otelin terasında,serin ve açık 

havada yatmaya koyuldum. Zaten hanların bir tarafı hayvanlar için,bir tarafı da 
insanların kalması için ayrılmıştı. Şimdiki gibi elbet değildi. 

 Paralarımı da emniyetli olsun diye başımın altına koydum. Bir iki saat 

kadar sonra yatağımda,yastığımın altlarına doğru bir şeylerin kıpırdanıp 

arandığını elin gezinmekte olduğunu hissettim. Hafifçe gözümü açtığımda bir 

elin yavaşça üzerimi aradığını gördüm. Ani bir hareketle adamın elini kıskıvrak 
yakaladım. Adam kaçamamıştı. Genç,babayiğit ve delikanlı birisi idi. 

 Kendisine niçin bu işi yaptığını,oysa vücudu yerinde olup,bileğinin 
emeğiyle kazanabileceğini kendisine anlattım. 

 Ancak kendisinin işsiz güçsüz biri olduğunu,ciddi ve acil ihtiyacının 

olduğundan böyle çirkin bir iş yaptığını ve yanlışlığını söyleyip,samimiyetlik 

gösterince;kendisini karakola götürmeyeceğimi,ancak bir daha da böyle bir şeye 

kalkışmayacağına dair söz aldım. Bir miktarda para vererek gönderdim. o gece 
böyle geçmişti. 

 Ertesi günü gazları alıp,memlekete götürmüş,satarak çok da kâr etmiştim. 
O halde işi büyültmeliydim. 



 Kısa bir zaman içerisinde bir tüccar dükkânı açmış,iyi de kazanıyordum. 

Tüccar bir arkadaşın vasıtasıyla malları Haleb’den getirttiriyorduk. Paralarını 
zamanında göndermiş olmam,Haleb’deki tüccarın itimadını kazandırmıştı bana... 

 Bir sene dükkanda pek de mal kalmamıştı. O tüccar arkadaşla beraber 

Halebe gitmeye karar verdik. Ne kadar paramız varsa yanımıza almış olup onu 
verecek,bir kısmının parasını da daha sonraki zamanlarda ödeyecektik. 

 Arkadaşla beraber Haleb yolundayız. Konuşa konuşa,konaklaya konaklaya 

gidiyoruz. Halebe iki-üç saat kala bir mesafede birden etrafımızı atlılar çevirdi. 

Hallerinden anladığımıza göre bunlar eşkıya idiler. Neyimiz varsa alacaklardı. 
Bunu biliyorduk. Bari bize dokunmasalardı? 

 Eşkiyalar üzerimizi arayıp,neyimiz varsa hepsini almaya başladılar. Ancak 

ileride eşkıya başı olduğunu tahmin ettiğimiz kişi bir yandan adamlarına emirler 

verirken,diğer yandan da yüzüme garib garib bakıyordu. 

 İşte ne olduysa o andan itibaren oldu. Henüz üzerimizde kilerini almaları 

bitmiş idi ki;-Çekilin bakalım!-diyerek yanıma doğru gelmeye başladı. Yüzüme 
bakıp gülerek;-Sen beni tanıdın mı?-dedi. 

 Ben ise;Tanıyamadığımı-söyledim. O bir eşkıya,ben ise bir tüccar idim. 

Nereden tanıyacaktım? Bir eşkıya ile ne ilişkim olabilir di? Ben Adıyaman’dan 

geliyor,o ise Haleb’de! Haleb nere,Adıyaman nere? 

 -Düşün bakalım,dedi. Gazi Anteb’de başından bir olay geçmedi mi? 
Hatırlamıyor musun?  

 Bir münasebet kuramadığımdan,yine de hatırlı-yamamıştım. 

 -Hani,dedi,otel de senden para çalıp ta ,senin yakalayarak affedip,bir de 
üste para verdiğin kimse var ya,işte ben oyum,dedi. 

 -Şaşırmıştım. Fakat bir yandan da kurtulacağımız için sevinmiştim. 

Evet,hatırlamıştım. Dikkatlice baktığımda gördüm ki;bu o idi. Bana sarıldı. 

Yaptığım iyiliği tekrar be tekrar dile getirmeye başladı. Hayatında 

unutamayacağı bir iyilik olduğunu söylemişti. Bizden aldıklarını iade ettikleri 

gibi,bizlere ikramda bulundular. Hatta bana para vermeyi bile teklif etti. Ancak 
ben kabul etmemiştim ve de edemezdim. Nereye,ne için gittiğimizi sorduğunda;  

Halebe ticarete gittiğimizi söylediğimizde; 

 -Sizi oraya kadar biz götüreceğiz. Çünkü ilerde de diğer yol kesicilerle 

karşılaşabilirsiniz. Döneceğiniz zamanı da söyleyin,sizi almaya geleceğiz. 

 -Biz Halebdeki işimizi bitirmiş,döneceğimizi belirttiğimiz günde sınıra 

vardığımızda,gerçekten de bizleri beklemekte idiler. Tekrar hududa kadar 
onların koruması altında gelmiştik. 

 Yapmış olduğumuz iyiliğin daha dünyada iken karşılığını görmüş,belki de 
o iyiliğimiz öldürülmemize bile karşı bir siper olmuştu. 

 Bir de dünya da yapıp ta ahirette beklediğimiz ve karşılığını göreceğimiz 

iyilikler,kim bilir ne kadar bizleri ferahlatır ve bizlere yardımcı olur? 



  Biz iyilik yapmış ve iyilik de görmüştük. O halde iyilik yapmalı,iyilik 

görmeli. En azından iyilik beklemeye hakkımız olmalı. 

 Değil mi ? 

  

         6-12-1992 

        MEHMET    ÖZÇELİK 

  

                    

BABA     ÇEBİŞ    ALMA 

Bir yıl önceydi. kurbanlık bir çebiş   almıştık.Altı yaşındaki oğlum Fatih , 

çebişi sevmiş ve de sevinmişti. Sevinme olayı, her ne kadar devam  etmiş ,bu 
yılda kendisini devam ettirmiş  olsa da ,  sevme olayı devam etmemişti. 

Kurban etmek üzere çebişi götürmekte idik,Birden elimizden kaçıp, bizim 

küçük Fatihi gözüne kestirmiş olsa gerek ki  onu kovalamaya, peşinden koşmaya 
başladı. 

Kısa bir sürede olsa, bu koşuşturma sürmüştü.Fakat küçük Fatih, 

korkacağını korkmuş,dersini almıştı. 

Bu sene kurbanda yine, kurbanlık alma söz konusu olmuştu. bir koyun 

alacaktık.Fatih sevinmişti.Çünki,koyun sakin idi.Koyun gibiydi .Artık kendisini 
kovalamıyacak , peşinden koşup, boynuzuyla vurmaya çalışmayacaktı... 

Ancak bu sevinme de çok sürmemişti. Kasap, güzel bir çebişinin olduğunu  
söyleyince, Fatih üzülmüş,bağırmaya başlayarak, koyunu istemişti. 

Bununda kendisini kovalayıp, boynuzlayacağını düşünmüştü. 

O’nun için her çebiş, kovalardı. 

O’nun için, her çebiş boynuzlardı... 

Ancak neticede bizim Fatihi memnun etmiş, çebişi alarak, kurban 
etmiştik.........       

  

             7-5-1996                                                                                   

      MEHMET  ÖZÇELİK 

  

    



        

  

  

BUĞDAY     HIRSIZLARI 

  

Bu olay Kırşehir’in küçük bir köyü olan Çimeli köyünde,1942’de cereyan 

eder. Türkiye’nin her tarafında olduğu gibi Çimeli’de de halkın kaldırdığı 

buğdaylar toplanır. Öşür adıyla ellerinden alınır. Olay şöyle gelişir: 

 Bir öğle vakti Mehmet anasına seslenir: 

 -Anaaa! Ana,gel,gel. Öşürcüler gelmiş. 

 -Ne telaş edersin oğlum,gelcez. 

 -Bacı bu harman sizin mi? 

 -Evet oğul,çok şükür bizimdir. 

 -Nede çok kaldırmışsınız!  

 -Allah vergisi. Allah bizlere acıyor veriyor,devlet bizlere acımıyo,elimizden 

alıyo... 

 Bacı,devlet onu askere verecek tamam mı? Toplayın buğdayları... Ben 

bunu böyle işaretledim. Bundan alınmayacak. Alınırsa çok ağır ceza 
var,bilirsiniz. Yarın gelip alacaz. Tamam mı muhtar? Seninde haberin olsun.. 

 -Bey oğlum. Bize ne yiyecek kaldı,ne de tohumluk? Acıma yok mu? Biz ne 
yiyecez? Biraz merhamet edin. 

 -Bacım devletimiz sağ olsun! 

 -Bey oğlum,biz öldükten sonra devlet sağ mı olur? Biz ölürsek,oda ölür. 
Biz diri olmalıyız ki,oda diri olsun. 

 -Bu bööyle. Muhtar,buğdayı mühürledim. Yarın gelip alacağız. Hadi 

eyvallah... 

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

 -Ana,niye düşünürsün? 

 -Oğlum Mehmedim.Ben Hacce anan düşünmesin de kim düşünsün? Ben 
kendimi de düşünmem. Bir nefisim. Ya bu soyhalar? Bu insanlar ne yiyecekler? 

 -Ana! ana,bak hele. Be bende çalarım. 

 -Şiiişşt. Öyle delilik yapma. Hemen git yerine,karışma öyle işlere,haydii... 



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

 (Mahzun gecenin yarısında anne oğlu Mehmedi kaldırır.) 

 -Ne var ana? Beni niye gece vakti kaldırırsın? 

 -Hemen konuşmadan kalk. Torbaları getir,buğdaylarımızı alacaz. 

 -Ana sen bana kızmamış mıydın,başımızı belaya sokmayalım diyen sen 
değil miydin? 

 -Haydii...haydi ,durma. Doldur. Götür de içeri boşalt. iyi,iyi. Etraf da 

kimseler de yok... 

 -Ooff be. Ana yetmez mi? Çok götürdük? Pek bir şeyde kalmadı! Belli olur? 

 -Götür oğlum,götür. Kendi malımızın hırsızı olduk. Etrafı iyice süpür. 

bende kasaları etrafına koyayım. Şööylecene mühürledim mi,oldu işte.. Haydi 
gidiyoruz. Şimdi iyi bir yat... 

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

 -Memeed,memeeed.. 

 -(Mehmed  gözünü ovalayarak) Ne var muhtar emmi. Rahat 
uyuyamıyacak mıyız yavv. 

 -Oğlum öşür memurları geldi,sizi çağırır. 

 -(Öşür memurları şaşkın şaşkın bir buğdaylara,bir mühüre bakar,bir türlü 

bir şey anlıyamaz.) Allah ,Allaaah.. Yahu muhtar,dün buğday bu kadar değildi.. 

Bu buğday eksik görünüyor. Dün topladığımızda gayet çokdu. Ama mühürü 
yerinde,noolmuş buna? 

 -Emmi! Dün nasıl koyduysanız,öyle durur. Bak muhtar emmi beni uykudan 
yeni kaldırdı,uyurdum. 

 -Valla muhtar bunda bir yanlışlık var ya! Ama nerede? muhtar bunları 

sana teslim ediyorum. Devlet isteyene kadar sende kalacak. Tam 140 teneke 

buğday... 

 (Öşür memuru düşünceli düşünceli gide dursun,aynı hayretini muhtarda 
gizleyemez.) 

 -Yaav bacı. Dün gördüğümüz buğday bu kadar değildi! Bunlara nolmuş? 

 -Ne olacak muhtar. Siz topladınız,siz mühürlediniz. Bak mühür bile 
bozulmamış. 

 -Doğru,doğru,amma?? 

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



 (Muhtar kendisine teslim edilen köyün buğdaylarını bir yere 

toplar,etrafını taşla örerek,çamurla suvar. Her günde sabah-akşam etrafında bir 
gezer,acaba her hangi bir durum var mı?diye...) 

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

 -Oğlum Mehmed,haydi akşam oldu. Kimse görmeden şu buğdayları eşeğe 

yükle. Boztepeye değirmene götür de,öğüt. unumuz bitmiş. Kimse görmeden de 
geri gel. Kimseye görünme haaa? 

  -Sen telaş etme ana. Kimseye çaktırmam. Ruhları duymaz. Nasıl olsa işsiz 

adamım. Orada kahvede vakit geçirir,soranlara gezdiğimi söylerim. 

 -Oğlum Mehmed! Biz yeriz ya,köylüde hiçbir şey kalmamış. Ne kendileri 

yerler,nede hayvanları. Ekinlikleri bile yemiş bitirmişlerdir. Bak Hanife bacın 
gelir. Kabını da örtüsünün altında saklar. 

 -Hacce anaa! 

 -Geldim kızım. Kabını ver. Biterse gene gel. Sen neysen de o çocuklar ne 
yapar! Al ununu kızım. 

 -Allah senden razı olsun Hacce ana. Sende olmasan bizler ne yapardık? 

Halimiz nice olurdu? 

 -Aman haa kızım. Kimselere söylemeyin? 

 -Yok ana,hiç söyler miyiz. Burası bir çok kimsenin rızık kapısıdır. Bu 

kapımızda kapanırsa,biz hangi kapıya gideriz? Demek Allah bir kapıyı 
kaparsa,başka bir kapıyı açarmış. Allah kapınıda açık etsin,Hacce ana... 

 (Hacce ana un bittikçe oğlu Mehmedi Boztepe’ye geceleri 

yollar,üğüdür,gece döner. Oraya devamlı gidiş gelişinin dikkat çekmemesi için 
de gezdiğini,arkadaşını ziyarete geldiğini söyler,geçiştirirdi. 

 Değirmencide ,eğer bunlar olmasa değirmende sinek avlıyacakdı. Zira her 

kesin buğdayı bitib,kalmadığından,kimse değirmene buğday götüremez. 

Mehmedin devamlı buğday getirmesi durumunu hayretle karşılayan değirmenci 
fazla dayanamaz ve sorar: 

 -Yahu evlad. Sen bu buğdayları nereden alırsın? Sizin buğdaylar hiç 
bitmez mi? Millet yemeye kepek bulamazken,siz buğday yersiniz? 

 (Durumun vehametini ve kritik olduğunu anlayan,ele verilmesinden 

çekinen Mehmed) 

 -Değirmenci Emmi! Sen bu işlere karışma. Eğer karışır,başkalarına 

söylersen,beraber çaldığımızı ve ortak olduğumuzu söylerim. Bunca yol geliyom. 

Senin değirmeninden başka da yok. Paranıda veriyorum. Daha bu işe niye 
karışırsın? 

 -Aman oğlum,bana ne! Ben niye başkasına söyliyeyim. Ancak 

öğreneyim,dedim. Bu buğdayları nereden alıyorsunuz diye? 

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



 (Artık zamanla kendilerince yenilen ve köylülerin fakir olanlarına gizlice 

verilen buğday ve unda biter. Bunları da bir telaştır alır. Ne yapacaklarını 
konuşurlar.) 

 -Oğul her kesinki gibi artık bizim buğday da bitti. Bundan sonra biz ne 
yapacağız? Kimden isteyip,kimden alacağız?) 

 -Muhtar dayımdan isteriz ana,nasıl olsa onda çok... 

 -Aman oğul o devletindir. Dayın hiç verir mi? Görmüyor musun o günden 
beri her gün sabah-akşam iki defa kontrol eder. 

 -Ana,bende çalarım! 

 -Aman oğul, hiç olur mu? Görürlerse ne yaparız? 

 -Ana,sen o işi bana bırak. Herkes yatınca giderim,duvarın arkasından taşı 

söker,buğdayı alırım. Geri taşı yerine kor,suvarım. Kimse de farketmez. Nasıl 

olsa dayım dışardan bakıyo. Bir şey olmayınca,içeriye girip de kontrol etmiyor. 

 -Bilmem ki oğul. Ancak korkarım! 

 -Tamam ana,ben böyle yaparım... 

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

 (Yaza kadar hal bu minval üzere devam eder. Bu hane aç kalmaz. Artık 

gün gelmiş-çatmış,her yerlerden buğdaylar ofise götürülmek üzere 
istenmektedir. Çimeli köyüne de emir gelir. Derhal gönderilmesi-diye... 

 Muhtar etrafını duvarla çevirdiği anbarın kapısını açar. Hayret ve dehşet 

içinde dona kalır. Çünkü buğdayların yarıya yakını yoktur. Odanın belirli bir 

cephesinden buğdaylar alınmıştır. Ancak kim almış olabilir? Bu cüreti kim 

göstermiş olabilir ki? Olsa olsa şimdiye kadar açlık ve buğday sıkıntısı çekmeyen 

Hacce bacı gil olabilir. Nasılda şimdiye kadar düşünmemişdim? Devlete ne cevab 
verecek,kaybedilenlerin yerini nasıl,kimden alıb dolduracağım? 

 Sorularına cevab bulmak üzere Hacce bacı gile gider.) 

 -Bacıı! bacıı. Ne yaptınız? Ocağıma ağaç diktiniz. Bunu siz yaptınız,siz.. 

 -Dur kardeş,dur. Ne var? Kıyamet mi kpptu? 

 -Daha ne ola? Buğdaylar,buğdaylar? Hırsızladığınız buğdaylar? Başıma 
kıyameti kopardınız... 

 -Evet kardaş... Biz aldık. Ne yiyecektik? 

 -............. 

 -Madem öyle. O halde sizde bunun çaresine bakın. Ofisede siz götürün. 

Nasıl götürürseniz,götürün? İstemiş olduklarını verin? 

 (Mehmed soğuk kanlılıkla lafa karışır.) 



 -Men yaparım,dayı! Sen karışma. Bir senin selamını götürdüm mü,olur 

işte. 

            -Oğlum ne selamı? Oğlum sen delimisin? Bu selam-melam işi mi? 

 Allah kerimdir dayı... 

 (Mehmed birkaç kişide yanına alır,kafasındaki planı uygulamaya koyulur. 

Ofise üç sefer yapılacak. 140 torba buğday götürülecektir. 90 torba ancak 
vardır. Ya diğerleri? onu Mehmede bırakalım) 

 -Arkadaşlar! Torbaların yarısına kadar kum doldurulacak,üstüne de 
buğday konulacaktır. Ancak dört torba tamamen buğday olacaktır. O özel... 

 (birinci seferlik buğday hazır olup kağnıya konularak ofisin önüne 

getirilir. Mehmed müdürün yanına sokulur. Kulağına eğilerek,fısıltı ile: 

 -Efendim! Müdür beg! Muhtarımızın size selamı var. Şu dört torbayı size 

yolladılar. 

 (İstifini bozmayan ofis müdürü,bir şey yokmuş gibi davranarak seslice): 

 -Çimeliler!.. Siz çekilin. Bekleyin bakalım şurada... 

 -............... 

 -Çimeliler,geçin bakalım. Sizinki tamamdır,eksik yok. Kontrol edilmiştir.  

 (Fısıltı ile Mehmede) O dört torbayı bize götür bırak.. 

 (Mehmed önceden haberdar ettiği arkadaşlarına verdiği talimatı 

uygulattırır. Bir araba gidecek,boşaltmadan arkadan gidip,dönerek bir daha 
gelecek. Ta ki sayı tamamlanana kadar... 

 Nitekim 4 torba rüşvet verilen buğday hürmetine ilk posta rahat atlatılmış 

olur. Özel torbalar önceden haberdar edilmiş olan ofis müdürünün hanımına 

teslim edilir. Hanımı da akşamleyin gelenlerin blançosunu kocasına bildirir. 

Geldi mi diye? 

 (Mehmed köye varır,muhtara uğrar ve; 

 -Muhtar dayı,tamam teslim ettim. Müdüründe size selamı var. 

 -Ula,bire oğul! Sen hangi selamdan bahsediyorsun? Hele buğdayları ne 
yaptın,ondan haber ver? 

 -Tamam muhtar dayı. Teslim ettim. Senin dört torbayı da kendisine 

göndermiş olduğunu söyledim. Evine götürdüm. Oda sana selam gönderdi,o 
kadar... 

 -Oğlum,sen hangi göndermeden bahsediyorsun? Bizim buğday zaten 

eksikdi,birde müdüre mi gönderecek mişiz? 



 (Diğer iki seferi de bu şekilde bitirip,ofis müdüründen:”Tam teslim 

edildi.”Mühürlü kağıdını alıp,ayrılacak olan Mehmede sırasını bekleyen 
köylülerden birisi yanaşarak: 

 -Kardaş! Noolur,bizim şu işi de yapın. Köy komşunuzdanız. Ne 
yapacağımızı bilemiyoruz. Bir kağnılık buğdayımız eksik. 

 -...Olur kardaş. Arkadaşlar! Bunlarla bir sefer yapıp,onlara katılında işleri 
bitsin. 

 Bir çok defa geçtikleri halde kapıdakilerin dikkatini çekmeyen kağnılar bu 

sefer kapıdaki bekçinin gözünden kaçmaz. Çünkü rüşvet olan buğdayı bunlardan 
almamıştır. Bekçi: 

 -Dur hele yav! Bu demin geçen boz katır değil mi? Bu demin geçmişdi. 
Torbalar sayılsın. 

 -Etme ağam! Yapma ağam. Kulun kölen olam. Bırakda boşaldalım. Biz 
daha ilk,yeni geçiyoruz. 

 (Güç bela boşaltılır. Köye dönülür.) 

 Mehmed –Berat- kağıdı mesabesindeki “Alındı” pusulasını muhtara teslim 

eder. Muhtar yine şaşkındır. Artık her şeyin olup bittiğini,bunun ve bundan 

önceki meydandan buğdayı nasıl çaldıklarını sorar. Mehmedin annesi Hacce ana 
anlatmaya başlar: 

 -Muhtar,siz memurla konuşurken memur damgalıyor ve bırakıyordu. 

Bende onun arkasında tezek ile meşgul olup,sizlerle ilgilenmiyor görünerek,o 

kalın olan mühürü tezeğe çıkarıyor,temizleyip yerine koyuyordum. Buğdayı 

almak için mühürü bozduğumuzda,önceden tezeğe çıkardığımız mühürü 

vuruyordum. Memurda dikkatli bakmayıp,sadece mühürlenmiş olduğuna baktığı 
için fark etmemişti. 

 -(Mehmed’de):Muhtar emmi,bende yarısını kum doldurdum. Ofis 

müdürüne rüşvet olarak dört torba verince,kapıcılarla anlaşmış 

olduklarından,benim ne kadar getirdiğime bakmaksızın göz yumdular. Bizde 
hepsini geçirdik. 

 -Vay sizi gidi... Verdiği buğdayı çalan buğday hırsızları! Buğday hırsızları 
vayy! 

 (O yıl Türkiye’de alınan buğday torbalarının altları hep kumlu çıkar. 

Anbarlara konulan buğdaylar da küflenir ve denize dökülür. 

 Hay’dan gelen Hu’ya gider. Yani O’ndan gelen yine O’na döner. 

 İnnâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn... 

  

         4-12-1992 

        MEHMET   ÖZÇELİK 



  

   

  

B U    MU     ?         K   A   P   I 

  

 Manevi kıtlığın yaşandığı bir dönemdi. Müfettişler teftişe ha geldi ,ha 
gelecek tedirginliği içerisinde idik. 

Millet olarak sanki kor ateşin üzerinde oturuyorduk. Şeyy, 

afedersiniz,körlerin içerisinde gibiydik. Bizlerinde manen kör olması 
istenmekteydi. Çünkü uygulamalar onu göstermekte idi. 

“ Selâmun aleyküm”demenin,”Takke ve sarık takmanın” ve çalıştığın 

yerde kendi imkanlarınla değil mescid açmak,tahtadan seccade yapmanın suç 

olduğu dönemlerden gelmekteyiz. Kıtlık dönemlerin insanları olup,kıtlığı 

yaşamış kıt kimseleriz. 

İşte böyle bir kıtlık senesinde,kıtlıktan çıkmış,kıt görüşlü ve kıt nazarlı,kıt 
kanaat geçinip giden biri bizi teftişe gelmişti. 

Kendilerine yardımcı olmak amacıyla bizde yanında bulunmaktaydık. Boş 

bir odaya geldiğimizde;hiç münasebeti yokken,birdenbire,bu oda ile öbür oda 

arasında,aradaki ara kapısına doğru parmağını uzatarak,birazda sert bir tavırla 

bağırarak; 

-Şu ney? Orada ne arıyor? 

-Zamansız,zeminsiz,münasebetsiz ve de yersiz bu ifadeyi oturtturacak bir 
yer bulamadığımızdan,birdenbire; 

-Bu mu? Kapı.... deyince; 

-Yersiz sözüne yer bulmaya çalışan bu vatandaş bu sefer sinirli,kızgın ve 

de kızarmış bir vaziyette dalga geçtiğimi zannederek;-O da böyle sakin  bir 
okulda- 

-Hayııırrr.. şunu diyorum,diyerek parmağını ve biraz da kendisini daha 

yaklaştırarak tahta seccadeyi işaret edince,ben de gayet sakin olarak,hiçbir şey 
yokmuş gibi; 

-Namaz kılmak için seccade,deyince;gümleyip çekip gitti... 

Dünya da yer-siz ve yar-sız kalıp yaşayan,belki de ölmüş olan bu insanlar 

orada,kendilerine dar ve bar olacak olan o kabir,mahşer,sırat ve cehennem de 
dost arasınlar ve varsa bulsunlar. 

Ne yar kaldı,ne de kar kaldı. Hepsi kendi derdi ve günahıyla çekip bu 
dünyadan gitti. 



Niyazi-i Mısrî-nin dediği gibi; 

Bir ticaret yapmadım,nakdi ömür oldu heba. 

Yola geldim lâkin göçmüş cümle kervan bî-haber. 

Ağlayıp nâlân edip düştüm yola tenha garip, 

Dîde giryân,sine biryân,akıl hayran bî-haber. 

Ahirette ağlamamanın yolu;maddi ve manevi ağlatmamaktan geçer. Sen 
bu dünyada ehli imanı haksız yere ağlat da,orada ağlama? Mümkün mü? 

Zulüm bir kirdir. Cennet,kiri ve kirliyi ve de kirliliği kabul 

etmez,temizlemedikçe, temizlenmedikçe.... 

  

       10-3-1996 

      MEHMET   ÖZÇELİK 

     G Ü N A H        K İ R İ 

  

 Saf bir insandı.Zaten bu durumda onun saflığından ileri gelmişti. Demek ki 

bulanık sudan saf ve saflaşmış,durulmuş suda çıkarmış. Nitekim ölüden 
diri,diriden de ölü çıktığı gibi. 

 Babası içki kiri ile kirlenmiş,kirliliği de devam etmekte idi. 

 Babası kendisine içki getirmesini söylediğinde,istemeyerek biraz 

korkudan,biraz babasına olan hürmetten içkiyi bir bezle tutar,babasına da 
öylece götürürdü. 

 Saflık kiri kabul etmiyor,beyazlık lekeyi hemen gösteriyordu. 

 İşte bu saf insanda hanımının her şeyleri istemesi,kendisinin de buna 

karşı koyamayışı,onu borçlanmaya götürüyordu. Zamanları borçları ödeyemez 

duruma geliyordu. 

 İşte yine böyle bir zor duruma düştüğünde,ne yapacağını 

şaşırmış;borcunu ve borçlandıklarını ödeyemeyince 1997-nin fiyat değeri 

itibariyle,pek bir şey tutmasa da faize bulaşmıştı. Bankaya gitmiş ve 4 milyon 

faiz kredisi almıştı. 

 Garip amma,alamadığı isteklerden biri olan naylon leğen dahi kendisini bu 

şiddetle kaçındığı işi yapmaya sevk etmişti. 

 Bir anlık böyle bir günaha girmesi onu rahatsız ediyor,vicdanını 
sızlatıyordu. 



 Saflığından bu kalbi açık insan,bir rüya görür. Oda hemen bu günaha 

girmesinin akabinde... 

 Rüyasında;bir sofra kurulmuş,içkili bir sofra. Kendisi de birini bekliyor 
ki,ona sunsun. 

 içkili bir sofra ve beklediği kimseye de kendisi sunacak. Böyle bir rüya ile 
ikaz ediliyor. 

 Başkasının aldığı trilyonlar,zahiren onları rahatsız etmese de,bunun dört 

milyonu günah kiri olarak,içki içme ve içirme günahı olarak kendisine 

gösteriliyor. 

 Ta ki bu dünyadan çıkarken,günah kirlerinden arınmış olarak çıksın. 

 Bütün günahlar maddi şekle girdiğinde,böyle görünümler alacaktır. 

 Çünki günahlar manevi birer kirdirler. Kirler günah olduğu gibi... 

 Bu bir nedamete de vesile oldu. Zira insan bir kötülük yaptığında tevbe 

etmez veya ondan vaz geçmezse,yaptığı şey gün geçtikçe kuvvetlenir,kendisi ise 
zaifleşir. Tıpkı diken ağacının durdukça kuvvetlenmesi gibi... 

  

          21-7-1997 

         MEHMET  ÖZÇELİK 

    HARAMIN       SANCISI 

  

 Haramın verdiği sancıyı tadan bir insanın onun vermiş olduğu sancıyı 

çekmekle kalmayıp,hala devam eden sancısının bir ifadesidir ki;bunu kendisine 

anlatmaya mecbur kılmıştır; 

Ben daha dokuz yaşında iken,bir gün kötü arkadaşıma 

kandım.Mahallelerinde bulunan bir bahçeye girdik. 

Aman Allahım! Ne güzel kayısılardı onlar! Olgunlaşmış,tatlı idiler. 

Annem ve babamın daha önceki hatırlatmalarını unutmuştum. Haram 

sancıdır demişlerdi. 

Arkadaşımızla beraber rahat ve zevkle yemiştik. Yememizi engelleyecek 

hiçbir engel yoktu,rahattık. 

Sağlıklı bir insandım. Hemen hemen ciddi manada bir hastalık da 

geçirmemiştim. 



Arkadaşımın sesinde bir değişiklik olmuştu. Sesi çıkmaz olmuştu. Oysa o 

devamlı çok konuşkandı. Konuşmayı da severdi. yemesiyle beraber onda bir 

değişiklik hissediyordum. O ise yemeye karşı hızı kesilmiş olarak devam 

ediyordu. 

Artık gittikçe hızı kesilmiş,yiyemiyordu. Oda bendeki değişikliğe az farklılıkla 

beraber şahit olmuştu. O bana değiştiğimi,ben de ona değişmiş olduğunu 

söylüyorduk. 

Çok geçmedi ki;bende de,onda da bir anda bir kıvranma,bir sancılanma 

başlamıştı. İkimizde şaşkındık. 

Yüzlerimiz kızarmış,kendimizden geçmiştik.Gözümüzü 

açtığımızda,Ahmet’le ben karşı karşıya hastahane odasında kendimizi 

bulmuştuk.  

Öğrendik ki;oradan geçmekte olan birisi bizi baygın görünce 

korkmuş,hemen aceleyle hastahaneye yetiştirmiş.  

Ailelerimizde gelmişlerdi. Ancak sancı hala geçmemiş,azalmakla beraber 

devam ediyordu. 

Doktor amcaya söylediğimizde oda şaşırmış ve şöyle demişti;Size en 

tesirli iğneden vurdum. Kesinlikle sancının olmaması lazım. Kesilmesi gerek. 

Çekilen bir çok filimler hastalığımızı ortaya koymamıştı. Teşhis 

edemediler. Tüm bölümlere gittik. Tüm bölümlerin doktorları toplandılar. Hepsi 

de şaşkınlık içerisinde kalmışlardı. Sanki tüm öğrendikleri bizim basit gibi 

görülen rahatsızlığımız karşısında yenik düşmüşlerdi. Çünki Ahmet’de de bende 

de ağrılar bir türlü kesilmek bilmiyor,devam ediyordu. 

Mesleklerinde gayet yetkili olan bu doktorlar,son olarak şöyle bir rapor 

verdiler:” Bu hastalık tıbbın aciz kaldığı,teknolojinin yenik düştüğü,tesbit 

edilemiyen bir hastalıktır. 

Eğer hiç bitmeden devam ederse,bir de yurt dışına götürün,dediler. 

Ekmek yer,su içer gibi hap kullanıyor,iğne vuruluyorduk. Midemizdeki 

sancı azalıyor,ancak bir türlü kesilmiyordu. Çaresizdik.          

İçim ateş gibi yanıyor,soğuk suyla sürekli söndürmeye çalışıyordum. Çok 

giymişsindir,dediler. Giysilerimi azaltmama rağmen pek bir şey değişmiyordu. 

Ahmet’de benden pek farksız değildi. İki insan,bir vücut gibi sıkıntı 

içerisinde idik. 

-Bir gün din dersinde iken Din hocamız anlatmıştı:” Çocuklar! Sakın haram 

yemeyin. Başkasının malını izinsiz yere alıp kullanmayın. Yoksa karnınızda ateş 

olur,sizi yakar.”demişti. 



Birden onu hatırladım! Acaba??...dedim. 

Bu durumu anneme anlattım. Amcaların bahçesine izinsiz girip,kaysı 

toplayarak yediğimizi söyledim. 

Annem ise bana:” Oğlum onlar her zaman pazara getirip satarlar. Hatta 

babanda onlardan iki kilo almış,hepimiz yemiştik. Hatta sen de yemiş,hiç 

birimize bir şey olmamıştı.” 

Annem doğru söylüyordu. Yemiştik,hiçbir şeyde olmamıştı. 

Yine de annem babamı o amcalara göndermiş,helallik dilemesini istemişti. 

Babam da giderek adamı bulmuş,helallik dilemiş. Hatta amca yanıma bir 

gelsinler bakalım,demiş. 

Hayret! Bizde beş gündür devam eden karın sancısı geçmişti. Hepimizde 

şaşkındık. Doktorlarda şaşırdılar. Zaten biz,herhangi bir yaranın olmadığını 

biliyorduk,dediler. 

Hastahaneden ayrılırken ilk işimiz Ahmet’le beraber amcanın yanına 

gidip,elini öpmek oldu. Özür dilediğimizde,bizi affettiğini söyledi. Çok iyi bir 

insandı. Bize çokça kaysı getirdi. Biz ise biraz korkarak,biraz da çekinerek yedik. 

Hiçbir şeyde olmadı. Çünki amca getirmiş ve helal idi. 

Demek ki;bizdeki sancı,haramın sancısı imiş... 

  

         25-12-1994 

        MEHMET   ÖZÇELİK   

  

             ADIYAMAN 

   SATILMAYAN (GEÇMEYEN ) HELAL MAL 

  

 Köyleri üzüm bağları ve bekmeziyle meşhur olmuştu. İlçeyi-ili hemen 

hemen orası beslerdi üzümüyle. 

 Yine bir bağ bozumu mevsimiydi. Üzümlerin güzelleri 

seçilmiş;bekmez,basdık,kesme ve kurutmalıklar olarak ayrılmıştı. Bekmezi 

gerçekten de her zamanki gibi idi. En uzak yerlerden gelir,sipariş verip,alırlardı. 
Bir sene öncesinden avans bile verilir,ayrılması sağlanırdı. 



 Ancak bu sene için ne önceden sipariş verilmiş,ne de gelip alınmıştı! 

Mecburen pazara götürmek gerekecekti. Bu düşünce ile gerekli hazırlıklar 
yapıldı,bekmezler yüklenerek,pazarın yoluna koyuldular. 

 Ancak uzun yol gidilmemiş olmasına rağmen ,bir çeşmenin başında 

konaklamak üzere duruldu. Daha sonra öğrendiğim üzere her sene bu adet 
devam edermiş. Bu senede devam ettiriyorlardı bu adetlerini. 

 Adetleri ise;Yarım olan tuluklar musluğun ağzına dayanır,doldurularak 

tamamlanırdı.Mehmet dayının ise pek niyeti yok gibiydi. Helal malına haram 
karıştırmak niyetinde değildi,olmadı da... 

 İleride pişman olacağını düşünerek,arkadaşları ısrar ettiler:- Mehmet 

dayı!gel sen de bekmezine su kat! Bizden ayrı davranma,ayrı kalma! Pişman 

olursun sonra! dedilerse de tokat gibi etki yapan bu sözlerine pek de aldırış 

etmedi. Zaten bir şey dese de dinlemeyeceklerdi kendisini. Bir şey de demedi. 

 Neticede pazara varıldı. Mallar sergilendi. Öğleye varmadan 

arkadaşlarının yarısına kadar su karıştırmış oldukları bekmezleri iyi fiyata da 

satılmış,köyün yolunu tutmuşlardı bile. Kendisi ise hala bir kilo bile 

satamamıştı. Oysa fiyat diğerlerininkiyle ayniydi! Her sene kapışılan bekmezin 
akibeti bu mu olacaktı? 

 Arkadaşları giderayak yine kendisini uyarmışlardı fakat vicdanı müsaade 
etmiyordu. 

 O gece handa kaldı. Gözüne uyku girmiyor,devamlı 

düşünüyor..düşünüyordu. Bir türlü vicdandan karar çıkmıyordu. Sıkıntılıda olsa 

o gece geçmişti. Geçmişti de gündüz nasıl geçecekti? 

 Korktuğu başına gelmiş,ikinci günde satamamıştı. 

 Katsamıydı ne? Nefsinden fetva aradı ve fetvayı da buldu; Sırf satılıp-

satılmayacağını öğrenmek için  suyu katacaktı! Hele nasıl olacaktı? Bir 
denemeliydi! 

 İstemeye istemeye Mehmet amca bekmeze su kattı. Fiyatta bir değişiklik 
olmamıştı. Fiyat aynıydı. Sadece bu seferki sulu idi. 

 Aman Allahım! Mehmet Amca da öğlene kalmadan bitirmişti! 

 Ama bir türlü anlayamamıştı bu işin sırrını??? Köyde diğer arkadaşlarına 

ulaşmak için adeta uçarcasına gidiyordu. Çünki onlar bu işin sırrını biliyorlardı 

demek ki!  

 Köye vardığında da ilk işi onlara varmak oldu. Sebebini sordu. 

 Onlar kendisini takdir ettikten sonra bu işin sırrını da tecrübelerine 
dayanarak anlatmaya başladılar: 

 Mehmet Amca! Paralar helal değil ki,onlarla helal mal alınsın! Doğru olan 

senin yaptığındır. Ancak insanlar kazançlarına haram kattıklarından,ona bu 

helal mal,layık ve denk gelmediğinden satılmıyor. Haram karıştırmayınca 

satılmıyor,karıştırınca satılıyor! Allah affetsin! 



 NOT: Başkasının yanlışı,yanlış yapmayı gerektirmez. Bu bir ibret ve ders 

içindir. Dinen ve fıkhen su karıştırmayı,helalı haram yapmayı gerektirmez ve 
meşru kılmaz. 

  

-         -         HELALDA HASSASİYET 

-  Önemli olan Allahın rızasıdır. Onun memnuniyeti doğrultusunda 
insanların hukukunun gözetilmesidir.  

- Ecdad bu konuda öyle hassasiyet göstermiştir ki; kendi tarlasından 

ayrılıp da ,komşusunun tarlasından geçmek mecburiyetinde olduğu zaman; 

geçtikten sonra tamamen ayrılmadan ayakkabısını çıkarır,içerisine girmiş olan 

toprağı silkeleyerek,onun toprağından öylece ayrılırdı. Toprağı ayakkabısına 
bulaşmamış,onun hakkı kendisine geçmemiş olurdu. 

- O derece hassas idi. 

- Ancak hissin körelmiş olması,hassasiyeti de kör etmiştir. 

** Osmanlı zamanında çokca tutulup manzum eserlerden olan iki kardeş 

olan Ahmet ve Mehmet-in yazmış olduğu hikayemsi ve nasiha tarzındaki 

eserleri olan Muhammediye ve Ahmediyedir. 

Bunlardan Ahmet sürekli gayret ettiği halde bir türlü ne maddi ne de 

manevi yönden kardeşine yetişememektedir. 

Sebebini annesine sorar ve şu cevabı alır: 

-Ben sizi ve hizmetinizi kesinlikle abdestsiz olarak yapmadım.Ancak 

küçükken bir gün sen çokca ağlıyordun.O anda da benim abdestim 

yoktu.Abdest alıp gelmede epey zaman alacaktı.Sen ise ağlamaktan 
çatlayacak hale gelmiştin.Ben de mecburen abdestsiz olarak seni emzirdim. 

İşte kardeşin Muhammedin senden olan farkı buradan 

kaynaklanmaktadır. 

**Yine Bediüzzaman Said Nursinin genç yaşında adeta İstanbuldaki tüm 

alimlere meydan okurcasına,Beyazıd daki Şekerci iş hanına asmış olduğu –

Burada her soruya cevab verilir fakat soru sorulmaz.-her gün her dalda 

yüzlerce insan gelip cevabını alınca bu durum dikkatini çeken birkaç kişi 

memleketine gidip araştırmak isterler.Ve evine varırlar.Babasını 

sorduklarında babası tarlaya gitmiştir.O arada annesine bu çocuğu nasıl 

büyüttüklerini sorarlar.Anne ise,kesinlikle abdestsiz olarak onu 

emzirmediğini söyler. 

Akşama doğru baba tarladan gelmektedir.Fakat önüne katmış olduğu iki 
büyük baş hayvanın ağızları kapalıdır. 

Sorarlar,bizde hasat zamanı hayvanların ağızları bağlanır taki hasadı 

yemesinler diye.Oysa şimdi hasat zamanı olmadığı halde siz neden bunların 
ağızlarını bağladınız diye sorarlar. 

Aldıkları cevab ise gayet ilginçtir. 



-Benim tarla epey ilerdedir.Yolda gelirken sağlı sollu komşuların tarlaları 

bulunmaktadır.Hayvanlar yanlışlıkla onların tarlalarına girip bir şey yemesin 
ve zarar vermesin diye ağızlarını bağladım der. 

Onlarda başka soru sormaya ihtiyaç duymadan,elbette böyle anne ve 
babadan,böylede evlad olur diyerek,geriye dönerler. 

**Yavuzunda Mısır seferine giderken özellikle askerlerini bir bağdan 

geçirdikten sonra heybelerini araması meşhurdur.Birisinin heybesinden bir 

salkım üzüm çıkmıştır.Araştırdığında bu askerinde üzüm tiyeğine bir salkım 
üzümün parasını koyduğunu tesbit eder ve Mısırı fetheder. 

  

   19/11/1999 

MEHMET   ÖZÇELİK                                                                                                                                 

  İYİLİKDEKİ        GÜNAH 

  

    Hasenatil ebrar,seyyiatil mukarrebin,tıpkı Hz.Musanın Allahtan kendisini 

göstermesini istemesine karşı baygın olarak yere düşüp,bayılması 

gibi.Günahlar hatalar gibidir.Küçük görülmemelidir.Nice hatalar 

vardırki,insanın bir ömür boyu kazancını kaybettirir.Servetini bir kumarda,bir 

yangında,bir trafik kazasında kaybedebilir.Büyük hatalar,büyük kayıblara 

neden olduğu gibi;küçük hatalarda büyük kayıblara sebeb olurlar.Büyüğe 

sebeb olan küçük bir hata,küçük görülmemelidir. Günahlar ebedi ahiret 

hayatında,ebedi hastalıklara neden olurlar.Görmeden bir hata neticesi mayınlı 

tarlaya giren birisi ölebilir,ömür boyu sakat kalabilir.Havva annemiz ve Adem 

babamızda zahiren küçük bir hata yapmışlar,yasak meyveden yemişlerdi, 

netice ise malum.Bir üniversite imtihanında bazen küçük bir hata,büyük bir 

kayba neden olmakta,hayatın çehre ve seyri değişmektedir.Açık olan bir 

elektrik kablosuna bilmeden,görmeden dokunma durumunda hayat 

kararabilmektedir.Bilmeyip görmemek ise bir mazeret teşkil etmemekte,kaybı 

geri getirmemektedir.Devletin koyduğu kanunlarda da bilmemek suçun affına 

değil,iki kat arttırılmasına sebeb olmaktadır.Biri bilmemek,biride yapmış 

olmak.Günahlar hayatı karartan,kalbi siyahlaştıran belkide hayatı kemiren 

virüslerdir.Bilgisayara giren bir virüs,uzun müddet emek verilen bir birikimi 

bir anda silip süpürmektedir.Altı-üstü bir virüs!Günahlardan korunmak için 

anti-virüs sistemini kurmak ve işletmek gerekir.Aksi durumda yaratılıştan 

gelen ve ruhlar aleminde kurulan iman ve islam proğramını 

çökertebilir.Hayatı zehirleştiren tüm sıkıntılar,küçükten büyüğe hemde 

önemsenmeyen hatalar neticesinde doğmaktadır.Günahlar ana 

trafoya,bilgisayarın beyni olan hard-diski etkilemekte ve 

zedelemektedir.Orada meydana gelecek küçük bir zarar,diğer proğram ve 

sistemlerdeki büyük zararlardan daha büyük zarar açacaktır.Günahlar 

neticesinde imanda açılan yaralar,büyük kayıplara neden olup,ebedi hayatı 

etkiler,belirler,kaybettirir.Tıpkı bilgisayarın çökmesi gibi,hayat 

çöker.Günahlar ve hatalar her insana şu sözü söyletmiştir:Keşke şunu 



yapmasaydım veyaşunu yapsaydım!Mükemmel proğramlanan insan günah ve 

hata kirini kaldırmıyor.Ancak kader cihetiyle günah ve hataların var oluş 

sebebi;ona karşı alternatiflerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesidir.Bir şeyin 

korunması,o şeyin zıddının o şeye girmesiy veya girme korkusu sebebiyle 

korunmasına sebeb olur.İnsanların hayatlarına ve sağlıklarına dikkat 

etmeleri,hayatı tehdit eden unsurların varlığı iledir.Vatanın muhafazası,bu 

uğurda uykusuzluk ve hertürlü harcamalar,düşman tehdidinin tehlikesi 

sebebiyledir.Birşeyi sahiblenmekteki amaç;dikkat,hassasiyet ve alınan 

önlemler,o şeyin kaybedilmesi korkusundandır.Cehennem gibi günah ve hata 

havuzu olmasaydı,cenneti elde etme ve muhafazasına çalışma istek ve azmi 

olmayacaktı.Küfrün karanlığıdırki,insanları imanın nuruna 

sevketmektedir.Günah ve hatalar hayatı yok etmek için değil,korumak için 

konulmuştur. 

    Hz.Musa Allahın kelamına mazhar olunca,rü'yetine iştiyak 

hissetti.Öyleki ölmeyi bile istedi.Görmemektense,görüp ölmeyi kabul 

etti.41[1] Allah ise dağın bile tahammül edemeyeceği bir durumda-

sertlikleriyle beraber-,dağa bakmasını,eğer yerinde durur veya durabilirse 

görebileceğini,onun nazarına sunuyor.Ancak buda muhal bir teklif 

olmayıp,Allahın kudretiyle durabileceği gibi,görülebileceğininde bazı 

şartlarla olabileceğinin imkanını ifade etmektedir.Eğer imkansız ve muhal 

olsaydı,Allah böyle muhal olan bir şartı,şart koşmazdı.Şart tahakkuk 

edince,vukuuda mümkün olur.Hammad bin Selemeden;Sehl b.Said-is 

Sâidî-den rivayet eder;Allah 70 bin hicabdan bir nur izhar etti.Bir dirhem 

kadardan dağ yerle bir oldu."İbni Abbas;Toprak oldu,der.kül oldu denilir 

ve zayıf görüşe göre;bu dağların 6 dağ olduğu,üçü Medinede(ki biri 

Uhud),üçüde Mekke'de(ki biride Sebir)olduğu söylenir.42[2] 

    Rasulullahın ölüyü diriltmesi;kendisi gibi,sözününde hayattar 

olmasından hayat vermektedir,tıpkı her asra hayat verdiği gibi.Haram ve 

şüpheliler ise bu tesiri kırar,kendisine bile hayat veremez olur. 

  

MEHMET  ÖZÇELİK 

 

 

 

    ÖLDÜRÜLEMİYEN   MEHDİ 

  

                                                           

41[1] Mecmuatün minet-Tefasir.Kadı Beyzavi...(Arapça) 2/627) 

42[2] Age.2/630 



 Kırşehirin eşrafından emekli imam ve hafız İhsan Barutçu hocamız;küçük 

yaşlarda hafızlığa çalıştığı sırada hocalarından Mehdi hakkında konuşurlarken 
şunları duyduğunu anlatmıştı; 

 Âhirzamanda Mehdi 20 sefer ölüp dirilecek… 

 Bunun tevili ile ilgili olarak ise;Bediüzzaman Said Nursi 

Hazretleri,kendiside eserlerinde bir çok defa dile getirdiği üzere;19 defa 

öldürücü zehirlerle zehirlendiği halde,Allahın inayetiyle kurtulmuş,vücudunda 

bir ur olarak top halinde toplanmıştır. 

 2.sinde de öldüğünde rahat bırakılmamış,kabrinden çıkarılarak sonuncusu 
böyle gerçekleşmiştir. 

 İster bu durum bir hadise isnad edilsin,ister evliya kerâmeti olarak veya 

ilmin istihracı sonucu olsun;bu ifade tıpa tıp Bediüzzaman hazretlerine tevafuk 
ve tetabuk etmektedir. 

 -Hocamız diğer bir rivayetinde,çeşitli tevillere müsaid olsa bile nakilde; 

 Hz. Alinin oğlu (Mehdi) bir kayada (kovuğunda) gizlenip,âhirzamanda 

çıkacak… 

 Allahu a’lem bir tevili şudur ki;Bediüzzamanın doğduğu yer olan Bitlis / 

Hizan / Nurs karyesi etrafı 15 köyle çevrilmiş,ortada çukurda,etrafı dağlarla 

kaplı bir coğrafi yapıya sahibtir. Âdeta yalçın kayalıkların bir kovuğunu 
andırmaktadır. 

 Ve bütün eserleri oralarda yazılmış,Barlada,Burdurda tâ Tiflise kadar hep 

yalçın kayalarda zuhur etmiş,eserleride oranın mahsulü olmaktadır. 

 Akılların takdirine bıraktığımız bu ifadelerin hiçbir isabet ve sevab ciheti 
olmasa bile,günah yönüde bulunmamaktadır. 

 Sadece hakikata açılan bir penceredir… 

 “Bediüzzaman; Şarkî Anadolu’da “Medresetüz-zehra” namında bir 

dârülfünun açmak, ya Van’da veyahut da Diyarbakır’da dârülfünun derecesinde 

bir medrese tesisine çalışmak için İstanbul’a geldi. İstanbul’a gelişini bir 

muharrir şöyle tasvir etmişti: “Şarkın yalçın kayalıklarından, bir ateşpâre-i zekâ, 
İstanbul âfâkında tulû etti.”43[1] 

“Kürdistan’ın sarp, yalçın kayaları arasından gelerek İstanbul’da bulunan 
Bediüzzaman Said Nursî’yi ilzam edemeyen İstanbul uleması…”44[2] 

  

MEHMET  ÖZÇELİK 

                                                           

43[1] Tarihçe-i Hayat.52. 

44[2] Age.53. 



  

  

 

 

 

    Ö L Ü D E N   Ç I K A N   D İ R İ 

  

 Doğan abi! İşte şu karşıdan gelen adam var ya,benim âmirim komser 

Yüksel Beydir. Beni içkiye başlatıp,,her gün evde huzursuzluk 
çıkararak,hanımımı dövmeme sebeb olan kişi. 

 Polis Mahmut la Doğan bey komşulardı. Karşı karşıya oturmaktaydılar 

aynı apartmanda. Sürekli kavga sesleri gelir,hanımının ağlamaları duyulurdu. Bu 

durumda annesi Doğan beye hemen yetişmesini,kızcağızı kurtarmasını söylerdi 

İşte polis Mahmutla bu ortamda tanışmışlardı. Birkaç Risale-i Nur sohbetleriyle 

Polis Mahmudun hayatı değişmiş,artık evlerinden bağırtı ve kavgalar 

gelmiyor,hanımının yüzü gülüyordu. 

 Polis Mahmut ise kucağına düştüğü Komseri Yükselin,her akşam kendisini 

içkiye zorla alıştırdığını söylüyor,tarikatlı olduğunu,yapamayacağını söylediği 

halde,sicilini bozacağı tehdidiyle yıllardır içki sofrasına Mahmudu da alıştıran 

Yüksel Bey,bu sefer Mahmud Beyin arkasından onunda tayini aynı yere yani 

Kırşehire çıkmıştı. 

 Şimdi ise kendi hidayetine sebeb olup,namaza başlamasına vesile olan 
Doğan Beyle karşılaşmıştı. 

 Tevafuk ya..kurtuldum dediği komiseri bu sefer kendisin bulunduğu yere 

gelmiş,yine kendisine musallat olmasından,eski hallerine dönmekten 
korkuyordu. 

 Ama komiserden öcünü almalıydı,oda en güzel bir şekilde... 

 Komiser Yüksel rahatsız görünüyordu. Rahatsız mı olduğu sorulduğunda 

da;Evet,ah,of,bir avuç dolusu hap kullandığım halde bir faydasını görmüyorum. 
Sürekli mide ağrısı devam ediyor. İçki midesini mahvetmişti 

 Doğan bey ise,kendilerinde ilaç bulunduğunu,görüşmek istediğini 

söylediğinde Komiser Yüksel bey çekilmez bu ağrılardan şifa bulmak amacıyla 
görüşmeyi kabul etmişti. 

 Komiser Yüksel bey hayatının dönüm noktasını oluşturan,âdeta yeniden 

doğmasına sebeb olan bir süprizle karşılaşmıştı.  

 Kendisine Bediüzzamanın Lem’alar adlı kitabın 25. lem’asından 

1.Deva,2.Deva,3.Deva ve 4.Deva derken birden bire yıllardır devam eden mide 
rahatsızlığı bıçakla kesilir gibi gitmiş,yerini rahatlığa bırakmıştı. 

Artık komiser eski ilaçları bırakmış,vermek istemeyip aldığı bu devaları evde 
kendisi kullanır olmuştu. Sürekli 25.devayı okuyordu. 



 Ve nihayet Yüksel komiserde Polis Mahmut gibi değişmiş,oda namaza 

başlamıştı. 

 İçkinin her nevini deneyen ve kendisini bitirdiğinin ancak şimdi farkına 

varan Yüksel Komiser,başkalarınında geç kalmadan kendisi gibi kurtulmasını 
istiyordu. Eski menfi tavrı,şimdi müsbette devam ediyordu. 

 Bu amaçla polislere namaz kılmalarını söylüyor,onları içkiye değil,namaza 
ve güzel ahlaka alıştırıyordu. 

 Komiser beyi boş bırakmayan Doğan bey,sohbetten sohbete 

koşuyor,yanına ziyaret için gittiğinde de Doğan beyin sözünün geçeceğini 

bilerek ona ricada bulunan bazı polisler;Komserlerinin kendilerine namaz kılma 
konusunda ısrarda bulunmaması için, söylemesini istiyorlardı. 

 Durum komiser beye iletildiğinde ise,kükreyen komiser,nicelerini 
kötülüğe başlatırken,şimdide telafi için iyiliğe davette ısrarlı davranıyordu. 

 Bununlada kalmayan Yüksel bey kısa zamanda Kur’an-ı öğreniyor,anne-

babasının kabrinde okuyor ve polislerinde öğrenmelerine yardımcı 
oluyor,şimdiye kadar kılmadığı namazlarını hızla kaza ediyordu. 

 Harcanan yılları hızla telafi ediyordu. 

 Kur’an hakikatları sayesinde sadece polis Mahmut ve Komiser Yüksel 
kurtulmuyor,çocuklarının hayatıda kurtulmuş oluyordu 

 O Allah ki ölüden diri çıkarandır. 

  

         MEHMET   ÖZÇELİK 

    NE   KADAR   SEVİNMİŞDİM 

  

 Evet,gerçekten çok sevinmiştim. Zira bizim Şükrü’yü namaz kılarken 
görmüştüm. Bu yaşına kadar namaz kılmamıştı. 

 Namazsız geçen elli küsur yıl... Kolay değildi. Hem kötü arkadaşlarından 

ayrılmış,eski kötü adetlerini terk etmiş ve artık namaza başlamıştı. Beni 

düşündürmüştü bu durum. 

 Bu sevinçle yanına yaklaştım ve; 

 -“Maşaallah! şükrü seni tebrik ederim. Artık namaza başlamışsın.”diyerek 

onu kucaklamaya başladım. sevincimden anne-babama kavuşmuş gibi 
sevinçliydim. Nerdeyse bırakmak istemiyordum. 

 Benim bu sevinçli,gülüp sevinerek yaptığım harekete Şükrü de gülerek 

karşılık verdi. Ancak içinden bir şeyler söyleme isteği,sevincimin devam 
etmesini istememe gibi bir duygusu vardı. Çok da sürmedi. 



 Şükrü bana şunları söylemeye başladı: 

 “Ne namazı,ne namaza başlaması yav!! Günleri şaşırmışım. Ben bu gün 

Cuma zannetmiş,camiye girmiştim. Sonradan fark ettim. Meğer bu gün 
Perşembeymiş!..” 

 Bu cevap karşısında çok şaşırmış ve çok üzülmüştüm. 

 Meğer şaşkınlar şaşkınlığı kendilerinde değil,günlerde arıyorlarmış. 

 Allah kimseyi şaşırtmasın!! Âmin... 

 Ben onun kazançlı çıkmış olmasına sevinirken,o yanlışlıkla kılabilmekten 
dolayı zararlı çıkacağını düşünmekte. 

 Kazancını kılmakta değil,kılmamakta hesab etmektedir. 

 Acaba,kılan kılmakla ne kaybetti,kılmayan kılmamakla ne kazandı? 

 İkisinin de ömrü geçi ve de sür’atle geçmektedir. 

  

          16-3-1997 

         MEHMET   ÖZÇELİK 

    YAŞ KIRKBEŞ YOLUN YARISI 

  

 Abdurrahman bey ev sahibi olan Cemal beyden razıydı. Yıllardır evinde 

oturmaktaydı. Bir sıkıntısınıda görmemişti. 

 Ancak yaşı kırkbeş olduğu halde hâla namaza başlamamış,Cuma 

namazlarına bile gitmemişti. Her görüştüklerinde de,artık kılması 

gerektiğini,başlamasını ona hatırlatırdı. Her seferinde de,daha ömrünün var 

olduğunu söylerdi. 

 Yine bir akşamüzeri köşede karşılaştıkları ev sahibi Cemale;namaza 

başlamasını,artık yaşının 45 olup,ömrünün geçtiğini hatırlatmıştı. 

 Bu sefer Cemal durmuş,yaşımda ne varki,daha kırkbeşindeyim. Daha nice 
yıllar önümde beklemekte. Kılarım elbet bir gün. 

 Abdurrahmanı yine atlatmıştı. Ancak Azrailin nerede gezmekte 
olduğundan da habersizdi. Daha nice yııları vardı,yaşayacakdı... 

 Tıpkı şairin 35 yaş şiirinde:Yaş 35 yolun yarısı / Dante gibi kaldık 
ortasında... 

Ancak iki yıl sonra şair gitmiş,yaş 35 yolun yarısı değil,sonu olmuştu. 



 Cemalde yaş 35 yolun yarısı diye düşünüyordu. Ancak Cemalin şair 

kadarda şansı yoktu. 

 Abdurrahman eve gelmiş,hanımına yemeğini getirmesini söylemişti. 

 Mutfakta yemek ile meşgul olan hanımı,hâla yemek getirmemiş ancak 

telaşlı telaşlı Cemalgilin evinde bağırtılar geldiğini,herhalde Cemal beyin ölmüş 
olduğunu söylüyordu. 

 Abdurrahman ise hanımına kızıp,hâla neden yemek getirmediğini oysa 

daha yeni Cemal beyle kapının önünde konuştuklarını,bir yanlışının olacağını 

söylüyor,bir türlü inanamıyordu. 

 Ancak iş gerçekti. Ayrıldıklarında Cemal bey birden 
rahatsızlanmış,hastahaneye kaldıramadan ansızın ölmüştü. 

 Yolun yarısı değil,sonu idi. Kendisini takib etmekte olan Azrail,emanetini 
almıştı. 

 Yaş kaç? Yolun neresi? 

  

        MEHMET   ÖZÇELİK 

  

  

KOCAMAN ÖMRÜ HEBA ETTİK 

 

 60 küsur sene ömrü boşu boşuna geçirmişti.Geriye baktığında kendisini 

memnun edip yüzünü güldürecek bir şeyi yoktu. 

 Gelmesiyle gitmesi arasında pek bir fark olmadığı gibi,doğuştan getirdiği 

güzellikleri de kaybetmiş,sermayeyi tüketmişti. 

 Şimdi ise yaşı hayli ilerlemiş belki de ölüm meleğinin etrafında gezdiğini 

hissediyordu. 

 Dünyada kimseyi pek memnun etmediği gibi,ahrette de memnun olacağı 

ve memnun edeceği bir şeyi de yoktu. 

 Bu düşüncelerle yatağından doğruldu.Elbisesini ve çorabını giydi. 

 Gitmekle gitmemek arasında bir anlık bir düşünceden sonra yılların 

yorgunluğunu ve kaybedilen yılların yükünü hafifletmek amacıyla sırt üstü bir 

uzandı. 

 Uzanış bu uzanıştı.Bir daha da kalkamadı,belki de onca yükün altında 

kalmış kalkamamıştı. 

 Kolay mıydı boşa geçen yılların yükünün altında ezilmemek! 



 Ancak kulaklarda son sırtı yatmadan önce söylediği son söz kalmıştı,oysa 

bu söz ilk söz olarak kulaklarda küpe olmalı,hafızadan çıkmamalıydı; 

 “Kocaman ömrü heba ettik!” 

 Kardeşi kendisine çok takılırdı;-Senin sonun hiç iyi olmayacak,sen kötü 

bir şekilde öleceksin!-diye. 

 Kendisi ise,-Ben koyun gibi,kuzu kuzu öleceğim.-diyordu. 

 Aslında zahiren kuzu kuzu öldü ancak vicdani bir esef ve üzüntüden 

sonra. 

 Bazen kardeşinin evine ihtiyacı var diye at arabasına sebze ve yiyecekler 

doldurur,gönderirdi. 

 Belki de bu güzel hali ölümünü zahiren kolaylaştırmıştı,dünyaya bakan 

yönünü... 

 Hovardalıklı geçen bir hayatın son acı ifadesi hiç unutulmuyor,geride 

kalanlara dersler veriyordu. 

 “Bir günah işleyen,bin gün âh çeker.” 

 

 İnsanın dünyaya gelişi ile gidişi arasında bir fark olmalıdır.Hayvan da bile 

o fark gözetilirken,kendisine insan diyen bir insanın o farkı elde dememesi 

elbette hayvandan daha büyük bir kayıptır. 

 Dünyaya gelmemizle gitmemiz arasındaki fark ne olmakta ve bize olan 

katkısı yüzdelik itibarıyla ne kadardır? 

  

 Allahı sevmenin ve Allah tarafından sevilmenin yolu,günahtan uzak 

durmaktır. 

 Hadisde:” Allahın sevdiği kula günah zarar vermez yani Allah onları günah 

işlemekten muhafaza eder.” 

 

 *Bakmamıştır, dönüp hayatıma 

  Ağlayanlar, bugün, vefatıma (A.Nihat Asya) 

 

*Kendi kendine ettiğin âdem 

    Bir yere gelse idemez âlem.(Adlî) 

 



*Şimdi bu durumda her insan büyük ahret mahkemesinde,Allahın 

hakimliğinde,melek ve organlarımızın ve tüm canlı cansız eşyanın şahitliğinde 

bir insan kendisini nasıl savunmaya geçebilir? 

Biz kendimizi nasıl savunacağız?Kime karşı savunacağız?Savunulacak 

neyimiz var? 

Öyle ya!Mahşerde sorguya çekileceğim zaman Allah’a karşı kendimi nasıl 

savunabilirim ki? 

Çünkü her şey fâş olmuş,ifşa olup gün yüzü gibi açık ve net… 

İçler dışlar gibi ortada görünmekte,Anya ile Konya belli olmuş… 

O halde: 

” Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde,Fani dünyada 

bıraktığın eserlere de kıymet verme.” 

 

 

BURAYI DA BATIRDINIZ! 

 

Cennette başlayan günah,oranın kirlenmemesi için dışarıya taşınca,ihraç 

uygulandı.Dışarıda devam eden kirlenme ve günah,dünyanın her karışını da kan 

ve fesad ile kirletti.Maddi-manevi yangınlarla dünya kirletildi,batırıldı. 

Bu da göstermektedir ki;kendisi için geçici olarak cennetin 

kapanmasına,oradan ihracına sebeb olan müdahalesi,dünya imtihanını kendisi 

için açtırdı. 

Durum şu gerçeği de göstermektedir ki;yine günahı ve müdahalesiyle 

buranın da batmasına ve kapanmasına insanın kendisi sebeb olacaktır. 

Dünyanın her karışı kirlendi…temizliği vacib kılacak bir kirlilik… 

Dünyadaki bozulma ve kirlilik,dünya ile sınırlı kalmadı.Tüm kâinatı 

etkiledi,bütün varlıkları varlıkları kendisiyle irtibatlandırdı. 

Dünyanın bozulan ayarı,evrenin de ayarını bozdu. 

Kâinat mukadder ömrünü tamamlamadan,erken ölümle karşı karşıya 

kalmaktadır. 

 

*Kötülüklerin yayılması;kötü havanın ve karbondioksidin yayılması 

gibidir.İyi hava ise;rayiha ve oksijen gibidir. 

Karanlık gidince yerine aydınlık gelir.Zulüm ve zalim gidince yerine hak ve 

adalet gelir. 



 

Mehmet  ÖZÇELİK 

03-09-2008 

YALANIN BEDELİ 

 

Eskiler şakaya latife derlerdi.Latifede bir incelik vardı,incelik aranır,inciler 

aranırdı.Şimdilerde latifenin yerini şakalar aldı.Şakalar ise en orta versiyonu 

ile,eşek veya işlek şakası olarak sunulmakta.Bir kaç dakikalık gülme uğruna 

vereceği zarar hesap edilmemektedir. 

 Efendimizin;Hz.Âişeye; ‘seni devenin yavrusuna bindireceğim.’demesi 

içerisinde,her deve annesinin yavrusudur.Hangi durumda olursa olsun. 

 Veya yaşlı bir kadına;Yaşlılar cennete girecek mi?diye soran kadına; 

 -Hayır,cevabını verir. 

 Kadının bu duruma üzülmesi üzerine, 

 -Yani yaşlı olarak girmeyecek,genç olarak girecektir,buyurur. 

 

 Anlatacağımız olay gerçek hayatta yaşanmış bir olaydır. 

 Babasının arabasını alan genç arkadaşlarıyla bir yolculuğa çıkar.Ancak bir 

müddet sonra yolda trafik polisleriyle karşılaşılınca;bir arkadaşını acele acile 

götürme numarasıyla arkadaşı arka koltuğa yatarak hasta numarası yapar. 

 Polislerde bunlara önden giderek eskortluk yapar ve acile gelirler. 

 Hasta numarası hala devam etmektedir.Sedye gelir ve bizim hastayı 

sedyeye yatırırlar.Polislerde bunlarla beraberdir.Bir türlü kurtulamayan genç 

numaraya devam edeyim derken kendisini acilde bulur.Doktorun kısa bir 

bakmasından sonra; 

 Çok acil bir durum,bunun hemen ameliyata alınması gerekir demesiyle 

birlikte genç kendisini bir anda ameliyat odasında bulur. 

 Daha bir şey demeye kalmadan teşhis sonucu yatırılan genç ameliyat 

edilir. 

 Ancak yatış o yatıştır.Ameliyattan bir daha da kalkmaz. 

 Genç şakasının bedelini yani Yalanının Bedelini hayatıyla ödemiştir. 

 

MEHMET ÖZÇELİK 

24-11-2008 



YILANA DÖNÜŞEN HARAM 

 15 yaşlarında idi.Köyde sürüyü önüne katmış,bahçelerine doğru 

gitmişti.Öğlen yemeğini bu arada yemek amacıyla bahçeden bir kaç domates 

toplayarak,torbasına koydu. 

 Suya doğru hayvanlarıyla beraber giderken,komşusunun bahçesinin 

kenarında adeta kendisine bakıp tebessüm eden çok güzel görünümlü ve büyük 

olan domates de ilişmişti.Her yönüyle kendisini çağırıyor veya nefsi kendisini 

ona doğru sevkediyordu. 

 Bir anlık kendi torbasında bulunmasına rağmen domatesi izinsiz koparmış 

ve torbasına diğer helal domateslerle beraber koymuştu. 

 Bir yandan hayvanlarını sularken,bir yandan da torbasından çıkardığı 

domatesleri soğuması için çeşmeye bırakmıştı. 

 Bir hayvanın sürüden kaçması üzerine onun peşine düşmüş,onu 

yakalayarak diğerlerinin yanına getirmişti. 

 Artık karnı iyice acıkmış,yeme ihtiyacını hissetmişti. 

 Hala aklına takılı kalan o farklı başkasına aid domatesi düşünüyordu. 

 Bu düşüncelerle çeşmeye vardı. 

 Her şeyden habersizce domatesi almaya çalıştığı sırada bir de ne görsün; 

 Halkalanmış büyükçe bir yılan ayağa kalkmış,adeta domatesin çevresinde 

nöbet tutmaktaydı. 

 O domatesleri almaya ne gücü ne de cesareti vardı.Korkarak oradan 

uzaklaşmaktan başka çare bulamadı. 

 O başkasına aid olan domatesi yiyemediği gibi,kendi domatesinden de 

olmuştu. 

 Bahçe komşusu olan domatesi aldığı bahçe sahibini bularak ona durumu 

aynen anlatıp helal etmesini istedi. 

 Bundan kendisi de bir ders çıkaran bahçe sahibi hakkını helal etmişti. 

  

 *Yine bir gün üzüm bağına gitmek üzere yola çıkmıştı.Bağa yaklaştığında 

bağ komşusu ileride durmuş,kalabalık halde orada bulunan çocuklara kızarak 

bağa girmemelerini söylüyordu. 

 Çocuklarda korktuklarından ve göründüklerinden dolayı bir türlü bağa 

giremiyorlardı. 

 Kendisi ise bir yandan bağına girip kenardan üzüm koparırken,diğer 

yandan da aynı hizada olup,farkına varılmayan komşunun bağından da üzüm 

koparıyordu.Bir ondan bir kendisinden olmak üzere büyükçe bir mendile üzüm 

doldurmuş,geriye ise dereye gidip suya koyarak soğuk soğuk yemek kalıyordu. 



 Üzümleri mendille birlikte suya bırakıp kenara çekilmiş.Bir müddet 

beklemişti. 

 Artık yeme zamanı gelmişti. 

 Dereye gidip üzümlere yaklaşınca yine gördüğü onu korkutmuştu. 

 Bir yılan mendilin etrafında halkalanarak beklemekteydi. 

 Ne mümkün yaklaşmak..üzümü mendille birlikte bırakarak orayı 

terketmişti. 

 Durumu bağ sahibine anlatmış,ondan da helallik dilemişti. 

 Bağ sahibi ise;ne mutlu bak sen uyarılıyorsun..haramı yiyemiyorsun,deyip 

oda helal etmişti. 

 Burada yılan görünen o haram,ahirette ise yılanlaşacaktır.Haram eşittir 

yılan olacak,adeta insanı sokacaktır. 

 Haramın binası olmuyordu. 

 ”30 yıl öncesinin Milli Piyango talihlisi Mehmet Sarıoğlu, köylülerin 

aralarında para toplayarak yaptığı bir barakada soğuktan donarak hayata 

gözlerini yumdu.”45 

 

MEHMET ÖZÇELİK 

27-09-2009 

 

                                                           
45 Yeni Şafak-20 Ocak 2008 Pazar   

 


