
GERÇEK  İNSANA  DOĞRU 

  

 Teknoloji;madde de mükemmeli yakalamaktır. Din ve esasları ise;mana da ve 

insanlık da zirveye ulaşmaktır. Yani insan,Sultanın mücevheratını yüklenen gemideki 

kaptan gibidir. Cevher yüklü bir varlık. Kendisine aid ise,bin de birdir. Ve burada kısa 

bir dönemde bir uygulama yapmakta,ebedi alemde ebedi seyrederek,seyrettirilmektedir. 

 Fatiha Kur’an-a,insan kâinata,namaz da hasenata fihristedir. 

 İyilikler ya kalb ile veya kalıb ile veyahut da mal ile olur. 

 Bir hicret ve göç içerisinde bulunan şu insan;yokluktan silsile halinde 

varlığa,yani sonsuza doğru hicrete maruz kalmıştır.  

 Kendisine verilen sayısız vücut nimetlerine şükürde bulunmak1,ona vacibtir. 

 Kalb,2 ona bir arş,isimlerine bir tecelligâhtır. 

 Şu beton asrının betonlaşması,madde de boğulmuş insan,bilmelidir ki;madde asıl  

değil,ezeli değildir.3 İnsan ve insanlıktır ebedi olan ve de sürecek olan... 

 Nice kavimler,Karun ve Fir’avn gibiler unutulmadı mı? Unutulmaya terk 

edilmedi mi? 

 İşte Ad kavmi. Helak olub,kum yığınları altında bir yere mahkum olmadı mı?4 

 Hürriyeti madde de arayan bu insanlar,neticede bir avuç toprağın mahkumu 

oldular. 

 İnsanın gerçek Şeb-i Ârusu; madde de buluşması,onunla evlenmesi ve eğlenmesi 

değildir. 

 Asıl gerçek gerdek gecesi;ruhun –maddenin esiri olmayıp,tam serbest olarak 

hürriyetine,hakiki mahbubuna kavuştuğu gece anıdır. Daha doğrusu,onun 

gündüzü,aydınlığı,gözü aydın olduğu an ve zamandır. 

 Zira 60 senelik bir ömürde yiyeceği şeyler mahdud olan insan;5 O’nu bulsa her 

şeyi bulmuş,huzurla dolmuş olur. 

                                                           
1 Bkn.Muhtasar İbni Kesir. (Arapça) İmam-ul Celil hafız Imad-ud Din Ebi-l Fida İsmail bin Kesir. 

Dımeşgi.H.V.774. 3 / 641. 

2 Age. 3 / 615. 

3 Bkn. Zafer derg.Mart.Mayıs,Haziran,Ağustos /1988. 

4 Bkn.Agd.Temmuz,1992. Sh.4. 



 İnsanların içinde bir Efendimizin oluşu ve onun bulunuşu;Nitekim Hadis-i Kudsi 

de Meâlen;” O’nu yaratmasaydım,seni ve evladını yaratmazdım.”6 

 İnsanlığı temsilen,insanlığın kurtarılması için, o aranılıyordu. Ve bulundu da... 

 İnsanlığa O’nunla ulaşıldı. Onun sohbetinde bulunanlar sahabe oldu. Sahabenin 

ders halkasında olanlar, Tabiin,Tabiine tabi olanlar da tebe-i tabiin oldular. 

 Sahabe olmayan Üveys ise;7 Peygamber ile Sahabe arasında Berzah oluşturdu. 

 Asırlardan asr-ı Saadete ulaşan ve ulaştıran bir köprü oldu. 

 Acaba Üveys göremedi mi? Yoksa görmedi mi? Neden bir noktadan ,öbür bir 

noktaya geçip de aramadı? Yoksa görüp de bulmaktan mı korkuyordu? Sanki 

o;mahbubu olan o zatın ma’ruf-u meçhul olan aşkıyla yanmak,kavrulmak için 

görmüyor,ilahi tecellinin bir tezahürü olarak ona gördürülmüyordu... 

 Bir yandan ülfet,ünsiyet ve görmüşlük ve unutma korkusu,diğer yandan görübte 

hicranın,ayrılmanın onu bırakıb da geriye dönmenin çekilmez ızdırabı..ölüm gibi... 

 Vuslat,arkasından firak ve hicran ateşi... 

 Bir müddet kavuşmanın aydınlığından sonra,ayrılmayla üzerine çöken 

karanlığın acısı.. 

 O devamlı aramak,onu hafızasından ayırmamak istiyordu. Bedenin ruhtan 

ayrılmayışı gibi... 

 Hz. Rasulullahın vefatından sonra Hz. Fatıma (R.A,h.) bu ayrılık ateşini şöyle 

ifade ediyordu.” Semanın ufukları karardı,güneş de dürülüb yas tutmuş gibi nurunu 

kaybetti. Gece ile gündüz birbirinden  ayırt edilmez bir halde koyu ve zifiri 

karanlıkların girdabına gömüldü. 

 Allah sevgilisinin vefatından sonra yer kürenin bu acı ayrılığa üzülmekten dolayı 

varlık alemindeki yeri bir kum yığını halini aldı. Bu sebebten yer yüzünde sarsıntılar ve 

çarpıntılar çoğaldı. 

 Varsın dünyanın doğusunda ve batısında senin vefatını işiten bütün varlıklar 

ağlasın” 

 Varsın Mudar ile Yemen kabileleri başlarına topraklar saçsın. ( Neye yarar ki?) ( 

Ben) Senin ayrılığına üzülmekten yüzüme göz yaşları resimler yaparak geceliyorum. 

                                                                                                                                                                                     
5 Bkn.agd.Haziran.1992.Sh.21. 

6 Bkn.Hirevi,Muinüddin M. Emin,Mearücün Nübüvve, 133, ve Risale-i Nurun Kudsi Kaynakları. A. 

Badıllı. Sh.306-308. 

7 Bkn. Emirdağ Lahikası. B.S.Nursi. 1 / 61. 



Gönlümde ise kocaman (Ve devasız) yaralar hüküm sürmekte,canım yanmakta,ruhum 

sızlamaktadır. 

 Sabır esasen her yerde güzel bir şeydir. Fakat senin ayrılığına dayanmak güzel 

olmak şöyle dursun,pek ayıptır üstelik. 

 Benim üzüntüm,ağlayıb sızlamam ayıplanmaz. 

 Eğer ayıplayan bulunursa,gözümden akan ve coşup taşan yaşların durmayıp 

çoğalması,o ayıplamaya bir cevap teşkil edecek ve ölünceye dek,bir an durmadan akıp 

gidecektir. ( Ben öyle bir hicran arkına düştüm ki,artık bu hicran gecesinin bir gündüzü 

de yoktur. “ 

 Ve Hz. Fatıma Rasulullahın kabrinden bir tutam toprak alıp şöyle dedi:” Hz. 

Ahmedin toprağını koklıyan,zaman boyunca misk kokusu almasa ne gam!.. Benim 

üzerime öyle bir musibet çöktü ki;eğer gündüzlerin üzerine çökseydi gece olurdu.” 

  

  

 İnsanlığını kazananlar,hayatlarını da kazandılar. 

 Hayatını harcayanlar,harcandılar. 

 Karşılığını da aldılar. Ve dediler;Harcandık. 

 Cehenneme kazan aldık. Çünki; 

 Onu kazandık. 

 Cehennemi kazan,kazandığımız kazan. 

 Kazanı istersek,istediğimizi kazanırız. 

 Gerçekte kayıbı,kayıbları kazanırız. 

 Çünki;kayıbdayız..kayıbız. 

 Kay ( Kusmuk)-lı ve ayıblıyız.... 

  

  

Gerçek insan;insanlığını,insaniyetini bilen insandır. İnsanlık ise,imanla olur. İmanda 

marifetle elde edilir. Marifete ilimle ulaşılır. İlim,malumatların birikiminden hasıl olur. 

İlim gayretle gelişir. Bu gayret amelle,çalışma ve çalışmanın devamı ile daim olur. Bu ise 



lüzumsuzları bırakıp,günahlardan kaçınmak,meşru bir daire içerisinde kalmak,kısaca 

Takva ile gerçekleşir. 

 Takva,ihlasla ayak da durur. 

 İhlas,her şeyde ve her yerde O’nun rızasını aramak,O’nun rızasına uygun 

hareketlerde bulunmaktan ibarettir. 

 İnsan bazen bir kelime ile yükselirken,bazen de bir kelime ile alçalır. 

  

 Zira her bir kelime,cümle,konu veya bir kitap,insan için bir anahtardır. Onunla 

çok hazineleri açabildiği gibi,çoklarını kapatabilirde... 

 Evet. Bazılarında insanlar kendilerini bulur,duygularını açarken,bazısının 

hayatları açık kapıları kapar. Tıpkı kendisini kapattığı gibi... 

 İşte küfür ve inkar,gaflet ve dalalet ve de günahlar bu kabildendir. 

 Bazen bir hece,hayatının gündüzünü geceye kalbeder. 

 Gül ile göl-ü birbirine karıştırır. 

 Bir nokta sükut ile gözü kör eder. 

 Korlar kör olur. 

 Sukutu sükut ile karşılar. 

 Ve her şey bir şeyle başlayıp,son bir şeyle biter. 

 Ya biter tükenir veya biter yeşerir. 

 İman ve tabileri yeşerme,küfür ve tabileri bitmedir.    

  

  

  

 Değerlerini ve parasını kumara verenler,ekseriya hayatını kumara veren 

insanlardır. 

 Hayatın kıymetsiz olduğu yerde paranın kıymeti yoktur. Ne kıymeti olabilir?.. 

 Tarih de ve tarih kitaplarında kalmamalı insanlık ve insanlığa götüren yollar. 

İnsanları düşündürecek,onların imdadına koşacak,mağdurların koşamadığı o insanlara 



koşacak,en azından gelecek nesillere anlatabilecek,gösterib bölümler sunabilecek 

insanlara ve insanlığa ihtiyacımız vardır. 

 Toprağa gömülen üstü örtülü hayırseverler toprağı silkeliyor,kendilerini 

göstererek hayırlara vesile oluyorlardı.  

 Aman Allahım! Ne insanlar varmış!Mezarda iki çocuğuyla yatanlar,yıllarca 

hayat ile ölüm arasında yaşayanlar,hasta,aç,bâ-ilaç,evsiz-barksız,sayısız insanlar..bunlar 

da insanlar..onları görenler de... 

 Üstümüzdeki insanları gördüğümüz kadar,altımızdaki insanlardan da haberdar 

olmalıyız. 

 Her insan en az bir kere dünyanın bitmiş olduğunu söyler. Ancak sebebli-

sebebsiz insanların görülen varlığı,dünyanın bitmediğini,o çiviyle dahi olsa ayakta 

durduğunu gösterir. 

 -İnsanlığı ele al,adamlığı elden bırakma. 

 -Adam gibi olma,adam ol. 

 -İnsan gibi olsan bile,adam ol. 

 -İnsanlığı al,adamlığı ol. 

 -İnsan alma,adam al. 

 -Her insan adam değildir,ama her adam insandır. 

 -İnsanlık satırda,adamlık sadırdadır. 

 -İnsanlık alıp vermeyle bellidir,adamlık olmayla. 

 -İnsan ol,adam kal. 

 -İnsanlık için ölmek,adamlıktır. 

 -İnsan olma bir aşama ise,adam olma onu yaşamadır. 

 -İnsanlık ve adamlık ayrılmaz iki  denklik. 

 -İnsanlık denklemine,adamlık eklem. 

 -İnsan bulunur,adam olunur. 

 -İnsanlar bulunur,adamlar aranır. 

 -İnsanlar ölür ve unutulurken,adamlar feda-i olur,kahraman kalır. 

 -Uğrunda ölünen adam,olunan adam. 



 -Adam,adam gibi adam,adam işte. Savunan adam,savunulan adam,savrulan 

adam,sorulan adam,soran adam,sorgulanan adam,satılan adam,sıkılan adam,adını 

gölgeleyen adam. Aynen adam,adam gibi adam. Adam bozuntusu,insan kırpıntısı 

adam,unutulan adam... 

   

            

           2-8-2000     

      MEHMET     ÖZÇELİK 

         

 

 

 

E V R İ M          T E O R İ S İ 

  

Evrim;Varlıkların bir halden başka bir hale yani özellikle insanın başlangıçta maymun 

iken şimdiki hale dönüştüğünü iddia eden bir teori ve faraziyenin adıdır. 

Evet evrim;her şeyden önce bir teoridir. Yani ispatlanmamış kof bir fikir 

yığınıdır. Evrim,teoriden de öte  bir ideolojidir. Her devirde belli bir şekil almış 

düşüncenin,şekil değiştirerek sahneye çıkışıdır. Yani iman ve küfür mücadelesinin 

değişik boyut ve görüntüsünden ibarettir. İflas eden düşüncelerin yerine konulan,yeni 

bir avutmaca ve avunmadır. 

Çıkış ve gelişmesi kısaca şöyledir:En belirgin manasıyla putperestlik,haçlı 

seferleri,maddiyyunluk;yani maddenin asıl ve esas oluşu düşüncesi,maddeyi ilah 

edinip,maddeye taparcasına bağlılık,materyalizm,para ve menfaat üzerine bir şeyi 

oturtturmak. Zenginlerin tasallutu.Hakimiyet kurup ezme düşüncesinden hareket eder. 

İşte bundan hareketle de kominizm çıkmıştır. Yani eşek sıpa doğurmuştur.Başta 

sâfiyane ve samimi gibi fakirlerin,ezilmişlerin hakkını koruma edebiyatı yapıp,tam 

tersine daha büyük zulümlere kapı açmıştır.Feminizm kandırmacası da diğerlerinden 

geri kalmamaktadır.Kadını koruma yerine bir meta olarak kullanmaktadır. 

Frued;şefkat duygusuyla annenin şefkatini,hayvanî ve behimî duygularla ifadeye çalışır. 

Ehliyetsiz biyologlar tarafından ortaya atılan evrim ise;sahneye konulan,150 

yıldır devam ettirilmeye çalışılan en uzun süreli oyundur. Ancak sadece bizde... 

Diğerleri gibi evrim teorisi de Din ile çatışma halindedir. Zira din,fıtrata uygun 

olup ilahi bir özellik taşırken,bu izmler;dinin karşısında yer almayı kendine meslek 

edinmiş beşeri,hakikatı olmayıp,faraziyeden ibaret düşünce sistemleridir.   

Darwin-i Darwin-den dinleyelim:”Ben metafizik ve matematikte hiçbir zaman 

muvaffak olamadım.” 



Her iki dal da insanın kalb ve akıl yönüyle ilgili olup,metafizik ağırlıkla kalbi 

çalıştırıp kalp ve akla hizmet ederken,matematikte ağırlıkla aklın çalışmasına hizmet 

eder. Darwin ise bu her iki duygudan da mahrumdur. Okulda olduğu gibi,hayatta da 

devamlı başarısız bir kişi olduğunu her vesile ile ifade eder. Ancak ateist düşünceye 

hizmet edenler için bulunmaz Bursa kumaşı gibi değerlendirilip,kıymetlendirilmeye 

çalışılarak,mal bulmuş mağribi gibi bu teoriye sarılır,sahip çıkarlar. 

Evrimin altında tesadüf yatar. Yani her şeyin olduğu gibi,insanında bir tesadüf 

sonucu olarak yaratıldığı ifade edilir. O halde bunu iddia edenlerce yapılacak ilk iş 

de,teoriyi değil,Allah’ın varlığı konusunu ele almakla ancak mesele bir çözüme 

kavuşturulmuş olur. Aksi takdirde,havanda su dövme gibi,yapılacak açıklama da bir 

dereceye kadar manasız kalacaktır. 

Oysa kainatın intizamlığına baktığımızda tesadüfe tesadüf edemeyiz. 

Yunus’umuzun ifadesiyle:”Yerden göğe kadar küp dizseler,altından birini 

çekseler,seyreyle gümbürtüyü,seyreyle...” 

Kainat da,yerden göğe kadar dizilen küp misali aynı düzen içerisinde,zincirleme 

olarak dizilmiştir. Bu düzen içerisinden birisinin çıkması demek,-zincirleme trafik 

kazası gibi- kainatın herc-ü merc içerisinde bir karışıklığa girmesi demektir. O halde 

nesıl olurda bu koca kainat sahipsiz ve tesadüf eseri olabilir? Böyle bir fikre atomların 

içerisinde dayanak ve mesned teşkil edecek bir atoma rastlanamaz. 

Newyork ilimler akademisi başkanı A. C. Borrison:”Niçin Allaha 

İnanıyorum?”başlığı altında Readers Digest mecmuasında yedi sebeb olarak imanın 

sebeblerini (şöyle) izah ve ispat ediyordu:”Henüz fen çağının fecrinde bulunuyoruz. 

Artan her ışık kudretli bir yaratanın elinden çıkan sanat eserini daha parlak bir şekilde 

meydana çıkarıyor. 

Darwin zamanından beri doksan yıl içinde akıllara durgunluk veren keşiflerde 

bulunduk. İlmi aciz bir bilgiye dayanan bir imanla Allah mefhumuna daha fazla 

yaklaşmaktayız. 

“Beşincisi:Darwin bilmedi,fakat biz bugün biliyoruz ki,irsi müktesebat her 

zihayat için hadiseler halinde açıklanmıştır. Gen harikaları gibi... 

Bu genler o kadar küçük ve mikroskobiklerdir ki,şayet dünyada her yaşayan 

insan için mesul olan bu mahlukçukları bir yerde toplamak mümkün olsaydı,bir küçük 

dikiş yüzüğü geniş gelirdi. Buna rağmen bu ultramikroskobik genler ve arkadaşları 

kromozomlar her canlı hücreyi istila eder;insan,hayvan ve nebat hususiyetlerinin 

mutlak anahtarlarını teşkil ederler. Bir dikiş yüzüğü iki milyar insanın karakterlerini 

içinde tutmak için küçük bir yerdir. Fakat keyfiyet münakaşa dışında bir hakikattır. 

Nasıl oluyor da genler bu kadar sonsuz bir küçük yerde bunca gelmiş ve geleceklerin 

verasetini kilitleyebiliyor ve her birinin ruhi haletini saklayabiliyor? 

İşte burada istihsale;genleri muhafaza ve nakleden bir mevcud hücrede 

hakikaten başlıyor. Ultramikroskobik gen halinde kilitlenmiş birkaç milyon atomun yer 

yüzündeki canlılığı mutlak surette nasıl idare edilişi,ancak yaratıcı bir zekadan 



gelebileceğini gösteren gizli maharetin bir misalidir;başka türlü faraziye ile izah 

edilemez.”8 

Kur’an-la karşı karşıya olan evrim,aynı zamanda ilimle de karşı karşıyadır. Din 

ve ilmi reddeden aklı dinler mi? Çünki,hiç kimse varlıkların başlangıçlarında Allah 

tarafından o işe mühendis tayin edilmemiş,kimse de kainatın veya hayvanların 

başlangıçtaki yaratılışını görmemiştir. Yani balığın kurbağaya,insanın 

maymuna,maymunun insana dönüştüğü ne deneyle ne de müşahedeyle sabit değildir. 

Bunu evrimci Theodosius Dobzhansky’de şöyle söyler:”Yer yüzü tarihinde 

evrimin meydana gelmesi insanlar tarafından gözlenemiyen olaylardandır.”9  

Devamla.”Evrim olayları tekrarlanamaz ve geriye dönüşlüde değildir.” 

Yazar N.Papatya’nın dediği gibi:”Evrimciler gerçekten vefasız insanlar. Çünkü 

kendileri lüks hayat yaşarken,maymun dedeleri hala mağaralarda sürünüyor.” Hayret 

değil mi? Bu nasıl maymun oğlu maymunluk? Maymun çocukları utansın! 

-Her bir varlığın başlangıcı bir baba ile başlayıp r oğulla biter.”Ve keza ilmul 

hayvanat ve ilmun-nebatatta isbat edildiği gibi,envaîn sayısı iki yüz bine baliğdir. Bu 

neviler için birer adem ve birer evvel baba lazımdır. Bu evvel babaların ve ademlerin 

daire-i vücubda olmayıp ancak mümkinattan olduklarına nazaran,behemahal 

vasıtasız,kudreti ilâhiyyeden vücuda geldikleri zaruridir. Çünki bu nevilerin 

teselsülü,yani sonsuz uzanıp gitmeleri batıldır. Ve bazı nevilerin başka nevilerden husule 

gelmeleri tevehhümü de batıldır. Çünki,iki neviden doğan nevi’,alelekser ya akimdir 

veya nesli inkitaa uğrar;tenasül ile bir silsilenin başı olamaz. 

Hülasa:Beşeriyet ve sair hayvanatın teşkil ettikleri silsilelerin mebde-i en başta 

bir babada kesildiği gibi,en nihayeti de son bir oğulda kesilib bitecektir. 

Evet;şuursuz,ihtiyarsız,camid,basit olan esbabı tabiiyyenin bütün akılları 

hayrette bırakan o enva silsilelerin icadına kabiliyeti olduğu daire-i imkandan hariçtir. 

Ve keza,kudret mucizelerinden birer sanat-ı acib taşıyan o envaîn ihtiva ettikleri 

efradında ihtira ve yaradılışlarını o esbaba isnad etmek,yalnız bir muhalin 

değil,muhalatın en hurafesidir. Binaenaleyh,o silsileleri teşkil eden enva’ ile efrad,hudus 

ve imkan lisanıyla,Halıklarının vücubu vücuduna kati bir şehadetle şehadet 

ediyorlar.”10 

Her şeyi maddede arayanlarca iddia edilen diğer bir husus ise;Hayatın bir 

mücadele oluşudur. Yani bir tepinme. Aynı zamanda güçlülerin zayıfları yutması... 

Tabiatda mücadele olmadığına dair Paris üniversitesinde Biyolog Prof. Etiene 

Rabaud şöyle der:”Darwin’in düşünceleri doğru çıkmıyor. Zira hayat kavgasında 

güçlülerin seçilip ayıklanması diye bir durum yoktur. Mesela bahçe kertenkelesi uzun 

                                                           
8 Son Şahitler. Necmettin Şahiner. 5 / 195. 

9 Yaratılış,Evrim ve halk eğitimi.Prof.D.T.Gish.Terc.Adem Tatlı,E.Keha.Sh.4. 

10 İşarat-ül İ’caz. B. Said Nursi. Sh.98-99. 



dört ayağı ile hızlı koşar. Ayakları sayesinde çok çeviktir. Oysa ayakları çok kısa,sanki 

sürünen,kendini zor taşıyan kertenkelelerde vardır. Hele bir kertenkeleden başka bir 

şey olmayan kör yılanın ayakları hiç yoktur. Bu üç kertenkele tipi,ayaklarına varıncaya 

kadar aynı vücut yapısına sahiptir. Aynı gıdayı alırlar. Aynı hayat şartları içinde,aynı 

ortamda yaşarlar. Bu hayvanlar çevrelerine uymuş olsalardı,organlarının bu derece 

birbirinden farklı olmaması gerekirdi. Bahçe kertenkelesi,ortam ve gıda şartları aynı 

olduğu halde,ötekileriyle karşılaştırılınca daha çok uygun durumdadır. Yaşamaya daha 

kabiliyetli gibi görünmektedir. Ötekileriyse,organlarının izin vermeyişine rağmen,yok 

olup gitmemişlerdir. Temizlenmeye uğramamışlardır. Daha üstün ve imtiyazlı durumda 

olan bahçe kertenkelesi gibi yaşamayı ve üremeyi sürdürmektedirler. Bu 

örnekte,iyilerin ortama,çevreye uyduğunu,kötülerin,istidatsızların ayıklandığını 

gösterecek hiçbir delil,hiçbir işaret yoktur. 

Uyma ve ayıklanma probleminde esas mesele şuradan 

kaynaklanır:Canlılar,hareket etmek zorunda oldukları için mi ayaklara sahibtirler? 

Yoksa ayakları olduğu için mi hareket etmek zorundadırlar? Canlıların görmek için mi 

gözleri vardır? Yoksa gözleri olduğu için mi görmektedirler? 

Mesela,ev farelerinin gözleri kör olduğu anlaşılmıştır. Buna rağmen çarpmadan 

yıldırım gibi koşarlar. 

Yazar der:”Bir vernikle gözlerini kapattığım bir örümceğin ağa düşen 

sinekleri,gözleri kapatılmamış örümceklerin ustalığı ve çevikliğiyle avladığını gördüm.” 

Bütün bunlar şunu gösteriyor ki;organlar canlıların hayat şartlarına 

uymalarından meydana gelmemiş,aksine gördüğümüz gibi,hayat şartları bu organların 

önceden var olmuş olmalarından ve organların fonksiyonlarından doğmuştur. Yani 

insan tabiata göre değil,tabiat insana göre ayarlanmıştır. 

“Evrim Teorisi”12 kelime olup,eğer bunun tesadüfi olarak yan yana gelmesi 

mümkün olsaydı,12’nin 29 harfle çarpılıp (yani 29’un kendisiyle 12 defa 

çarpımı,neticede ^ün arkasına 17 tane sıfır koymak demektir ki,buda kainatın 

yaratılışından bu yana 15 milyar senedir maymunun devamlı tuşa vurması ve bir 

ihtimalle –Evrim Teorisi- yazması ancak mümkün olabilir... 

O halde tesadüf bunun neresinde? 

Demek ki:Dine karşı yöneltilen ve bir haçlı harekatı olan bu evrim teorisinin 

revaç bulup,kabul görmesi için ilim maskesine bürünmüş olması gerek. Yani kiralık 

katil olurda,kiralık ilim adamı olmaz mı? 

M.Kutub’un ifadesiyle:”Darwin,Marx ve Freud üçlüsü –insanları asmak için- 

darağacının üçlü ayağı gibidir.”der. 

“...Bırakın onları,ilmin emirleri diye kandırdığımız oyunların baş rolünü 

oynasınlar. Basınımız vasıtası ile bu teorilere körü körüne itimat uyandırıyoruz. 



...Bir an bile,bu ifadelerimizi boş sözler sanmayın. Bizim tertib ettiğimiz 

Darwinizm,Marxizim,Freudizm’in başarılarını dikkatle düşünün.”11 

Tam bir tertib... 

Böylece evrim;her şeyi maddeye oturtturan ve dünya görüşü materyalist olan 

darwin ve dolayısıyla darwinizm;ahirete giden yol üzerinde kurulmuş bir tuzaktır. 

Mevlânaya göre:”Maymunlar inatçıdırlar. İnanmayanlar da inatçılıkta ona 

benzerler. Ve maymun taklitçidir. İnsan emre uyduğu için yapar,ötekiyse inat olsun 

diye...” 

Charles Robert Darwin (1809-1882) de öyle haylaz,tenbel,maymunlara karşı 

hayran,aynı zamanda kumarbaz. Bundan olsa gerek ki,teorisinde de bir kumar oynamış 

kaybetmiş ve bir çoklarına da kaybettirmiştir.Darwin Asa Gray’a mektubunda:”Evet 

biliyorum ümitsiz bir vaziyette çıkmaz sokakta dikiliyorum.Dünyanın,bizim tesbit 

ettiğimizi zannettiğimiz şekilde tesadüf yoluyla gelebileceğine inanamıyorum. Diğer 

taraftan bütün ayrıntıların,bir plan ve proğram etrafında geliştiğini de kabul 

edemiyorum. Söz konusu ettiğim görüşlerin çoğu spekülatiftir. ve bunların bazılarının 

yanlış olduğu hiç şüphesiz ispatlanacaktır. Ama ben,önceki ve çok yayılmış olan,her 

türün maksatlı yaratıldığı inancını tamamen bertaraf edemedim.”diyordu.12 

Avustralyalı biyolog Michael Denton’un ifadesiyle:”Bilinen 329 omurgalı hayvan 

türünden 261’inin yani %-80’inin fosili bulundu. Eğer iddia edildiği gibi geçit forumları 

olsaydı,mutlaka bulunmaları gerekirdi.”der. 

O halde insan doğrudan doğruya geçitsiz insan olarak yaratılmıştır. Ancak eksik 

olan insanların sanatlarında,eksiklikten mükemmele doğru gitme olur. Fakat her şeyiyle 

ezeli ve ebedi olan Allah için ilk ve son birdir. İlk nasılsa,mükemmellik de son da odur. 

İlim adamlarının Sibiryada yaptıkları araştırmada bir milyon sene öncesine ait 

ortaya çıkardıkları yerleşim merkezi hakkında şöyle demektedirler:”Burada yaşıyan 

insanlar ateş yakıyor ve elbise giyiyorlardı. Yani:”İlk insanlar”dediğimiz bu insanlar 

vahşi değildirler. Dolayısıyla bunların vahşi olduğu yolundaki teorilerde geçersiz 

kalıyordu.13 

Allah Hz. Âdem’e ve onun şahsında onun zürriyetine eşyanın isimlerini talim 

etmiştir. O halde bu ilk insanlar hayat şartlarına yabani değil,belki bir aşinalık var. 

Elbette mükemmel seviye de olmayabilir. Şimdi bizim gibi tarlayı traktörle değil 

de,demir bir aletle ve basitçe sürmüştür. Böylece ortada bir sürme ve ekme olayı 

mevcuttur. Zaten Hz. Âdem çiftçilerin piri ve başıdır. 

                                                           
11 Siyon Liderlerinin Protokollerinden. 

12 Zafer Dergisi. 1987.Sefa Saygılı. 

13 Bak. Agd.1986. Suad yıldırım. 



İnsanların sahib olduğu bir boyun şekli ve boğaz kısmında yer alan Larinx 

(Larink) in varlığı sadece canlılar içerisinde insanda var olan bir özellik olup,insanın 

konuşmasını sağlar. 

O halde evrim insanın konuşmasını ve kazandığı bu kabiliyetlerini ne ile izah 

edecektir? 

Rutgers üniversitesinde bir Paleontolog Robert Blumenschine şöyle 

diyor:”Fosiller hominidlere (ilk insanlara) dair bir malumat hazinesidir. Biz şimdi 

sadece onların sırlarını çözmeye başladık. Gerçek soru,onların hayatını yeniden inşa 

etmek için kafi derecede tasavvur gücüne sahib olup olmadığımızdır.”der. 

Antropologların çoğunun kabul ettiğine göre,bizim ilk atalarımız çilek,kiraz gibi 

meyveler,bitki kökleri ve patates gibi yumru sebzeler yediler. Şartların durumuna göre 

ette yediler. Ve bunun iki milyon sene evvelden başlamış olmasıdır.”14 

Telaviv üniversitesinden Baruch Arensburg ve ekibinin,İsrailde Kebora 

mağarasını kazarlarken çıkarttıkları kemik;biçim,büyüklük ve yer olarak şimdiki 

insanlarınkinin tam aynısıdır.”diyor.15 

William F. Allman”İlk insanlar insan vasıflarına,uygun beyine başlangıçta 

sahiptiler. Yani sağ ve sol yarı kürelere ayrılmış ve her biri farklı fonksiyonlar icra eden 

bir beyin yapısı... 

İnsanlar ses tellerini ihtiva eden gırtlak yönünden hayvanlardan kıyas kabul 

etmiyecek şekilde farklıdır.16 

Patt ise:”İnsanlar sadece bir aleti ağaca taşımıyorlar. Yer ile zaman arasında bir 

bağ kuruyorlar. İlk insanlar bir zihni harita yapabilecek kadar mesafeyle ilgili maharet 

sahibiydiler.”der. 

Tabiat ve canlılar bir fabrikanın çarkları gibidirler. Canlısıyla-

cansızıyla,insanıyla ve hayvanıyla... Birinde meydana gelecek bir bozukluk,çarkın 

tümünü etkiler. Mesela bir gün bir arkadaşın evinde otururken televizyonda dikkatimizi 

çeken şöyle bir belgesel gösteriliyordu. Ormanda bir arslan,yabani atların otladığı yere 

süzüle süzüle yaklaşmakta iken,hayvanlar bunun farkına varınca kaçmaya başladılar. 

Arslan’da arkalarından koşmaya başlarken,yabani atlardan biri diğerlerinden geri 

kalmıştı. Onlarla mesafeyi açarken,arslanla olan mesafe yaklaşmaktaydı. Kısa bir süre 

sonra koşuyu kazanan arslan pençesini vurarak yabani atı devirdi. Spiker burada şunu 

söyledi:Bu at bulaşıcı bir hastalık taşımakta idi. Hastalıklı olduğundan geri kalmıştı. Bu 

durumda arslan için gıda olurken,hem de hastalığın diğerlerine geçmesi engellenmiş 

oldu. 

İşte tabiattaki Nizam ve İntizamlı denge... 
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15 1989-Ekim-National Geographic. 

16 Agg.29-7-1989. 



Bu ne tesadüfün işidir ne de bir ayıklamadır. Belki belli bir düzenin 

sağlanmasından ibarettir... 

Varlıklara şöyle bir baktığımızda görürüz ki:Taşlar toprakları himaye 

eder,topraklar bitkilere analık eder,bitkiler hayvanların imdadına koşar,hayvanlar da 

insanlara hizmet eder. Bu da her şeyin bilerek yapıldığını,birbirlerin yardımcısı 

olduğunu gösterir. 

Yerle gök devamlı bir yardımlaşma içerisindedirler. Birinden buhar 

çıkarken,diğerinden su iner. Gök büyüklüğüne güvenip,yer yüzünün aleyhine olacak bir 

faaliyette bulunmaz. Çünkü o varlıkların kendileri söz sahibi değildirler. Ancak Allah’ın 

iradesiyle olmaktadırlar. 

Bitki oksijen çıkarır,gıdası ise karbondioksittir. Hayvan karbondioksit 

çıkarır,gıdası ise oksijendir. 

Ve kuru bir kum ve tuzlu bir suda bir balığın milyonlarca,gayet çok olarak 

yumurta yumurtlamasına rağmen,hem ihtiyacı olan varlıkların ihtiyacı 

karşılanırken,ölüp denizin yüzünü kaplayıp,denizi kokutmamaktadır. Aksi takdirde 

denize bakarken rahatlama yerine nefret edecektir. 

Senede bir-iki sefer kuluçkaya yatıp,bunun içinde otuz yumurtaya ihtiyacı olan 

tavuğun devamlı yumurta yumurtlaması elbette kendisi için değil,şerefli bir misafir olan 

insan içindir. 

İnsanın sahib olduğu organizmalar,birbirleriyle mücadele etmez,yardım ederler. 

Tabiattaki bir çok böcek ve kuşların,bir yandan tabiatı temizlemek gibi 

sebeblerle vazife taksimi yapmaları da yardımlaşmanın olduğunu gösterir. 

Arıların bir yandan kendilerinin ihtiyacından fazla insan için bal yaparken 

tozlaşmaya olan yardımları... 

Bunlar yardımlaşmaya birer delil olduğu gibi;zamanımızdan 150 milyon sene 

evvel nesli tükenen dinazorların sırtlarındaki dev dikenler;bir koşu veya boğuşma 

sırasında çok fazla ısınan hayvanın vücudundaki kanı soğutmaya yarayan bir çeşit 

havalandırma sistemidir. 

Denge unsuru olarak görürüz ki,anne karnındaki milyonlarca yumurtanın yarısı 

– Y – erkeklik, yarısı da – X – dişilik tayin eden kromozomu taşır. Bunun gibi,her 

zamanda dişi ve erkek sayısının doğumlarda birbirine eşit bir durumda olarak dünyaya 

gönderilmesi,erkekle-dişi arasında gözle görülür derecede bir farklılığın olmaması... 

Yine atmosferde hidrojen ve oksijenin dengeli bir şekilde yaratılmaları... 

Ve develerin kurak mıntıkalara müsait bir durumda uyum sağlayıcı bir şekilde 

yaratılmış olmaları da Darwin’in özetle şu üç görüşünü de çürütmüş olmaktadır. 

Bunlar: 



1)Bir türün yeni nesillerinde bazı bakımdan yeni ve farklı fertlerin teşekkül 

edişi... 

2)Bu farklı fertler arasındaki hayat mücadelesi... 

3)Hayat mücadelesinde muvaffak olmuş fertlerin seleksiyona uğrayarak farklı 

değişme ve türlerin meydana gelişi... 

Her varlığın temel taşı demek olan,kendi varlığını ve mahiyetini belirleyici 

kromozomu farklı farklıdır. Bir fark başka bir türün ortaya çıkması demektir. Mesela 

Kromozom sayısı 45 olan insan hemen ölür. Çünkü kromozomu 23 çift,yani 46’dır. 47 

olan ise,bir sene veya erginlik çağına kadar yaşayabilir. Ancak el ve göz kapakları 

büyük olup,dudakları küçük olur. Hatta Darwin’in 48 yaşındaki karısının 10 çocuğu da 

böyledir. 

18. asrın sonlarında İngiltere’de bir koyun sürüsünde hasıl olan bir mutasyonla 

çok kısa bacaklı bir koç meydana gelmiş ve bu koyundan –Ancon- adı verilen kısa 

bacaklı koyun ırkı elde edilmiştir. Bu ise ayrı bir tür olmayıp,türün içinde bir ırktır. 

Buna rağmen ancak 100 yıl kadar süre devam edebilmiştir. 

İki ayrı türden meydana gelen üçüncü bir türün nesli devam etmez. Yani atla 

eşekten meydana gelen katır türünün nesli kesiktir. Attan eşeğe,eşekten ata bir geçiş 

yoktur. Ancak geçişte katır vardır ki onunda nesli devam etmemektedir.  

Bunun gibi de,maymunla-insan arasında da böyle bir geçiş söz konusu değildir. 

Ne kadar garipse,geçişin olduğuna dair hiçbir şahit ve tarihi belge olmadığı halde 

bu kabul edilirken,nasıl oluyor da bu geçiş en azından 1500 senedir hiç görülmüyor? O 

zamanda maymun vardı,şimdi de?... Neden böyle bir şeye tek bir örnek bile 

gösterilmemektedir? O halde olan gösterilir,olmayan gösterilmez ve gösterilemez. 

Bunlarla beraber,serçe yüz bin yıldır hiç değişmeden yine serçe... 

İnsan milyonlarca yıldır aynı insan... Değişen ise sadece hücreler... Daha... 

Tabiatta denizlerin tuzu,akarsuların mecrası.. Bitkilerin görünüşü ard arda 

yenileniyor. 

Ve yine insanın kafa ağırlığının 1300 gr. olmasına rağmen,maymunun ki sadece 

130 gr’dır. Peki ya aradaki on nesil? Nerede? Bir-iki-üç nesil kaybolduğunu düşünelim. 

Neden ara geçitten hiçbir varlıktan eser yok? 

Çok tırnaklı atın evrimle tek tırnaklı oluşu fikri ise;Araştırmalara 

göstermektedir ki,tek tırnaklı at,günümüzden 120 milyon yıl önce,çok tırnaklı at ise 40 

milyon yıl önce yaratılmış,belli bir devirde yaşayıp-dinazorlar gibi-ortadan kalkmıştır. 

Şu safsatada garabetin diğer bir yönü,Neandethal adamı ki,bunun kemik 

hastalığından dolayı kambur yürü  yen bir kişi oluşunun da insanın maymundan 

geldiğini ifadeye çalışan diğer bir saçmalığını oluşturmaktadır. 



Vah kamburlara vaahh... 

Afrika’da araştırmalar yapan Wolf Schnider ise;maymunların beyin yapılarının 

milyonlarca yıldır değişmediğini,konuşma dillerinin de bulunmadığına dikkati 

çekerek,bu yönleriyle insandan kesinlikle ayrıldıklarına işaret eder. 

Evrimin diğer bir tutarsızlığı –hayvan ve insandan müteşekkil,yiğelenmiş 

“Piltdown adamı” olup,bu da uydurma olarak sonuçlanmıştır. Şöyle ki: 

“1953’de Oakley ve iki arkadaşı bu sefer “X” ışınlarıyla kemikleri teste tabi 

tuttukları zaman şu hususu hayretle tesbit ettiler:Kemikler çok eski devirlere ait olduğu 

zannı versin diye sun’i olarak potasyumdikromat ile lekelendirilmiştir... Aslında bu ilim 

adamı geçinenlerin suratlarının lekesi idi. Bu husus science News’in 1961 Ocak sayısının 

110’uncu sayfasında şöyle açıklanır:”İlmi araştırmalar neticesi bulunduğu tesbit edilen 

meşhur sahte iskeletlerden birisi de İngiltere’de Sussex’de bulunan Piltdown insanıdır. 

O zamanlar bu kafatasının beş yüz bin sene evveline aid olduğunu iddia etmişlerdi. 

Üzerinde bilahare yapılan inceleme bu kafatasının beş yüz sene evveline aid 

olmayıp,normal bir insan kafatası olduğunu,alt çene kemiğinin ise bir maymuna aid 

olduğunu ortaya koydu. Alt çene kemiğinin krom asiti kali içinde bırakılarak taşlaşmış 

bir fosil olduğu kanaatinin uyandırılmaya çalışıldığı anlaşıldı.”17 

Onca diriltmeye çalışmalara rağmen”İçlerinde nobel ödülü almış Prof’ların da 

bulunduğu 200 ilim adamı,insanın maymundan türediği iddiasını son buluşlar ışığında 

geçersiz kıldı.”18 

40 günde 300 ayrı zirveye tırmanan iki alman dağcı:”Alplerin tepesinde 4000 

yıllık (Türkiye gazt),5300 (Milliyet Gazt) yıllık,hiç çürümemiş bir insan cesedi 

buldular.19 

Ve yine evrimcilerin iddia ettikleri gibi Termit’lerin hamamböceğinden türediği 

iddiaları da:”Dominik cumhuriyetinde yapılan bir kazıda 25 veya 30 milyon sene 

evveline aid bulunan bir termit parçası da,onların bu iddialarını yıkmış oluyordu.20 

Ve”İlim adamları,darwinin iddia ettiği gibi insanların maymundan geldiğini 

tamamen çürüttüler. 1974 yılında 3 bin yıl önce yaşayan  iki ayaklı türlerin yürüyerek 

ortaya çıkması darwin teorisini de sona erdirmiş oldu.”21 

Etyopya da,Rift vadisinin Afar bölgesinde bulunan,95 parçadan aynı kişiye 

ait,4.400 yıl öncesine ait bir iskelet bulunmuştur. 

                                                           
17 Tercüman Gazetesi. Ergun Göze.19-5-1987. 

18 Türkiye Gazetesi.31-10-1991. 

19 Agg.22-10-1992. 

20 Tıme.5-10-1992,10-101992. 

21 Türkiye Gazt.Agg.31-10-1991. 



Nitekim 1975’de 3,5 milyon yıl öncesine ait olduğu söylenilen “Lucy” adı verilen 

bir kadın iskeleti bulunduğu da belirtilmiştir.22 

Gün be gün yapılan araştırmalar bir çok yenilerini de gün yüzüne 

çıkarmaktadır.İngiltere’de yayınlanan Nature dergisi,kuzey Kenyada Amerikalı,kenyalı 

ve Avusturyalı arkeologlar;4 milyon yıl(ki fazla olarak belirtilmiştir.) öncesine ait 

kafatası,çene ve dişleri insana ait bir fosil bulunmuştur. Bunun da 46-55 kilo ağırlığında 

olduğu tesbit edilmiştir.23[16]The New York Times haberinde:”Hz. Adem insanların 

babasıdır.”24[17]derken, Amerikanın ünlü U.S.News dergisi de;ilk insanların ilkel 

olmayıp sanat ve av aletleri yaptıklarını belgeleriyle keşfetmiştir.25 

Tabii –Fıtri- seleksiyonla tabiat temizleniyor,dengeleniyor. Varlıkların aynı 

maddeden yani atomdan olmaları,birbirlerinden olmasını gerektirmez. Madde 

aynı,model değişik... 

1938’de ümit burnu açıklarında 15 metre boyunda yakalanan balığın Coelacanth 

olduğu,bunun ise 70 milyon yıl önce tükendiği sanılıyordu. Güney afrikalı deniz 

biyoloğu S. L. B. Smith araştırarak 15 yıl sonra  ikincisini buluyor. Bu yüzgeçli balık 

150 m. derinlikte 15 ile 17 derece sıcaklıkta yaşar. Bunun üzerine prof. Hans 

Fricke:”Fosilleşmiş bir canlı günümüze dek neslini devam ettirmişse bu 

düşündürücüdür.”der. Evrim ile bu balığın ortadan kalkması gerekirdi.26 

Bazı nesilleri tükenmiş,fosilleri kalmış hayvanlar gibi,bunu savunanlar da artık 

tükenmiş,geriye fosilleri kalmıştır. 

 Bir piltdown safsatası ile ilim adamlarını 40 yıl uğraştıran bu darwin-

bazlar,acaba şu harikaları ne ile izah edebilirler: 

a)Sivrisineğin doğmasıyla hedefini bulup,hemşire maharetinde,kan emmesi... 

b)Senelerdir karıncaların gıdalanmak üzere yaprak kesmeleri... 

c)Bal arısının çiçeklere konması ve bal yapma sanatı hangi evrimin işi... 

d)Yeni doğan bir çocuğun,kendisine lazım olan meme emme sanatı hangi evrimle 

açıklanır. 

e)Örümceğin ağını,kuşun yuvasını ve karıncanın yaptığı ev ve apartman hiçbir 

evrimle izah edilebilir mi? 
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23 Zaman gazt.18-8-1995. 
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f)Okyanusun derinliklerindeki balıkların elektrik jeneratörlerini,yunus balığının 

radar,yarasanın soner sistemini,çıngıraklı yılanın infrared ışın tertibatını evrim teorisi 

izah edemez. 

g)Gül ile bülbül ,çiçek ile arı ve kelebek arasındaki bağlılık ve sevgiler evrimle 

izah edilebilir mi? 

k)Kuşlarda ve balıklardaki göç hadiseleri,hatta sandık içerisine konulup uzak 

yerlere götürülseler dahi,gidecekleri yeri bulmaları evrimin işi değildir. 

m)Her canlıya has,gıdaların içine miligramla hesaplanarak konulması yine 

evrimin işi olamaz. 

n)Darwin bile bu kadar intizam karşısında kendisini alamıyarak şöyle 

demiştir:”Galapagos seyahatı hatıralarımda bir brezilya ormanının ihtişamını 

seyrederken,insanın zihnini dolduran ve yücelten;hayret,takdir ve sadakat gibi ulvi 

hisleri yeterince ifade edilmeye imkan yoktur.”diye düşündüğümü yazmıştım.  İnsanın 

içinde,maddi vücudundan daha başka bir şeylerinde bulunduğuna o zamanlar 

inandığımı hatırlıyorum. Fakat şimdi en muhteşem manzaralar bile bende böyle hisler 

ve böyle bir kanaat uyandırmıyor. Haklı bir şekilde Renk Körlüğüne mübtela olmuş bir 

adama benzetilebilirim.”demektedir. 

o)İnsanın bir tek hücresinde bulunan ve onun bütün özelliklerini kodlar halinde 

ihtiva eden 46 adet kromozomda saklı bilgileri,46 ciltlik bir ansiklopedi haline 

getirdiğimizi farz etsek bu ciltlerden her birisinin hacmi 20 bin sayfayı aşacaktır. 

Bu,insan vücudunun trilyonlarca hücresinden sadece bir tanesinde görülen hadsiz sanat 

eserlerinden yalnız bir tanesi..Bir de bütün olarak hücreyi ve diğer duyguları düşünün... 

Gelelim insan beynine. Bu da değil yıldız,galaksi ve trilyonlarca atom sayısı,belki 

umumu geride bırakacak kabiliyetlerle donatılmıştır. Mesela bir beynin mesaj nakletme 

kapasitesi 2 üzeri 1,on sıfır olarak hesaplanır. Kainattaki atom sayısı ise 10 üzeri 79 

civarında tahmin edilmektedir. Evrim bunun neresinde? 

ö)Kuşların kanatlarındaki az bir değişiklikle uçuş tarzı değişecekti. Aynı şekilde 

gagalarındaki değişmede taneleri parçalayamayıp beslenememelerine sebeb 

olacağından,ölümü söz konusu olacaktır. 

p)Organizmaların kromozomları değişik olup,aralarında ise bir münasebet 

olmaması... 

r)Lamark’ın hipotezinin zıddı olan bir husus ki,1400 senedir müslümanlar 

sünnet oldukları halde,sünnetli doğan bir çocuk görülmemiştir. 

Aynı şekilde kuyruğu kesilen farelerin neslinden kuyruksuz bir fare 

doğmamıştır. 

O halde meselenin gerçek yüzüne baktığımızda şunu görürüz:Müslümanların 

temelde bağlandıkları ve dinlerinin temelini oluşturan,kendilerini yaratan yaratıcının 

kelamı ve konuşmaları olan Kur’an ile İlmin çatışması halinde olduğunu söylemek ve 

göstermeye çalışmaktır. Zira evrimi iddia eden kişi de başlangıç da dinin 



karıştırılmamasını istemekle bunu isbat eder. Buda konuya Allah’ın,Peygamberin ve 

dinin bildirdiği şekilde,dinsizlik gözlüğünü takarak bakmak demektir. 

Zira Kur’an’a baktığımızda ilk insanın Adem ve onun da  topraktan yaratılmış 

olduğunu görürüz.27 

“Elest Bezminde”,(Ruhlar aleminde) insanlardan Rabbi olduğuna dair söz 

almıştır.28  Ve insanı mükerrem kılmıştır.29 Maymunun neresinde mükerremlik? Bu 

kainat onun için yaratılmış ve bu dünya o maymun için tefriş edilmiş,öyle mi? 

Noksandan mükemmel çıkmaz. Böyle mükemmel bir varlık olan 

insanın;eksik,kusurlu,insanla kıyaslanmayacak kadar  duygulardan,maddi ve manevi 

organ yönüyle nakıs olan maymundan değil,belki her yönüyle mükemmel olan Hz. 

Âdem’in zürriyetinden gelmekte ve kendisine koca kainat sofra olarak nimet halinde 

sunulmaktadır.30 

Ancak insan çok zalim ve cahil31 bir insan olduğunu,belki insan olarak 

doğduğunu,Allah’ın kulu olduğunu unutup32 bu kusurunun neticesi olarak maymunu 

kendisine dede edindi! 

Arapça’da,İslâmdan öncede Araplarda çokça kullanılan bir hesaplama vardır ki 

buna:Ebced-Cifir- hesabı denir. Burada her bir harfin rakamsal bir değeri vardır. 

Bundan hareketle:Adem isminin rakamsal değeri 46’dır. Yani başta iki elif iki,dal 

dört,mim ise kırktır. Toplam 46 eder. Buda insanın 46 kromozomuna denk gelmektedir.  

Kur’an-ı Kerim’de Cenâb-ı Hak insanı yarattık değil,Âdem’i yarattık,der. Yani 

ilk insanın ismi Âdem olarak geçer. Ki;kelime anlamı –ilk baba- demektir. 

Marifetnâme de ise:”Kâinatın yaratıldığında en son insanın yaratıldığı ve 

varlıklar arasında aracı bileşik cisimlerin olduğunu yani hayvan bitkiden aldığı 

maddelerle,insanda gerek hayvan,gerekse bitkiden aldığı gıdalarla vücudun,yani dış 

yapısının hücrelerini,vücut taşlarını oluşturmaktadır.” Elbette bu durum insanı hayvan 

ve bitki seviyesine indirmez. 

Ve varlıklar hakkında;birbirlerine geçmeyi engelleyen Berzahların olduğundan 

da bahseder. Nitekim biri acı,diğeri tatlı su olan iki denizin birleştikleri halde 

birbirlerine katışmalarını engelleyen arada bir perde,engel ve berzah vardır.33 
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Bu izahtan sonra Ma’rifetnâme’de;madenler ile bitkiler arasında vasıta geçit 

olan Mercandır. Bitkiler ile hayvanlar arasında geçit hurma ağacıdır. Hayvanlar ile 

insanlar arasında geçit olanların en açığı maymundur. Çünkü bütün organları,kıl ve 

kuyruğundan başka,dışı ve içi insana benzer... Zamanın devrinin ikmali ve cihan 

eczasının özü insanın var olmasıdır. 

...Belki iki cihandan sebeb ve gaye,ancak hazreti insandır. Gökleri basit ve bileşik 

cisimler,hepsi insanın kışrı,zarfı ve kabıdır. İnsan hepsinin iliği ve özünün özüdür. 

Bütün eşya insana hizmet etmektedir. İnsan hizmet ve ikram edilendir. Aziz,şerif ve 

muhteremdir. Çünkü o hepsinden güzel ve bilgilidir.”der.34 

Buradaki varlıkları arasındaki benzeyiş yönünden olup,aynı olmayı ifade 

etmemektedir. Maymun insana taklid yönüyle benzer. İnsanında herhangi bir hayvanı 

taklid etmesi,hayvan olmasını gerektirmez. Nitekim hurma 

hayvandır,aynısıdır,diyemiyeceğimiz gibi,insanda aynen maymundur,diyemeyiz. Organ 

bakımından tipsiz de olsa bir benzeyiş olabilir. Hurma gıda olması yönüyle 

hayvana,gıda olmayıp lezzet için yenilmesi yönüyle de bitkiye benzetilmiştir. 

Yine Marifetnâme’de Cinnilerin atası,ilk babası Mârici,ondan da zevcesi olan 

Mârice’yi yarattığını,insanların babası olarak Adem’i ve ondan da Havva annemizi 

yarattığına dair geniş tafsilat vardır.35 

Yahudilerin ortaya attığı bu evrim teorisinde,maymun suretine döndürülen 

ecdadlarının hasreti vardır. Onları yad edip,onlara karşı bir özentinin belirtisidir. 

Büyük müfessir Elmalı’lı bu konuyla ilgili olan şu ayetin:”...İçinizden Sebt (tatil 

günü-cumartesi) –istirahat- günü tecavüz edenleri elbette bilirsiniz. Biz onlara sefil sefil 

maymunlar olun,dedik. Ve bu ukubeti (azabı) önündekilere ve arkasındakilere ve bir 

dersi ibret ve korunacaklara bir va’z-u nasihat olmak üzere yaptık.”36  

Açıklamasında şöyle der:”Sure-i A’raf-da beyan olunduğu üzere deniz kenarında 

vaki bir karyede (Eyle kasabası)37 cumartesi gününün hürmetine riayet etmiyerek dinin 

hududunu tecavüz etmişlerdi.:”Bizde onlara maymun olunuz,sürününüz dedik. Ve man 

hazır olanlara ve arkalarından gelen haleflerine ibreti müessire,müttakilere de şayanı 

zikir ve mev’ıze ve muhtıra yaptık.” Onlar verdikleri sözde durmadılar,ahde 

vefa,vazifeyi ifa insanlığın şiarı ve muktezası iken onu yapmadılar ve bu sebeble 

insanlığın levazımından olan ilmu idrakten,marifeti ikandan (inançtan) derhal mahrum 

edilerek maymun kılıklı,sefil,sergerdan oldular ki buna “Mesh” tabir edilir... 

Mücahide göre bu hükmün temsili olduğuna ve binaenaleyh meshi maneviye 

(manevi şekil ve suretlerinin değişmesine) olduğunu söylemişlerdir. Gerçi hakikatta dış 

yüzlerinin değişmesi,manevi yönlerinin değişmesinden daha müşkil ve daha mühim 
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değildir. İnsanlık şiarlarının söndüğü bir bedenin zahiren dahi maymun suretini alı 

vermesi iyi düşünülürse hemen hemen tabii bile görülebilir. Allah korusun,pis 

hastalıklar (günahlar ile),kılığını değiştirmiş ne kadar bedenlere tesadüf edile gelmiştir. 

Fakat hayvan suretleri içinden bilhassa maymun suretinin zikir  edilmesi her halde 

meshi manevinin ehemmiyetine bir karine (delil) gibidir.  

İnsan ile maymun arasındaki hakiki fark,bir kıl ve kuyruk farkı değil,aklu 

mantık ve ahlak farkıdır. Maymunun bütün hüneri hissi taklidindedir. İnsan ne hareket 

yaparsa gören maymun onu derhal taklid eder ve bu taklid keyfiyeti bir çoklarının 

nazarında maymunu insana adeta yaklaştırır. Halbuki maymunun önünde günlerce ateş 

yakınız,soğuk günlerde karşısında ısınmayı öğretiniz,sonra onu alıp bir kıra 

götürünüz,yanına kibrit,çıra,kömürde koyunuz,o,üşüdüğü aman bunları bir yere getirip 

de bir ateş yakarak ısınmasını bile düşünemez,bu kadarcık bir mantık bile 

gösteremez,artık bu aklı mantığın üzerine terettüp edecek diğer muamelatı ahlakiyeyi 

tasavvur ediniz.  

İşte manevi çehresinin değişmesine uğramış olan insanlar da böyledir. Onlar kör 

bir taklidden başka bir şey yapamaz ve hayvani duygularından başka bir hisde 

gösteremezler,bir bakışa insan gibi görünürler,hakikatta ise maymundan başka bir şey 

değildirler. Fındığı kırar,yerde bir fındık ağacı dikmesini idrak edemez. (Onlar 

hayvandırlar. Belki onlardan daha aşağıdırlar.)ayetine layıktırlar.”38 

Hayatın başlaması ancak bir ilk ata ve babanın varlığını kabul etmekle ve özel 

bir yaratılışla mümkündür. Bu konuda araştırmacılar ise:”ilk canlının ortaya çıktığı 

zaman,üreme planlarının,çevreden madde ve enerji sağlamanın,büyüme sırasının ve 

bilgileri büyümeye çevirecek mekanizmaların tamamına ait talimatnamelerin o anda bir 

arada bulunmaları icab etmektedir. Bunların hepsinin kombinasyonları tesadüfen 

gerçekleşemez. Dolayısıyla bütün bunların yapılabilmesi ancak ilahi bir güçle 

mümkündür.”derler.39 

Elbette yaratıcı yarattığı her çeşit canlı için bir gaye gözettiğine göre,o canlının 

varlığını sürdüreceği bir sistemi de yapısına yerleştirmiştir.40 

Gerçekten evrimciler,her şeyi gayesiz,amaçsız değerlendirip inandıkları 

gibi,iddia ettikleri evrim delillerini görmeyi de,hiçbir zaman beklemediklerini de 

söylemektedirler. Çünkü,evrim,geçmişte hızlı vuku bulmuş,hızla maziye karışarak 

ihtiyarlamıştır,derler.41 
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Bundan dolayı iddia ettikleri teorinin delillerini örtbas etmek düşüncesiyle,yer 

kürenin milyarlarca yıllık bir yaşının olduğunu söyleyerek abartmışlardır.42 

İlmi araştırmalarda ise;Dünyaya 4000-6000 yaş yılı biçilip,öncesine dair delil 

olmadığı da belirtilmiştir.43 

Oysa aslında evrimin olabilmesi için trilyonlarca ve katrilyonlarca yıl dahi yeterli 

değildir.44 

Özetle:Evrimi kabul edenlerle etmeyenler arasındaki en açık fark şudur:”Evrim 

modeli,en azından prensip olarak,kainatı,tabii kanunlar ve olaylarla idare edilen ve 

dışarıdan hiçbir tabiat üstü müdahalenin yapılmadığı ve kendi kendine yeterli bir sistem 

olarak kabul eder.”45 

Yaratılış modeli,insanın da dahil olduğu bütün varlıkların sonsuz bir kudret ve 

nihayetsiz bir ilim sahibi yaratıcı tarafından yaratıldığını kabul eder. Evrim modelinden 

farklı olarak,yaratılış modeli,ilmi bir kanun olan sebeb-etkiyi dikkate alır. Yaracı ilk 

sebebtir. Ve insan;zeki,ahlaki,değerlere sahib,bir gayesi ve inanma ihtiyacı bulunan 

varlık olarak yaratmıştır.46 

“Kibirlerinden dolayı kendilerine yasak edilen şeylerden vaz geçmeyince onlara –

Adi maymunlar olun.-dedik.”47 

Hasılı:eski milletlerde olduğu rivayet edilen bu şekli değişmede olsa,bu ümmetten 

kaldırılmıştır. Yalnız insan,ahlakını korumalıdır ki,insan ahlakından çıkıp her hangi bir 

hayvan huyuna bürünmesin Nefsinin esiri olmasın. 

“Deki Allah katında yeri bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Allah’ın 

la’netlediği ve gazab ettiği,aralarında maymunlar,domuzlar ve şeytana tapanlar 

çıkardığı kimseler;yeri (durumu) daha kötü olan ve doğru yoldan daha ziyade sapmış 

bulunanlardır.”48 

Cumartesi’yi tatil olarak kutlamadıkları yani emre itaat etmedikleri için kadın-

erkek maymun ve hınzır suretine çevrilmişlerdir. Bu durum hakkında: 
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“a)Maymun,şekli zahirisiyle insana benzeyip,hakikatıyla değildir. Zahirde 

müşabehet olup,batında muhalefet vardır. 

b)Bunlar maymun suretine çevrildikten sonra üç günden fazla 

yaşamayıp,yememiş,içmemiş,çoğalmamışlardır. 

c)Kavmin gençleri maymun,ihtiyarları hınzır olduklarına artık kesin olarak 

inandılar. Birbirlerine üreyerek,bağıran maymun oldular. 

d)Sakınanlar bu insanların yanlarına girip biz sizi sakındırmamış mıydık? 

dediklerinde onlar başlarıyla (mahzun olarak) –Evet-dediler. 

e)El- Ceza-u min cinsil amel- (Ceza yapılan işin cinsindendir.) Yahudilerin bu 

durumu da amellerinin karşılığıdır.49 

Ve bu Beni İsrail Davud (AS)ın bedduası üzere lanetlenmiş (Maymun olmuştur.) 

İsa’(AS) nın bedduası üzere (Hınzıra) dönüşmüşlerdir.50 

Cenâb-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de;İnsanları tek bir nefisten yarattığını söyler:”Ey 

insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden bir çok 

erkekler ve kadınlar üreten rabbinizden dilekte bulunduğunuz Allah’tan ve akrabalık 

haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.”51 

“Sizi bir tek nefisden (Âdem’den) yaratan,gönlü ısınsın diye ondan da eşini 

(Havva’yı) yaratan O’dur. Eşini sarıp örtünce (onunla birleşince) hafif bir yük yüklendi. 

(Hamile kaldı.) Onu bir müddet taşıdı. Hamileliği ağırlaşınca,Rableri 

Allah’a:”Andolsun bize kusursuz bir çocuk verirsen muhakkak şükredenlerden 

olacağız.”diye dua ettiler.”52 

Hz. Âdem’in topraktan yaratıldığına dair ayetlerde ise:”Allah nezdinde İsa’nın 

durumu,Âdem’in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı. Sonra ona “Ol” dedi ve 

oluverdi.”53 

“Andolsun biz insanı,çamurdan (süzülüp çıkarılmış) bir özden yarattık.”54 

“O (Allah)ki,yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan 

yaratmıştır.”55 
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“Allah sizi (önce) topraktan,sonra meniden yarattı. Sonra sizi çiftler (erkek-dişi) 

kıldı. Bir dişinin gebe kalması ve doğurması hep O’nun bilgisiyledir. Bir canlıya ömür 

verilmesi de,onun ömründen azaltılması da mutlaka bir kitapta (yazılı) dır. Şüphesiz 

onlar,Allah’a kolaydır.”56 

“Şimdi sor onlara! Yaratılış bakımından kendilerini yaratmak mı daha zor,yoksa 

bizim yarattıklarımız mı? Zira biz kendilerini yapışkan bir çamurdan yarattık.”57 

“Rabbin meleklere demişti ki:Ben muhakkak çamurdan bir insan 

yaratacağım.”58 

“O,sizi bir cins topraktan,sonra bir meniden,sonra bir kan pıhtısından 

yaratıp,sonra bebek olarak çıkaran,sonra sizi güçlü kuvvetli bir çağa erişmeniz,sonra da 

yaşlılar olmanız için yaşatandır. İçinizden kimi de daha evvel öldürülmektedir. Allah 

yaşatmayı belli bir vakte ulaşmanız ve olur ki aklınızı kullanmanız için yapar.”59 

“Ufak tefek kusurları dışında,günahın büyüklerinden ve çirkin işlerden 

kaçınanlara gelince,şüphesiz Rabbin,affı bol olandır. O,sizi daha topraktan yarattığı 

zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada,sizi en iyi bilendir. Bunun 

için kendinizi temize çıkarmayın. Çünki o,kötülükten sakınanı daha iyi bilir.”60 

Allah insanı,pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı.”61 

“Allah sizi de yerden ot (bitirir) gibi bitirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek 

ve sizi yeniden çıkaracaktır.”62 

Peygamber Efendimizde Veda Hutbesinde:”Hepiniz Âdem’densiniz,Âdem ise 

topraktandır.”buyurarak veciz bir şekilde insanın ilk atasını bildirmektedir. 

Seyyid Kutup tefsirinde:”İnsan ve canlıların aslı bu dünya toprağıdır. Toprakta 

mevcut olan belli başlı elementler insanın organik yapısında da bulunmaktadır.Hatta 

bütün canlıların bileşiminde bu elementlere rastlamak mümkündür. 
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Suhreverdi’de:”İnsanın sıfatları aslı yaratılışından kaynaklanıyor. Çünkü 

o,topraktan yaratıldı.Topraktan yaratılması ile ilgili sıfatları vardır. İnsanın zaaf sıfatı 

topraktan gelen bir özellik,cimriliği ise çamurdan,şehvet sıfatı şekillenmiş balçıktan 

(Hemein Mesnun),cehalet özelliği de kuru çamurdan (Salsal) yaratılmış olmasındandır. 

“ Fahhar denen çamurun yakıcı vasfından da şeytani özelliği yaratılmıştır. Şeytani 

karakterinden hile,aldatma,hased nitelikleri ortaya çıkmaktadır.”63 

Ve  Hz. Âdem peygamberdir. Kendisine 10 suhuf indirilmiştir. Elbette bunu 

evlatlarına bildirmesi için konuşması,okuması, düşünmesi,emredip yasaklaması için 

bilmeye,bildirmeye,anlatmaya ihtiyaç vardır. Buda başlangıç da insanların insan olarak 

yaratılmış olduğunu gösteren delillerdendir. 

İki asırdır tutmayan evrim teorisi;neticede tam tersine dönerek değişik bir 

iddiaya yerini terk etmektedir. 

Öyleki;Darwin’in dindar bir hristiyan olduğu,öyle bir teoride 

bulunmadığı64,ancak insanın,insan çerçevesi içerisinde geliştirilmesinin yollarını 

arayıp,teklifte bulunduğu iddia edilir. Bu konuda birkaç kaynakta verilir. 

Ancak iki asırdır insanlığı meşgul eden böyle bir teori ve ideoloji de hiçbir surette 

darwinin temize çıkması mümkün değildir. 

Bugün bu teoriyi,ABD’de Tennesse eyaletinin Dayton kentinde evrimi teori 

olarak değil de,gerçekmiş gibi öğreten öğretmenin işlerine son verilmekle beraber;70 yıl 

önce bu iddiada bulunup kesinliliğini ifade eden John Scop’un da tekrar gündeme 

getirileceği bildirilmiştir.65 

Batıda çöpe atılan böyle bir kof iddianın bizde devam ettirilmeye çalışılmasında 

iyi niyet aranamaz. 

Hücredeki harikalık evrimin tutarsızlığını ortaya koymaktadır.66 

Bunlar kurdukları düzensiz düzenleriyle kendilerini aldatmaktadırlar.67 

Evrimin bir safsata olduğu her yönüyle aldatmaca ve safsata olduğu zahir iken,68 

bunun sürdürülmesi ayetlerdeki şu gerçeği doğrular: 
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66 Evrimin Bikrobiyolojik çöküşü.Harun Yahya.sh.1-96. 

67 Bak.Tur.42,En’am.123,Bakara.9,Nisa.76,173,Al-i İmran.120,54,Neml.50-51. 

68 Evrim aldatmacası.H.Yahya.1-221. 



“Eğer biz onlara melekleri indirseydik,ölüler de kendileriyle konuşsaydı ve her 

şeyi toplayıp karşılarına getirseydik,Allah’ın dilemesi müstesna yine de inanacak 

değillerdi,fakat çokları bunu bilmez.”69 

“Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar,yine de:”Gözlerimiz 

döndürüldü,bil’akis biz büyülenmiş bir milletiz!” derlerdi.”70 

        24-9-1992 

       MEHMET   ÖZÇELİK 

 

 

 

  

  

- DİL   ÜZERİNE – 

  

 Kaderi ilahi dönen dünya çarkının adeta değişmez bir dünya kanunu olarak devamlı 

çalkalamaktadır. Durultmak için çalkalamaktadır. Üçüncü asırda da Hikmetle çalkalayan 

Cenâb-ı Hak,müslümanların içerisine giren  gayrı müslimlerin müslüman olmalarıyla 

beraber getirdikleri yanlış adet ve inanışları,müslümanların bir yangın var gibi, İslâmi 

değerlerin yanma telaşı  ve korkusuyla İslâmi meseleleri sahiplenmeleri ve bu amaçla bir 

kısmı Âyet ve Hadislerin muhafaza ve yorumlarına çalıştılar. Diğer bir kısmı da fıkıh ve 

kelam ilmi gibi ilimlerin ortaya çıkmasına çalışarak,islâmi alanda bir çok eserler verilmiştir. 

 Böylece eser vermede ve usul yönünden islâmi ilimlerin belli bir ölçüde rayına 

oturtulması bu gayret ve çabanın  neticesinde olmuştur. Kader kamçılamıştır. Bu gün de 

çeşitli alanlar da kavga ile çalkalanırken,kültür alanında da bu kavga kendini göstermekte, 

adeta o gürültünün altından  geçiştirilmeye çalışılmaktadır. Tıpkı saman altında su yürütmek 

gibi.  

 Kasıtlı yürütülen kavgalar ile bir yandan dil,anlaşılmıyan,her kes tarafından farklı 

farklı yorumlanan,böylece de kavgaya neden olan kavramlar,siyasi terimler,suçlamalar her 

biri ile toplum kargaşa içerisine toplu olarak sürülmektedir. Sonuçta;birbirini 

anlamıyan,zamanla anlamaya çalışmayan fertlerin doğmasına neden olacaktır.-Bizim 

zamanımızda böyle değildi!—Ben böyle anlamıyorum.- Pek anlamadım.-Anlaşılmıyor.- gibi 

anlaşmayı değil anlaşamamayı oluşturacak oluşumun zemini kendiliğinden hazırlanmış 

oluyordu. Çünki artık biz,biz değildik. Bir İngiliz gibi hareket ediyor,bir Fransız gibi 
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yaşıyor,bir Rus gibi düşünüyor,bir Alman gibi yatıp kalkıyor,bir Amerikanlı olmaya 

çalışıyoruz. Her şey oluyor,bir kendimiz olan benliğimizi bulamıyoruz. 

 Biz kendimizi bu değişmelerde hayrette bırakmakla kalmıyor,bizi bu değişime kısa 

zamandaki dönüşümle de  hayrette bırakıyoruz. Kendisini anlatamıyan,başkasını anlamıyan 

toplumlar bir şeylerini değil,çok şeylerini de beraber kaybetmiş oluyorlar. Başkaları gibi 

konuşanlar,başkaları gibi de inanır ve yaşarlar. Ve zamanla bu yanlışlıklar bir adet halini 

alır,nesiller boyu devam eder ve ettirilir. 

 Temsillendirecek olursak; Tıpkı başlangıçta müşriklerin kâbeyi çıplak olarak tavaf 

etmeleri zamanla bu adetleri ibadet halini almasıyla kâbeyi çıplak olarak bir yandan tavaf 

ederken,diğer yandan da ıslık çalıp,ellerini çırpmak suretiyle ibadet yapmaları gibi... 

 Zamanımızda da bunun sefâheti yaşamak suretiyle sıkılmak şöyle 

dursun,sıkılanlardan sıkılmaları ve bu durumdan zevk almaları kötü adetlerin ibadet yerine 

kaim olmasından kaynaklanmaktadır.71 

 Dildeki önemsememezlik ve devamda da aynı sıkıntı baş gösterecektir. Bizdeki geniş 

kavramlar bizleri kucakladığı gibi başkalarını da kucaklayabilecek bir seviyeye sahiptir. 

Batının kendi dil kavramları ancak kendilerini kavramakta,başkasına darlığından yer 

bırakmamaktadır. 

 Bizdeki aydın olmanın kötü örneği; Dilde de kendisini göstermiş, kendimize aid olan 

şeyleri terk ile,batıya âid olanları celbetmişiz. Bozulma safha safha gelişmiş. Dilde, Dinde, 

yaşayış da değişmeler,dönüşmeler peş peşe birbirini takip etmiştir. Dildeki bu farklılık 

düşünceye yansıyınca toplumla çatışan yeni bir zümreyi ortaya çıkarmış oldu. 

 Bir yandan anlatılamıyor,diğer yandan anlaşılamıyor. Aydınımız bir yandan dilini 

zenginleştirdiğini ifade ederken,diğer taraftan keyfiyet ve kaliteden uzaklaşmış oluyordu. Dil, 

Din,Yaşayış kaybı birbirini takib eder. Toplumun kaybının göstergesi de budur.      

19-06-1999                                                        

 MEHMET    ÖZÇELİK 
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KARANLIKTAKİ     AYDINLAR 

  

 Bu asrın aydın geçinenleri gerçek vasfı karanlıktaki aydınlar. Bu aydınlar 

karanlık pazarlarlar. Ticaretleri karanlık üzerinedirler. Karanlığın dostudurlar. Her 

şeylerini karanlık üzerine bina ederler. 

 Maskeleri münevver,kendileri ise zulmetlidir. Zulmetli münevverler. 

 Aydınlık düşmanı,aydın geçinen aydınlar. Yarasalar da düşmandır aydınlığa ve 

ışığa. Çünkü tabiatları onu gerektirmektedir. 

 Aydınlığı karartanlar aydın diye geçinirler. Nasıl bir aydınlıksa... Hiç 

karanlıktan aydınlık beklenir mi? Zulmetten nur çıkmaz. 

 Münevver,aydın o kimsedir ki;hem kendisi aydınlıkta olur,hem de etrafını 

aydınlatır. 

 Evet;kendisin aydınlatamayan,başkasını aydınlatamaz. Nur nuraniden gelir. 

 Nur aslını,o nurani zata olan Efendimiz Aleyhisselatu Vesselamdan almış ve 

aydınlatmıştır. O zat olmasaydı,hiç o asır nurdan nasibin alır ve aydınlanır mıydı? 

 Şu zulmani karanlıklı asır karanlıktaki münevverlerin çokluğundandır. Onlar 

aydınlanmadıkça asır aydınlanmaz. 

 Aydınlar aydınlanmalı... Aydınlarımız karanlıktan kurtarılmalı...Nurlar 

yayılmalı,zulmetler izale olunmalı... 

 İşte,asır böyle aydınlanabilir. Zulmet giderse yerine nur gelir,aydınlık olur. 

 Günahlar manevi kirler ve karanlıklardır. Günahların çokluğu karanlığı arttırır. 

Karanlık,kapkaranlık,zifiri karanlık... 

 Bir asırdır aydınlarımız bu millete ne ve neler verdi? Ama bu milletten çok şeyler 

aldılar. Dinini,inancını,örtüsünü,yaşayışını hafife aldı. Hala da onun çabasında ve 

sevdasındadır. 

 Evet,asırlardır aldılar,hem de çok şeyimizi... Her şeyimizi. Bu milletten 

hırsızlamışlardır. Artık milletin çalınan değerlerini alması,yaşaması,tekrar hayatına 

tatbik etmesi zamanı gelmiş ve de geçmektedir. 

 Şimdiye kadar alış bir fayda sağlamadı. Veriş zamanıdır. 



 Artık aydınlar aldıklarını geri vermelidirler. Vermeye hazırlanmalı,milleti 

hazırlamalıdırlar. 

 Ancak günahlarının keffâretini öyle affettirebilirler. Günahları ancak varsa 

sevablarını giderir. O halde zaman,sevab işleme zamanıdır. 

 Cennet nuranidir,nuraniyi kabul eder. Cehennem de zulmanidir,zulmaniyi ve 

karanlıkları kabul eder. 

 Her devirde ve her zaman akibet olarak nur ve nurani olanlar,karanlık ve 

karanlıkta olanlara madden ve manen hakim olmuşlardır. 

 Akibet müttakilerindir. Günah karanlıklarından kaçıp,aydınlık istikballere 

yürüyenlerindir. 

  

        MEHMET   ÖZÇELİK 

 

 

EĞİTİMDE Mİ ? 

  

 Aslınsa eğitimin meseleleri çok,gayet çok. Bir bakanın dediği gibi;Şu öğretmenler 

ve okullar olmasaydı,bu bakanlık ne güzel idare edilirdi! 

 Çünki,bütün okulları bilgisayarla donatmak,öğretmen ve idarecileri bilgisayar 

eğitiminden geçirip,sertifika vermek gayet uzun ve de masraflı bir yol! 

 Eğitime katkı payı adıyla toplanılan 1998 yılı itibariyle 155 milyar,1999 yılı 

itibariyle 750 milyar kime,nereye,nasıl yetecek ki? 

 Taşımacılık bir yandan,yeni okulların ihalesi,kapalı okulların problemleri, 

öğretmenlerin mağduriyetleri ve bir de Milli eğitimin bütün mesaisini İmam-Hatiplerin 

kapatılması ve başörtülü öğretmen ve öğrencilerle uğraşma üzerine oturtturması,en 

azından o görünümün görünmüş olması,tayinlerle eğitimi iyileştirmeye çalışma 

çalışmaları eğitimi daha da kangrenleştiren uygulamalardan ne vakit kalıyor ki! 

 Eğitimde kalite ve kabiliyet ön plana çıkarılarak,eğitimi devlete değil millete mal 

ederek teşvik edilmelidir. 

 Tevhid-i Tedrisatla inhisar altına alıp,alanını daraltmaktansa;yönlendirme,yarış 

ve desteklemeler ile geri planda sürekli proğram,usul,yöntem,çare ve teklifler 

üretilmelidir. 



 Devletin en üst kademesinden alt kademeye kadar herkes ittifak etmektedir 

ki;eğitim aksaktır,eğri-büğrüdür. Deve gibi. Deveye demişler neden boynun eğri? 

Nerem doğru ki demiş! 

 Anlatmak istediğimiz;bu gün eğitim düzlüğe çıkmış değildir. 

 seviyeli ve zeki olanlar ma’kes bulamamakta,işletilememektedir. Buda onun ya 

körelmesine,istifade edilemeyip,yurt dışına gitmesine sebeb olmaktadır. 

 Belki iyi gitmemesi ekonomiye dayandırılacaktır. Günah keçisi olarak. Yanlış 

olmamakla beraber,mantıklı bir çare ve hedef değildir. 

 Bugün özel sektörün dünyanın her tarafında okullar açarak başarı göstermesi 

bunun en bariz örneklerindendir. Bunlara müsaade edilip,bunlar gibi bir çoklarının da 

önlerindeki bürokratik engeller kaldırılacak olsa ana okul,ilköğretimden üniversiteye 

kadar bir çok okul açılıp,yetmiş beş yılda yapılanın yetmiş beş katını,yetmiş beş ayda 

belki de yetmiş beş haftada yapılabilecektir. 

 Ancak siyaset ve siyasi uğraşmalar bırakmamakta! 

 Acaba,başörtüsünü serbest bırakıp,başörtüsü katkı payı alarak eğitimi 

düzeltemeyiz mi? Ne yapalım başka türlü olmuyor ki? Gene de bir düşünün! 

 Yalnız başka alternatifleriniz de olup,bize gönderirseniz memnun oluruz! 

 Gene sınıfta kaldık! Nereden sınıfları icad ettik. 

 Gene de bazı vaadlerde ve uygulamalarda bulunup ekelim,nasıl olsa sonra 

biçilecek,zamandan kazanırız! Şimdi ekin,sonra biçersiniz! Eğer biçilmezseniz! Eken 

biçer,ekilen biçilir. Biçimli olsun! Hadi hayırlısı olsun...  

  

          30-08-1998    

         MEHMET    ÖZÇELİK 

 

 

ÇÖKERTİLEN   İDEALLER 

  

 İnsanlar idealleriyle dünyaya gelir,idealleriyle yaşar ve yaşatırlar. 

 Her insandan bu idealleri beklenir ve o doğrultuda eğitilip yetiştirilir. 

 İnsan iradesiyle,kaderinde sevkiyle sevkedilir. 



 Babamın irade,kaderinde sevkiyle bir yaşında iken Adıyamandan kalkmış 

İstanbula gitmişiz. Babamında bir ideali vardı. İyi bir iş kurmaktı. Ancak yıllarca bu 

uğurdaki çalışma netice vermemiş,hastalığında etkisiyle on sene sonra memleketine geri 

dönmüştü. 

 Orta okulu okumaya koyulmuştum. Daha hayatın farkında değil,temyiz çağına 

ulaşmamıştım. 

 Çevrenin âdeti,birazda hassasiyeti,fıtratımında gereği ile Kur’an öğrenmek üzere 

camiye gitmiştim. Orada dinimin kaynağı olan Kur’an-ı Kerimi öğrenecektim. 

 Benim isteğim,hocamında ideal ve dâvası birbiriyle birleşince sadece Kur’an-ı 

öğrenmekle kalmamış,onun hakikatlarınıda öğrenmekteydim. Artık Kur’anı daha iyi 

tanıyordum. 

 “Kur’an şu kitabı kebiri kâinatın bir tercüme-i ezeliyyesi.....”72 

 Kur’anı öğrenmem Risale-i Nur hakikatlarını öğrenmeme köprü oluşturmuştu. 

 Hayatımın seyri değişmişti. İslâmın en temel şartı olan namaza burada 

başlamıştım. Alemim bu minval üzere şekillenmişti. 

 Babamla beraber dünyaya gelmiştik. Babamı İmamı Gazalinin İlâhi 

Nizam’ındaki cehennem sahneleri korkutur,Allaha yönelmesine sebeb olurken,Risale-i 

Nurdaki aklı ve kalbi beraber götüren hakikatlarda benim iç dünyamı 

aydınlatıyor,idealimi şekillendiriyordu. 

 Ortaokul birde,okul çıkışı,bir Cuma günü idi. Arkadaşım Halil’in söylediği 

sözler,çocukluğuma ve küçüklüğüme rağmen,bir çok şeyi unuttuğum halde,onu 

unutmuyor ve unutamıyordum;’Haydi Mehmet,cumaya gidelim.’ 

 Öncesinde kılıyorda olabilirim,ancak o söz etkisi silinmeyen,öncesini silen bir söz 

oldu hayatımda... 

 Evet,gidelim,demiştim. 

 Bendeki arkadaşın bu etkisinden dolayı,talebelerimede her vesile 

ile,arkadaşlarına dikkat etmelerini söylemişimdir. 

 Arkadaş..arkadaş..arkadaş... 

 Hatta bir gün sınıfta öyle anlatmışımki;birkaç gün sonra gelen bir veli 

teşekkürden sonra,çocuklarını kötü arkadaşlarından kurtaramadıklarını,ancak derste 

anlatılan arkadaş konusunun çocuk üzerindeki öğüt verici sözlerin etkisiyle,kötü 

arkadaşlarını terkettiğini söylemişti. 

 Atasözündede:”Bana arkadaşını söyle,sana kim olduğunu söyleyeyim.” 
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 Çocuğu âile yoğururken,arkadaşta şekillendirmektedir. 

 Ortaokul dönemindeki bu şekillenme,imam-hatib lisesine gitmemde etkili 

olmuştu. 

 Dinimi dini öğreten okulda öğrenmeliydim. 

 Bununla kalmamalı insanlara öğrendiğim dinimi öğretmeliydim. 

Meclislerde,minber ve kürside,yıllardır mânevi kıtlık yaşayan insanlara 

haykırmalıydım. 

 Kur’an-ı Kerim,Risale-i Nur,İmam-Hatib,Cami bende bir bütünlük 

oluşturmuştu. 

 Öğrendiklerimi vüs’atimce arkadaşlarıma ve çevreme anlatıyor,bir 

yandanda;”Zaman cemaat zamanıdır.”hakikatını unutmayarak,cemaat içerisinde 

kendimi muhafazaya çalışıyordum. 

 Zira nice zekiler zekâvetlerine rağmen aldanmışlardı. Nice zenginler mânevi 

fakirlik ve sefahet içerisinde kıvranmakta idiler. 

 İmam-hatibi bitirmiş ve aynı yıl açılan imamlık imtihanını kazanmıştım. 

Aldıklarımı cemaate verecek,bir kişide olsa kurtulmasına ve bilinçlenmesine 

çalışacaktım. 

 Nitekim 1978 yılında camisi olmayan Derinsu köyüne imam olarak atanmıştım. 

Köyün gençleri ve erkekleri pek köyde bulunmuyordu. Kulağı ağır duyan 80-lik 

Ramazan dayı bulunuyordu. Köylü Türkçe bilmiyor,bende kürtçe. Ne onlar meramımı 

anlayabiliyor,nede ben anlatabiliyordum. 

 Bir yıla yakın sıkıntılı bir dönem geçirmiştim. İdealim ise o sıkıntımı 

bastırıyordu. Güzel olan ise,caminin temelinin atılmasına vesile olmuştum. 

 Merkeze gelmiş,muhtelif camilerde imam-hatiblik görevini yürütmüştüm. 

 Bekâr olduğumdan son görev yerimde;ya kendim yemeklerimi yapmaya çalışıyor 

veya evden 5 km-lik mesafeye yemek gönderiliyordu. Aynı zamanda akrabamızda olan 

cemaatten Hüseyin dayı yemeğe çağırıyor,gitmiyordum. Sohbet etmek için çay içmeye 

gelebileceğimi söylüyordum. 

 Bir gün beni aileme şikâyet etmiş ki;oğlunuz yemeğimizi yemeye tenezzül 

etmiyor. 

 Gerek samimi,gereksede bilerekten imamlar üzerindeki –yiyici- ifadesini ferdi 

çapta izale etmek istiyordum. 

 Ancak nafile. Yeyince yiyiyor,yemeyince tenezzül etmiyor,ithamını silmek 

mümkün değildi. 



 Bir yandan imamlık yaparken,diğer yandanda üniversiteye gitmek istiyordum. 

Üçüncü girişimdi. Böylece Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsüne 1980 yılında gitmiş ve 

kazanmıştım. 

 Bir idealim vardı..öğretmen olmak. Hiçbir şey olmazsan,en azından bir öğretmen 

olursun,şeklindeki bir öğretmenlik değildi. 

 Gurbet ve maddi imkânsızlıklar içerisinde bitirmiştim. 

 Bundan dolayı talebelerime de her vesile ile demişimdir;Okuyamıyacak bir kimse 

olsaydı,oda ben olurdum. 

 Ancak Allah yardım ediyordu,âilemin fedakârlıklarıyla beraber...  

 Üç yer eleman alıyordu;Emniyet Genel Müdürlüğü,Diyanet İşleri Başkanlığı ve 

Milli Eğitim Bakanlığı. Milli Eğitime müracaat etmiş,öğretmen olmayı ideal olarak 

benimsemiştim. 

 Bir dostumuzun bakanlıktan verdiği haber;Çiçekdağı Lisesi idi. 

 Ama bu Çiçekdağı nerede idi? 

 Harita üzerinde uzun bir aramadan sonra Kırşehir iline bağlı olduğunu 

öğrenmiştik. 

 24-Ocak-1986 Cuma günü saat 1-30 idi. O günde yarı tatile girilecekti. 

 Müdürün odasına girdim. Sıcaklığımdan olsa gerek,sessizce odasında epeyce 

bekledim. Müdürün soğukluğunu bir türlü eritememiştim. Hava soğuk olmamasına 

rağmen üşümeye başlamıştım. 

 Don ve suskun bir çehrenin karşısında bir saatten fazla beklemiştim. 

 Kararnamemi imzalayacak ve resmen göreve başlayacaktım. 

 Yıllar ve yollar geride kalmış,dakikalar geçmiyordu. Müdür kendisini herhalde 

ucuza satmak istemiyor,varlığını isbat etmek,nüfuzunu göstermek istiyordu. Bunu 

zamanla daha iyi anlıyordum. 

 Enis insanların arasından donuk ve bed insanların içerisine girmek kolay değildi. 

 Nihayet beklenen an gecikmeli ve geciktirmeli olarak gelmiş,müdürün uzattığı 

kağıda imza atmak üzere elimi uzatmıştım. 

 Elimi uzatmamla beraber müdürün kağıdı geri çekmesi bir olmuştu. Mal bulmuş 

mağribi gibi köpüren müdür,parmağımı göstererek gümüş yüzüğümü çıkartmamı 

söylüyordu. Kağıdı elinde tutup,yoksa göreve başlatmayacağını belirtiyordu. 

 Bir çok insanın daha büyük altından yüzük takmış olduklarını söylemiş 

olmam,müdür için farketmiyordu. O yine illâ odunum diyordu. 



 Kırk yıllık Kâni olur mu Yâni... 

 Değişik bir toplumdan farklı bir ortama gelmiş,yolumun dikenli olduğunun 

farkına varmıştım. 

 Birkaç dakikalık savunmalarım bir netice vermemişti. Görevimin daha ilk 

başlangıcında fazla münakaşa ve kavgaya girmek istemiyordum. 

 Kızgın bir edâ ile;-Tamam,çıkarırım,demiş,göreve başlama kağıdı olan 

kararnameyi imzalamıştım. Artık resmen,stajerde olsa öğretmendim. Ehli dünya elinde 

bulunan imkânları ucuza satmıyordu. Dışarı çıktım,yalancı çıkmamak için yüzüğü 

çıkarıp,geri taktım. 

Daha derse girmeden tatile çıkmıştık. 

Okul pansiyonlu idi Oda Türkiyede ilk açılan beş yatılı öğretmen okullarından 

biri idi. Diğerleri gibi içte,ıssız ve tenha yerlerden seçilmişti. Özellikle halkıda o 

zihniyete müsait bulunmaktaydı. 

Vardı bir illeti,şeyyy yani bir hikmeti!... 

Neydi acaba bunun hikmeti. Ankara/Hasanoğlandaki gibi kız-erkek öğrencileri 

beraber yatırıp yakıttan tasarruf edelim derken,düşürülen çocuklarla tuvaletler 

tıkanmaya başlamıştı. 

Bende işin hikmet cihetini düşünerek istişare etmiş ve pansiyonda kalmaya karar 

vermiştim. 

Öğrencilerin başlarında şu anda başka kalanda olmadığı için biraz zor 

olmamıştı. Türkiyenin her tarafından gelen orta birden lise sona kadar talebeler vardı. 

Ancak tam bir başıboşluk içerisinde idiler. Getirilen menfi gazetelerle çocukların 

zihinleri bozuluyor,serkeş bir yapıya sahib oluyorlardı. Tam bir militan yetiştiriliyordu. 

İlçede buna müsaid idi. Küçük Moskova denilmekteydi. 

Odama alıp konuştuğum çocuklar,daha önce pansiyonda kalan öğretmenlerinin 

ateist olduğunu,kendilerinede;-Çocuklar,Allah diye bir şey yok-diyerek,menfi 

propağandalarda bulunulduğunu anlatmışlardı. 

Çocuklar eğitmenlere göre yetişmekte idiler. Mesela;benden iki-üç hafta sonra 

gelen Kimyacı bir arkadaş,bizim namaz kıldığımızı görünce oda namaza başlamış,tabiri 

caizse,gözü açılıncada bırakmıştı. Varın talebeyi siz kıyas edin. 

Ciddiyeti ve şefkati elden bırakmamaya çalıştım. 

Bir yandan başlarını ve sırtlarını dahi banyoda sabunlarken,diğer yandan çay 

demliyor,odamda beraber içiyor,çorbalarını ve yemeklerini dağıtıyordum. Tam bir âile 

olmuştuk. 

Talebelerde müsbet mânada bir değişim görünüyordu. 



Pansiyondan geri olmayan okulda da Türkiyenin her tarafından esen rüzgarlar 

etkisini gösteriyor,heyelanlı ve kaypak bir zeminde görev yapıyorduk. 

Aldığımız nefesler ilçede yankılanıyordu. 

Maddi fen ilimlerini almaya çalışan talebelerin,mânevi din ilimlerinden mahrum 

olmamaları için Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  öğretmeni olarakta gayret gösteriyordum. 

Günbe gün zorluklar karşısında semeresini gösteriyordu. 

Özellikle mübarek gecelerde,dışarıdan gelen birkaç memurla beraber ilçedeki 

tek cami yüzlerce öğrenciye ilk defa şahid oluyordu. 

Okul ve ilçedeki memnuniyetsizler her vesile ile memnuniyetsizliklerini 

gösteriyor;kurdukları düzensiz düzenin bozulmasına razı olmuyorlardı. 

Alınan sevk kağıtlarının bile bir nüshasının dosyaya konulması,iki dakikalık bir 

gecikmeden dolayı verilen sarı zarflar,pansiyon camının öğrenciler tarafından kırılmış 

olmasına rağmen verilen uyarılarla dosya Aponun dosyası gibi gereksiz yere 

şişiriliyordu. 

Okul müdürü ile Milli eğitim müdürü,Şâribul leylu ven nehar idiler. 

Hayat bir yandan sıkıntılarla tasfiye edilirken,diğer yandanda hamlıktan 

kurtulmaya,pişmeye çalışıyordu. 

Tamda kurtlar sofrasına düşmüştüm. 

Bende kurt olamazdım,ama koyun olarakta kendimi yediremezdim. 

Sürekli müsbet hareket etmeye gayret gösterdim. Faydasıda fazlasıyla görüldü. 

Yarım dönemden sonraki yeni yılın başı olan 1986-87 eğitim ve öğretim yılında 

memleketimden de on kadar öğrenci gelmiş,hemşehri olarak onlara sahiblikte 

bulunmuştum. Bugün ise onların herbiri boşta kalmadan önemli bir yerde görev 

almışlardır. 

Mesela Hulusi. Orta birde olmanın verdiği çocukluk yaşında âilesinden 

ayrılmanın yalnızlığını ve hasretini yaşıyordu. Bir gün diğer arkadaşları Hulusinin 

kaçmak üzere durağa gittiğini söylediler. Hemen koştum. Gerçektende Hulusi 

okumamak üzere kaçmayı düşünüyordu. 

Hulusiyi tuttum. Ağlayarak yere kapandı. İnsanlar bize bakıyorlardı. Acaba 

çocuğu dövüyormuydum? 

Hulusiye birkaç gün daha kalıp ondan sonra gidebileceğini söyledim. Zorda olsa 

ikna etmiştim. 

Ancak Hulusi ısınmış,artık kovsakta gitmek istemiyordu. 

Ve bugün Hulusi Kıbrıs Hukuk Fakültesini bitirdi. 



Pansiyonda kaldığım 1,5 yıl çok verimli geçmişti,tüm sorumluluk ve sıkıntılarına 

rağmen... 

ŞİKÂYET : 

-Öğrencilerin şikayet etme kapısı hep açıktı. Öğretmenlerin o kadar hakları 

yoktu. Canı sıkılan idareye,Milli eğitim müdürlüğüne ve savcılığa şikayette 

bulunabiliyordu. Böylece öğretmenler mânevi bir baskı altında tutuluyorlardı. 

Bir gün şikayet edilmiş,milli eğitim müdürü sorguya gelmişti. 

Suçum mu? 

Çocuklara Tesettürü,baş örtüsünü anlatıyor olmuş olmam... 

O zamandan beri tesettür meselesi tâ günümüze kadar olduğu gibi hep 

gündemde kaldı. Sorular üzerine anlatıyor,çocukların birinci ve doğru 

kanaldan,meselenin branşı olan kimseden öğrenmelerini sağlıyordum. 

Müdür bey anlatıp anlatmadığımı sordu. 

Anlattığımı söyledim. 

Şaşırmıştı. Kıvıracağımı veya hayır diyeceğimi bekliyordu. Oysa bakanlığın bana 

anlatmamı istediğini,konular içerisinde Setri Avret konusunun olup namazda nasıl 

örtülmesi gerektiği,talebelerin sormasından dolayıda anlattığımı ve anlatmamda 

gerektiğini söyledim. 

Sayın müdür,bunu demek istemediğini,benim sevdirmiş olduğumu söyleyince 

bende; 

Benim görevim anlatmaktır. Kimsenin boğazına sarılıpta zorla örtünmelerini 

sağlıyamıyacağımı ve görevimde olmadığını kendisine anlattım. 

Müdür bey ise;birkaç yıl geriye giderek,haklısın hocam. Banada Kırıkkalede 

Türkeşin arabasına binmiş,faşist,kominist dediler. Demekki iftirada 

bulunmuşlar,diyerek söylediği çayları bir yandan yudumlarken,sohbete devam ettik. 

SAVCILIK : 

-Bir hafta sonu birkaç arkadaş Ankarada bulunan arkadaşları ziyarete 

gitmiş,Pazar günü öğle sonu yol ayrımında otobüsten inmiştik. Bir taksi tutup merkeze 

gelmemiz gerekiyordu. 

Meğer otobüste okulumuz öğretmenlerinden Said beyde varmış,onuda arabamıza 

aldık. 

Pazartesi günü sabah nice ideal ve düşüncelerle derse girmiştim. Acaba birkaç 

kişiye dahi olsa bir şeyler verebilir miydim? 



Herkes dolaylı olarak insanla ve onun fizik yapısıyla uğraşırken,ben bir 

öğretmen olarak ve Din dersi öğretmeni sıfatıyla birinci derecede doğrudan insanla ve 

onun akıl,kalb ve ruhuyla meşgul oluyor,o duygularını faydalı yönde dokumaya 

çalışıyordum,onu kemirip koparan farelere rağmen... 

Saat 9 sıraları derste iken,beni savcılıktan çağırdıkları haberi sınıfa bomba gibi 

düşmüştü,oda öğrencilerin içinde ilan edilerek... 

Zihinlerde dolaşan acabalar? Acaba hırsızlık,adam öldürmemi?vs.vs. 

Meçhullerden çıkarılmaya çalışılan malumlar... Hoca bunları yapmaz,o halde ne 

olaki??? 

Haber küçük olan ilçede bir anda yayılmıştı. 

Bazı öğretmen ve kişiler ise bu haber karşısında gayet sakin idiler. Çünki hem 

senarist,hemde haberdar idiler. Komplo teorisyenleri...Tezgah önceden kurulmuştu 

bile... 

Bir cürümlü zannıyla savcılığa doğru gitmeye başladım. Savcı ise kapıda oranın 

yerlilerinden ve komplo yardımcı kalfalarından okulun karşısında bakkal dükkanı 

bulunan bakkal Mahmutla konuşuyorlardı. 

Savcının yanına yaklaşıp beni çağırmış olduğunu sorduğumda,anında konuşma 

kesildi. Demekki rol icabı konuşuluyor,böyle bir karşılama töreni düzenleniyordu. 

Mehmet Özçelik mi olduğumu sormuş,evet,deyincede odasına doğru yürümeye 

başlamıştık. 

Odasına adımını atmasıyla birlikte;Ne oluyor yav,tâ amin sesiniz buraya kadar 

geliyor,demeye başladı. 

Olayın hâla mahiyetini bilmiyordum. Bende onunla beraber odaya girmiş fakat 

köşede ayakta beklemekte olan lise bir öğrencisi Kadriye,Songül ve Zeliha boynu bükük 

ve suçlu vaziyette durduklarını,daha doğrusu durdurulduklarını görerek şok olmuştum. 

Saniyelerin geçtiği o kısa sürede olayı anlamaya çalışıyordum. Oysa Songülün de hedefi 

vardı. Oda ilk memuriyete geçince,ilk maaşıyla bizi ziyaret etmeyi idealine koymuştu. 

Onunda hedefleri ve idealleri söndürülmeye başlanmıştı bile...  

Bende savcıya aynı ses tonuyla bağırarak;Savcı bey,dikkat edin. Biz elimizde 

silah tutmuyoruz,kalem tutuyoruz. 

Bu sözüm üzerine savcı yerine oturmuş ve ne demek istediğimi sormuştu. 

Aynısını tekrar ettiğimde;seni Kayseriye (yani DGM-ye) gönderirim,ha.Bende, 

Kayseriye değil,nereye gönderirsen gönder,demiştim. 

Kısa birkaç dakikalık suskunluktan sonra bana;sen git,ben sana daha sonra 

haber gönderirim,demişti. 



Sonra gelen haber ise;her gün karakola uğrayarak kaçmadığıma dair isbatı 

vücut etmekti. Oysa okula gidiyor,göreve devam ediyordum. Buda işin tezad tarafı. 

İlk gün karakola gitmiş. Ne niyetlerle,nerelerden nerelere,sırf insanlara faydalı 

olma niyet ve idealleriyle gelmişken,bugün bu ideallerim çökertilmeye çalışılıyordu. Oda 

ceza vererek,düşüncesi içerisinde bulunurken rafta bulunan dergilerden birisini 

okumak üzere açtım. Karşıma çıkan ilk cümle şu âyet idi:”De ki:Her insan kendi seciye 

ve karakterine göre davranır. Kimin daha isabetli olduğunu ise asıl Rabbiniz bilir.”73 

Bu âyet alemime çok farklı bir pencere açmıştı. 

“Arı su içer bal akıtır,yılan su içer zehir akıtır.” Suyun maddesi bir idi,ancak 

içenlerin farklılığı suyuda farklı kılıyordu. Artık rahatlamıştım. Elbetteki herkes kendi 

tinet ve yapısının gereğini yapacaktı ve öylede oldu. 

Bu düşünce içerisinde iken yanıma gelen polisler;Hocam üzülmeyin,bir şey 

olmaz,diyorlardı. Düşünceli halimi tedirginlik olarak değerlendiriyor,beni teselliye 

çalışıyorlardı. 

Üzülmediğimi söyleyip,ikindi namazının vaktinin daralmakta olduğunu,kılmam 

gerektiğini söylediğimde sağolsunlar,bunu temin edip,namazımı kıldım.Artık tam 

rahatlamıştım. 

Yeni evlenmiştim. Akşam dokuza kadar beni karakolda alıkoydular. Evde hanım 

yalnızdı ve gurbette idi. Demekki hayatta bunlarda olacak,bu süprizlerede hazır 

olunmalıydı. 

Saat 9 sıralarında Çiçekdağdan 5 km mesafede kaldığımız Yerköye gitmek üzere 

ıssız yolda yola düştüm. Durumdan evi haberdar edememiştim,edemezdim de. Geç 

kalmamdan dolayı hanım arkadaşları aramış,onlarda gerekli yerlerden beni 

sorarak,karakola kadar gelip gittiğimi öğrenip geriye dönmekte idiler. Yanımdan tek 

taksi olarak süratle geçen taksi biraz gittikten sonra durmuş,bir arkadaşın farketmesi 

üzerine geri dönmüşlerdi.  

O günde hayatın sayfasından bir sayfa böyle kapanmıştı. 

Ertesi günü okula gittiğimde Songül gelmemişti. Arkadaşlarından sebebini 

sorduğumda şunu söylemişlerdi.”Hocam,eğer sizin başınıza bir şey gelirse,Songül okulu 

bırakacak” Bu durum beni dahada üzmüştü. Tam tersine devam etmesi gerektiğini 

söylemelerini söyledim.  

SUÇUM MU ? 

“Din dersi öğretmenine dava. Çiçekdağı ilçesinde din dersi öğretmenliği yapan 

Mehmet Özçelik hakkında ‘Din hissiyatını alet ederek öğrencileri kanalıyla vatandaşa 

telkinde bulunmak’suçlamasıyla dava açıldı. Din dersi öğretmeni Özçelik’in 

öğrencilerine din,ahiret,ölüm gibi konularda ilçe içinde halka dönük röportajlar 
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yapılması ödevi verdiği,röportaj yapılan kişilerin ‘Özel kimliğinin’ istendiği belirtilen 

iddialara,cumhuriyet savcılığı el koydu.”74 

Gazete bunu bir asırdır yapmakta. Barışı değil kavgayı seçmektedir. Zira aynı 

sayfada hazımsızlığının bir göstergesi olarak” 6 din dersi öğretmenine karşı 1 felsefeci” 

ve aynı sayfada Düzeltme ve Açıklama-lar yer almıştır. Bir yanlış ve kapalılıktan olsa 

gerek. 

Nitekim zamandaki bir haberde:”Geçen hafta Adana büromuza bıçaklı saldırıda 

bulunanların gazetemizi mahkemeye verdiği yolunda Cumhuriyette yayınlanan haber 

hayretle karşılandı. Söz konusu kişiler Zaman Adana temsilcisi tarafından mahkemeye 

vermişlerdi. 

Cumhuriyet Adana bürosu,söz konusu haber hakkında Zaman temsilcisine,’Olur 

böyle şeyler. Siz de bir açıklama yollayın. Onu da yayınlayalım’dedi. 

Çünki her zaman yapıla gelen,alışılmış şeyler. 

Oysa bende “2-12-1988 günü Çiçekdağı Cumhuriyet Savcılığınca 1988 / 606 

Hz,1988 / 199 K. Sayılı kararı ile atılan suçlardan dolayı ‘TAKİPSİZLİK’ kararı 

verilmiştir.’Takipsizlik Kararını 8-4-1989’da göndermiş ve Gazetede 17-4-1989’da 

İsmail Er tarafından alınmasına rağmen Tekzib yayınlanmamıştı. 

Belkide sebeb,savcılığa ısrarla hakkımdaki kararı vermelerini söylememe 

rağmen gecikmeli olarak tarafıma verilmiş,gazeteninde üç ayı geçmiş olmasından dolayı 

yayınlamama yetkisinin olması ve gazetecilik ilke ve doğruluğuda göz önünde 

bulundurulmadığından yayınlanmamış olabilir. Danışıklı dövüş. 

Danışıklı dövüş dedimde aklıma geldi. İlçenin değerli müftüsü savcının yanına 

giderek neden bana bunu yaptıklarını sorduğunda savcı;bana hakim dava aç dedi. 

Hakimin yanına gidipte neden böyle yaptığını sorduğunda ise onunda;Bana savcı dava 

açılmasını istedi diyerek danışıklı dövüşün parçaları birleşmiş oldu. 

PARÇALARDAN OLUŞAN BÜTÜN : 

Öğrencilerimden yıllık ödev yapmak üzere,Âhiret,Din,Ölüm gibi konular 

hakkında röportaj yapmalarını istemiştim. Ancak bu suç telakki edilmişti. Ankara’dan 

dönerken arabamıza aldığımız Sait’de,yukarıdaki haberi okulumuzun Türkçe 

öğretmeni Kemal beyin Ankaradaki o gazetenin büro temsilcisi olan kardeşine 

vermiş,gazetede dava açılmış gibi yayınlanmasını sağlamıştı. Oysa ben savcılığıa haberin 

yayınlandığı gün çağrılmıştım. 

Öğrencimiz Kadriye kaymakamın şöförünün kızı olduğundan,aynı binada 

bulunan Hakimlede röportaj yapmak istemiş. Bunu kendisine kimin verdiği 

sorulduğunda ise,ilçede isim tesbit ediyor suçlamasıyla suçlanmaya çalışılmıştım. Savcı 

âmin sesinin tâ kendilerine kadar geldiğini şu sebebten söylüyordu: 
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Önceki müdür gece gündüz içen birisi idi. Şimdiki ise,durultmak için karıştırma 

niyetinde olduğu anlaşılıyordu. Hafta sonları istiklal marşı öncesi konuşmasında bazı 

sert ifadelerde bulunuyor,bazende duada bulunarak,öğrencilerin âmin demelerini 

sağlıyordu. 

Küçük ilçede hepsi bir yerde olan okuldaki sesler diğer daire ve sokaklarda 

yankılanıyordu. 

Nitekim müdür Yılmaz beyde aynı günkü gazetede daha ağır bir itham 

ile:”Şantaj,sarkıntılık ve ırza tasaddi”suçlamalarıyla suçlanıyordu. 

Suçu imam hatibli olmasıydı. Haberde:”İmam Hatib kökenli okul müdürü 

Tahsin Yılmazın kendisini erkekle ilişki kurmakla suçlayarak,söz ve elle sarkıntılık 

ettiğini ve şantaja başvurduğunu” (öğrenciler) söylediler.”deniyordu. 

Göreve ilk başladım günlerde duyduğum bir haberle şok olmuş,aynı durumun 

benimde başımdan geçmesinden korkarak ağlamıştım. Allaha dua ederek her türlü 

zorluğa rağmen böyle bir suçlama ile karşılaşmamamı dilemiştim. 

Milliyetçi geçinen bir öğretmen içkide içmesine rağmen,milliyetçi bilinme 

özelliğinden dolayı pansiyondaki odasına bir bayan öğretmen gönderilerek,bayan 

üzerini açıp öğretmenin kendisine saldırdığını dâva etmesi üzerine öğretmen oradan 

sürülüyor. 

 Okulda Kemal öğretmen tezgâhını kurmuş,istediği gibi işletiyor,karıştırmak 

isteyen öğretmenlerede abilik ve hâmilik yapıyordu. 

Yıllardır yerinden oynatılamıyan bu taşın,bakkal dükkânı işliyor,hanımı diğer 

ilçede çalışıyor,kolu genişti. 

Bir yandan hakkımdaki kazan kaynatılırken,diğer yandan durulmak üzere 

kaynayan ve kaynatılan okulda dağılmalar baş gösteriyordu. 

Sebeb gösterilen müdür Bursanın merkezine öğretmen olarak gitmiş,bir çok 

kişide değişik sebeblerle yerlerini değiştirmişlerdi. 

Bir yandan valilik hakkımda soruşturma yapmak üzere bir binbaşı gönderiyor. 

Oda ilçedeki malum şahsiyetlere sorarak bir buçuk sahifelik raporu vali ve gerekli 

yerlere sunuyordu. 

Vali ise daha önceki geldiği yerde bir öğretmeni harcamıştı. Bizide harcamayı 

düşünebilirdi. Ancak bir müddet sonra Türk Cumhuriyetlerini gezmeye 

gidipte,Rusların oradaki tahriblerini gördükten sonra valinin düşünce ve yaşayışında 

değişiklikler olduğu söyleniyordu. Ancak inanmamış ve inanamamıştım. Hiç kırk yıllık 

Kâni olur mu Yâni,demiştim. 

Bende Milli Eğitim Bakanlığına suçlanmama gerekçe olan öğrencilere röportaj 

konusunun verilmesinin herhangi bir sakıncasının olup olmaması ile ilgili gönderdiğim 

kararı beklemekteydim. 



Karar gecikmeli olarakda olsa gelmiş ve Tebliğler Dergisinde yayınlanmıştı. 

Özet olarak;Öğrencilere daha iyi öğrenmelerini sağlamak amacıyla Anket ve 

Röportaj gibi araştırma konularının verilmesinin daha faydalı olacağı belirtiliyordu. 

Hakkımda bir türlü ne ceza veriliyor,nede serbestliğime ve beraetime dair bir 

açıklama yapılmıyordu. Suçlu olsam celbedilecektim. Boşlukta bırakılmıştım. Zaten işin 

tutulacak tarafıda yoktu ya... 

Bakanlığın göndermiş olduğu bu yazıyıda dilekçeme iliştirerek hakkımda 

gecikmiş olan neticenin tarafıma bildirilmesini istedim. 

Netice ise yukarıdada belirttiğim üzere bir suç unsuru bulunmamıştı. 

Beni istemeyen okul ve ilçeyi bende istemeyecektim. Bu bir kaçış değildi. 

Çünki hem lise,hem pansiyon,hem sanat okulu,hem cami,hemde hapishanede 

dersler veriyor,faydalı olmak için her türlü fedakârlığa katlanıyordum. 

Bir yıl sonra 4,5 yıl kaldığım liseden kendi isteğimle Malatyaya gidiyordum. 

Hayatımda farklı bir sayfa oluşturmuştu. 

Hemen hemen çeşitli sebeblerden dolayı uğradığım okulda kimse kalmamıştı. 

Yerinden oynamayan ve oynatılamayan Kemal hocada herşeyini terkederek başka 

diyarlara gitmişti. 

Nedeni ise gayet ibretliydi. Benim iftira haberimi yayınlayan Ankara gazete 

bürosundaki kardeşi Sivas Madımak oteli olaylarına karışıyor ve olayda yanarak 

ölüyor. 

Daha sonra bunu memleketi olan Yerköy ilçesine  getirip cenaze namazı 

kılınması için camiye bırakılıyor. Bu kişiyi tanıyan cami hocası,onun cenaze namazını 

kılmıyor. 

Bu durum ise ilçede bakkal dükkânı işleten Kemal hoca için büyük bir itibar 

kaybına neden olunca,ver elini Çorum... 

Hayat;buzlar üzerinde yürümek kadar zor. 

İmtihan ise gayet çetin... 

Hayat kavşaklarla,kavşaklarda yavşaklarla dolu... 

Hayat;deve gibi eğri büğrü bir yol... 

Doğrulardan yanlışları değil,yanlışların içerisinde doğruları bulmakla karşı 

karşıyayız. Hem bul bulabilirsen? 

Anlat anlat anlamaz,kaynat kaynat kaynamaz. Gayet haşin ve sert... 



Çetin ceviz... 

4,5 yıl bana yıllar gelmişti. Bir şeyler yapmak için çırpınıyor,öğrencilere bedava 

kitap dağıtıyordum. 

İlk yıl bakanlık müfettişleri gelmiş,ilk yılımda teftiş olmuştum. 

Teftişte ise müfettiş sadece bir cümle söylemişti:-Hocam,sen kendini çok 

yoruyorsun,önünde daha uzun yıllar var. 

Evet,yoruluyordum ancak o yorgunluk beni dinlendiriyordu. Şimdide dinlendirip 

elemin zevaliyle lezzet veriyordu. 

İnsanı geç ısınıp çabuk soğuyan,her alanda sivri uçların bulunduğu,vagonluğu 

kabul etmeyip lokomotif gibi çekici ve öncü özelliğine sahib olan Malatyaya gelmiştim. 

Burada ise kaldığım yedi yıl süresi içerisinde okulun haricinde radyo,tv ve 

mahalli gazete ile meşguliyet çıkmıştı. Verimlide olmuş,takdir görmüştü. 

Okul hem orta hemde lise olup,kalabalıktı. 

Milletine sırt çevirip kulak vermeyen devlet erkânı,halkı dinlemeyen idareciler 

buradada vardı. 

Kaynatılan Türkiye kazanındaki Tesettürlü kişiler buradada yanmaktan ve 

yandırılmaktan nasibini alıyorlardı. 

Toplantılarda özellikle dile getiriliyor,koca okulda bir öğrencinin örtülmesi 

hazmedilemiyordu. Nasıl bir devletse bir kişinin bir örtüsüyle çökecekti. Bunun uğruna 

çokları ve idealleri çökertiliyordu. 

Çünki amaç üzüm yemek değil,bağcı dövmekti. 

Ortaya konulan ilim ve fenle farklılıklar gösterilemiyor,örtü bahanesiyle kendi 

ayıbları örtülmeye çalışılıyordu. Ancak o örtü o kadar ayıbı örtecek büyüklükte değildi. 

Türkiyedeki tüm örtünenlerin örtüsü dahi o koca ayıbı kapatmaya yetmezdi. 

Biline biline bu ayıb işleniyor,ayıbı büyütülüyordu. Çünki kurulda eğitimin 

kalitesinin arttırılması,eksikliklerin giderilmesi üzerinde ciddi kararlar 

alınmıyor,resmiyet yerine getiriliyordu. 

Menemende oynanan Kubilay oyunu,Kubilay lisesindede oynanıyordu. 

Yine bir kurul öncesi,kurulda huzursuzluk çıkarılacağının farkına varmış,bir iki 

arkadaşıda alarak müdüre durumu arzetmiştik. Daha önce geldiğim yerdede buna 

benzer oyunlar oynanıyor ve okulun huzurunun kaçırılmaya çalışıldığını 

hatırlatarak,aynı durumun buradada yapılmakta olduğunu söylemiştim. Bu duruma 

mahal vermeyeceğini söylemesine rağmen,örtü bahanesiyle hakaretlere kadar gidildi. 



Son olarak söz alıp şunu demiştim;Arkadaşlar bu idari bir durumdur,idareyi 

ilgilendirir,bizi ilgilendirmez. Örtüye saldırıp hakaret etmekten dolayı gerek 

tarih,gereksede gelecek olan nesil ya bizi alkışlayacak,bu ise mümkün değildir,yada 

yüzümüze tükürecektir. Bu hareketimizle yanlış yapmaktayız. 

Bunun üzerine bir felsefe öğretmeni arkadaş kalkarak,düşündürücü şu kısa 

ifadede bulundu;Müdür bey,lütfen bu meseleleri gündeme getirmeyelim. Getirdikçe 

örtünen dahada çok oluyor. 

Gerçektende öyle olmuştu.  

Türkiyedeki aksaklık ve kavgalar halktan değil,üst tabaka ve eğitimden 

kaynaklanıyordu. 

Belkide her şey verilmeye çalışılırken, pek bir şeyde verilmiyordu. 

Gerek düz lise;aspirin gibi her derde devâ. Hiçbir hastalığıda ortadan kaldıracak 

bir çare değil. 

Sanat okulları;hangi sanatı ve ne kadar ortaya koymakta? Ne kadar yeterli 

olmaktadır? 

Türkiyenin genel durumu,okullarımızın ne kadar verdiğinin bir göstergesidir. 

Görünen köy kılavuz istememektedir. 

Ferdi gayretler umumi gayrete dönüşmedikçe tam yeterli ve neticeli olmuyordu. 

Belki cüz-i olarak ileride elbet görülecekti. 

“Kimin himmeti milleti ise,o tek başına bir millettir.”hakikatını milletçe 

yaşamalıydık. 

Akli ilimler kalbi ilimlerle mezcedilirse hakikatler ortaya çıkar. 

Mânevi hastalıklar;felsefi ve akli ilimlerle meşguliyete sevkeder,akli ilimlerde 

kalb hastalıklarını arttırır.75 

İlim ve hakikat ilmi akla gelince önce ruha uğrar,o kişi sahabe gibi ruh,dava 

ruhu ve sahibi,dava adamı olur.  

Sonra kalbe uğrar,oda kalb ehli ve veli olur. Sonra sırra uğrar,o kişi sırlara vakıf 

olur. Bediüzzamanın talebelerinden Kastamonulu Mehmet Feyzi Efendi gibi. 

Sonra nefse uğrar,onu terbiye eder,velâyeti kübrâ sahibi olur. 

Bediüzzamanın;Ben nemsimi müslüman ettim,şeytanım ise –eynel mefer-, yani-kaçış 

nereye?- deyip kaçtığını söyler. Rasulullahın ise şeytanıda teslim olup,müslüman 

olmuştur. 

                                                           
75 Bak.Mesnevi-i Nuriye.B.Said Nursi.sh.63. 



Mânevi duygularla donatılmayan insanlar,başka şeylerle doyumsuz olarak 

doldurulacaklardır. 

Bir gün sınıf öğretmeni olduğum 8-C sınıfına girmek üzere gidiyordum. Müdür 

muavinimiz Mehmet bey;öğrencilerin ağzında sıkça;-Kâinatın hakimi,He man- sözünün 

dolaştığını söyledi. 

Sınıfa girip öğrencilere hitaben;Kâinatın hakimi kim? Deyip sırtımı 

öğrencilere,yüzümü tahtaya çevirerek bir şeylerle meşgul görünmeye çalıştım. 

Tüm sınıf bağırarak –Allah- demişlerdi. Sadece cılız bir ses –He Man- demişti. 

Tebessüm ederek sesin geldiği tarafa döndüm. Kim –He Man- dediğini 

sorduğumda,zaten çocuğun ben söyledim demesine gerek yoktu,çünki yüzü domates gibi 

kızarmıştı Sefer’in.  

Özür dileyerek,bilmeden söylediğini söylediğinde kızmayacağımı 

söyleyip,benimde zaten böyle bir durumun olup olmamasını araştırıp,bahane aradığımı 

söyleyerek,bir müddet;ağzımızdan çıkan sözlerimize dikkat etmemiz gerektiğini,bir 

insanın kâinatın hakimi olamayacağı yönünde çocuklarla konuştuk. 

Zihinlerde var olan idealler,bu gibi heveslerle çökertilmeye çalışılıyordu. 

Meslek hayatımda şuna şahid olmuştum;Müdürün ciddiyet ve samimiliği,okulun 

ve personelinde ciddiyetini yansıtıyordu. Olumsuzluklara pirim vermiyordu. Ciddi ve 

başarılı öğretmenlerde,kendisine benzenilen kimseler idi. Öğretmenin en güzel 

fotokopisini öğrenci çeker. 

Mesleğini seven,ciddi ve ideal öğretmenler;her zaman için sevilen ve başarılı 

öğretmenlerdir. 

Öğrenciyi babasından da iyi tanıyan öğretmen olduğu gibi,öğretmenide iyi 

tanıyan öğrencisidir. 

Öğretmenini dinleyen öğrenci,başarılı öğrencidir. 

Her bir insan yüz odalı bir saray gibidir. Doksan dokuzu kapalı olsa bile,mutlaka 

biri açıktır. O insana o açık kapıdan yaklaşılırsa başarıya ulaşılır. 

Vaizlerin vaazlarının,öğretmen,anne ve babaların veya büyüklerin nasihatlarının 

tesir etmemesinin en önemli sebeblerinden biriside;işte budur. O açık kapıyıda 

kapamaktır veya görmemektir.  

İnsanlara anlayacakları dilden yaklaşmamak veya yaklaşamamak,dinleyip 

ilgilerini çekecek dilden konuşulmamasındandır. 

İnsanlarla iyi iletişim kurmak için,iletişim fakültesine girmeyi arzularım. 

Kendi öğrendiklerimi insanlara daha iyi pazarlamak için,pazarlamacılık 

bölümünü okumak isterim. 



Görürüm ki;bir pazarlamacı okula getirip pazarladığı bir mala,kimse ilgi 

duymasa,iltifat etmese bile,başta onun sabır ve sebatı,malını tanıtımı ve reklamı 

insanların ilgisini çekmekte,mutlaka sabırla beklemesinin karşılığını alır. Kendimde 

ihtiyaç hissetmediğim halde almışımdır. 

Birde tüm insanların ihtiyaç duydukları bir hususu pazarlamadaki eksikliktir 

ki,kendisinin istinkâf edip sabırsızlık göstererek kaçınması,taliblerininde kaçınmasını ve 

müşteri olup,ihtiyaç duymamalarına sebeb olmaktadır. 

Orta ve lisenin beraber olduğu bir okulda,alt sınıftaki talebelerin,üst sınıftaki 

abla ve abilerinin aşk mektublarını taşıdıklarını duydum. 

Bir gün orta bir sınıfının birisinde ders anlatırken,birazda şüphelenmiş 

olduğumdan da olsam gerekki,gayri ihtiyari olarak çocuğun birisinin cebine elimi 

soktum. Bir kağıt vardı. Aşk mektubuydu. Lise birde bulunan ablasının bu mektubunu 

başkasına götürecekti. 

Mektubu aldım. Tevafuktur ki,bir sonraki dersim ablasının sınıfına idi. Sene 

sonununda yaklaşmış olmasından öğrenciler ısrarla ilâhi söylememi istediler. Haşlamayı 

düşündüğüm kız öğrenci ise hemen masanın önündeki ikinci sırada oturmaktaydı. 

Teneffüs olunca çağıracak,iyi bir kızacak ve nasihatlarda bulunacaktım. Ancak 

ilâhiyi söylemeye başlayınca kızın gözlerinden şapır şapır göz yaşları damlamaya 

başlamıştı. Gözü kıp kırmızı olmuştu. Aslında o benden değil,ben ondan etkilenmiştim. 

Eğer kızı dövüp ağlatsaydım,bundan daha iyi ağlatamazdım. 

Kendi kendime düşündüm. İnsanları dövmeden ağlatmalı,hayatı ve gerçeklerini 

onlara anlatmalı. Sızlatıp inletmeden,incitip kırmadan onları dinlemeli,kendimizi onlara 

dinletmeliydik. 

Zaten kırılmış kanatlarını birde biz kırmamalıydık. 

Kâbe İbrahim peygamberin binası. Kalb ise Allahın Kâbesi idi. 

Birinin yıkılmasıyla yerine yenisi yapılırken,diğeri yapılamazdı. 

Ümid ediyorum ki;bir çok öğretmenin hayatından ibretli hatıralar geçmiştir. Bu 

ise sadece binlercesinden birisi. 

Ders alınması temennisiyle... 

        8-8-2001     

       MEHMET ÖZÇELİK 

 

 

 



   

  

BÜYÜKLERİN BÜYÜKLÜKLERİ 

  

 Büyükler;küçüklüklerle uğraşmadıklarından büyüktür,büyük kalmaktadırlar. 

Büyüklerin büyüklüğü,her kesin onları sahiplenmesiyle ortaya çıkar. 

 Kendisini aşamayan,kendisiyle de anlaşamaz,barışamaz ve kendisini 

aşıp,başkalarına da ulaşamaz. 

 Mevlâna,Yunus,Gazâli,Bediüzzaman gibi şahsiyetler;insanların fevkinde,adeta 

bütün insanları ve asırları kucaklayabilecek ve kuşatacak bir genişliğe sahiptirler. 

 Damlaları içerisinde barındıran okyanus şahsiyetlerdirler. Bir Mevlâna; Gel,gel. 

her ne olursan ol,yine gel. İster Yahudi,ister Mecusi,ister Putperest.. Yüz kere tevbeni 

bozsan da yine gel. Bu kapı ümitsizlik kapısı değildir. 

 Damlaları dışarıya atan okyanus,okyanus olamaz. 

 Bir şefkat kahramanı,gönüller sultanı olan Yunus;adeta asırları kendi lehine 

çevirmiş,asırlar boyu sürecek,uzun ömürlü bir şahsiyettir. 

 Eskimeyen yeniler... 

 Bir Gazâli;fikirleri fethetmiş,fikirleri de ön sıralarda at sürmektedir. Asırlar 

öncesinden,asırlar sonrasına nüfuz eden incelik. Kabalıkları gideren incelik. 

 Tefekkür üretimli mütefekkir. 

 Bir Bediüzzaman;Bedi’ şahsiyet. Şefkatle hikmeti mezcedip,asırları özetleyen öz 

şahsiyet. Özünü kaybeden asrın insanına,özünü kazandırma yolunda hiçbir fedakarlığı 

esirgemeyen fedakarlık abidesi.. Kendisi için cehennem bile olsa,madden zindanı 

yaşıyan,cenneti sunan,cennet-mekan şahsiyet. 

 Cehalet asrında,saadet asrını yaşayan ve yaşatan zat... 

 Asırlar,bu büyüklerin büyüklüğündendir ki,küçülmekten kurtulmaktadır. 

  

          18-12-1998 

         MEHMET   ÖZÇELİK  

 



 

KAYBOLAN   KİMLİĞİMİZ    DİLİMİZ 

  

“O’nun delillerinden biri de,gökleri ve yeri yaratması,lisanlarınızın ve 

renklerinizin değişik olmasıdır. Şüphesiz bunda bilenler için (alınacak) dersler 

vardır.”76   

Her milletin anlaşma vesilesi  ve yılların tescillenmiş olan dil ve kültür 

birikimlerindeki;”Dillerin farklı farklı oluşunda”77 her millete ait dersler,ibretler ve 

gerçekler yatmaktadır. 

Dilimiz kimliğimizdir. Kimliğimiz şahsiyetimizdir. Şahsiyetimiz haysiyetimizdir. 

Haysiyetimiz değerlerimizdir. Değerlerimiz inancımızdır. İnancımız dinimizdir. 

Dillerini kaybedenler tüm bu vasıflarını da kaybederler. 

Dilin;”Ananın südü gibi olduğu”ifade edilir. Yani tüm gıdaları özelliğiyle ve de 

güzelliğiyle ihtiva etmiş olmasıdır. 

Bir insana yapılacak en büyük hakaretlerden biri de:”Südü bozuk” ithamıdır. O 

halde “Dili bozuk”südü bozuktan ne kadar geri olarak düşünülebilir. 

Dilin bozulması,südün bozulmasıyla eş değerdedir. Dili bozuk südü bozuğun 

işidir. Südü bozulanın dili de bozulur. 

-Tüm ilimler;dil ile dile gelir ve getirilir. 

-Geçmiş ile olan bağlılığımız,dilimizin korunmasıyla mümkün olur. 

-Hayat da meydana gelen anarşi,evvela dil’de başlar. Dilin bozulmasıyla,bozulma 

başlar. Kimse kimseyi anlamayacak ve de anlayamayacak! 

-Dil’de fukara olanlar,fikirde de fakirleşirler. 

-Nitekim biz de,dil’de bozulmanın başlamasıyla birbirini anlamayan üç farklı 

neslin türemesi!kopuklukları da gündeme getirdi. 

-Dil’deki birlik,dinde de,hayatta ve ailede de birliği tesis eder. Zira herkes aynı 

kaynağın dilini konuşuyor ve anlayarak anlatıyor. 

-Bana konuşman yeter,kim olduğunu bilmem için...Kim?likli misin..Kim?liksiz 

misin? 
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77 Tefsir-i Kebir.F.Razi.terc.heyet. 2 / 176. 



-Nasıl konuşursanız,öyle de yaşarsınız. Nasıl yaşarsanız,öyle de inanırsınız. 

-Evet. İnsanlar kimin dilini konuşurlarsa-şuurlu-şuursuz-onun dinini ve hayatını 

yaşar. Onun gibi olmaya başlar. 

-Bizim dilimiz ana dilimiz değil. Ana bozması analık dili! Şairin; 

 Ellerin yurdunda çiçek açarken 

 Bizim il’e kar geliyor kardaşım. 

 Bu hududu kimler çizmiş gönlüme 

 Dar geliyor,dar geliyor kardaşım.78 

Bu dil bu millete dardır. Uydurukçalarla kısırlaştırılması yeterli bir âr’dır. 

-Dil’deki kısırlık,tarihi de kısırlaştırır. Bilgi,görüş,anlayış gibi bir çok alanlarda 

kısırlaşmaya gidilir. 

Nitekim bir asırdır birbirimize:”Bu adam ne diyor? Ne konuşuyor? Ne 

anlatıyor? Anladımsa!  Anlaşılmıyor ki..Anlayan varsa beri gelsin! Laf salatası! 

Saatlerdir bu ne konuşuyor? Anlatmak istediği ne? Hangi dil’den konuşuyor????” 

3. Meclisin marifetlerinden olan “Kur’an harflerini bırakıp latin harflerini kabul 

eden 1353 sayılı kanunu (1931’de)kabul ettiler.”79 

Dilde yapılan bu inkilaplar80 dan bir yıl sonra;”1932’de toplanan ilk dil 

kurultayından 20 yıl sonra 13. dil kurultayında gelinen nokta şu idi=/... Şu da var 

ki,dildeki şu veya bu yöndeki aşırılıklar,milli birliğimizi zedelemek,nesiller arasında 

uçurumlar yaratmak isteyenlerin maksatlarına da hizmet edebilir. Bu konuda çok 

dikkatli ve uyanık olmak gerekir.”81 

Dilde ölçü esastır. Yani;”Dizginsiz dil bela getirir.”,”Kullanılması derecesinde 

keskinleşen tek alet dildir.”bilip ona göre de N. Kemal’in dediği gibi;”İnsan 

topluluklarının gelişmesi,her şeyden önce dil ve edebiyatlarının ilerlemesine 

bağlıdır.”deyip itidal ve ölçüden ayrılmamak gerektir. 

Âyet’de:” Hz. Âdem’e eşyanın isimlerinin öğretilmesi82 ne vecihle ise,yani ilahi 

kaynaklı ve kalite de olmalıdır. 
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80 Bkn.Din-Devlet ilişkileri.H.H.Ceylan. 2 / 280-295. 

81 Age. 2 / 295. 
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Değişen insanlar gibi dillerde değişmemelidir. 

Prof. F.K. Timurtaş şöyle der:”Büyük milletlerin,tabii dilleri de büyük olur. 

Fakat büyük ve medeni milletlerin dili hiçbir zaman tam olarak saf değildir.”83 

Ancak bu başka kültürlerin kendi kültürümüze uygun veya galebe çalmaması  

manasında olmalıdır. 

Dillerin farklılığı84,dillerin zenginliğinden ve fıtratın gereğindendir. 

Zulmetli münevverlerden olan,Atatürke baş hocamız,büyük ata deyip,M. 

Kemal’in inkilapları yaparken  başvurduğu Hasan Ali Yücel,İslâmi yaşantısı 

olmayıp,harf inkilaplarınında milletin değişmesi için önemli olmayacağını da ifade eder. 

Sanki müslümanların gerilemesine sebep İslâmi harflerin olduğunu söyleyen İran 

siyasilerinden Ermeni Melkon Han gibi...85 

Meşhur İngiliz Tarihçisi Toynbee,”A study of History”(Tarihi bir çalışma)isimli 

kitabında,harf inkilabını değerlendirerek;”Türkler harf inkilabıyla,kendi kaynaklarına 

el atmak hususunda yabancılardan farksız oldular.”demektedir.86 

Bir Fransız general şöyle der:”Müslümanları gerçekten yenebilmek için,Arapça 

ile Kur’an-ı ortadan kaldırmalıyız.”87 

Oooooo. Biz onu çoktan,hem de fazlasıyla yaptık ve de yapıyoruz.! 

İşte İsmet İnönü:”Latin alfabesini öğrenenler,Kur’an yazısına geri 

dönemezler.”88 

Çinli filozof Konfüçyüs’e:’Bir ülkeyi idare etmeye çağrılsaydınız ilk iş olarak ne 

yapardınız?”diye sormuşlar. Şöyle cevap vermiş:” Önce dili düzeltirdim. Dil düzgün 

olmazsa,kelimeler düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünceler dili anlatamazsa yapılması 

gereken şeyler iyi yapılamaz. Gereken yapılmazsa ahlak ve kültür bozulur. Ahlak ve 

kültür bozulursa,adalet yolunu şaşırır. Adalet yanlış yola saparsa,halk güçsüzlük ve 

şaşkınlık içine düşer. Ne yapacağını,işin nereye varacağını bilemez. Bu sebeple 

söylenilen sözü söylemeli. Hiçbir şey dil kadar mühim değildir.”89 
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İtalyan prof. Rossi :”Latin harfleri ilim yazısı değildir.Niçin İslam harflerini 

kaldırdınız.”90 

Biz ise:”Güneş dil Teorisi”saçmalarıyla 91,Türk dili92 için bütün bu 

yapılanlar;dili çıkmaza sokmakta,batıya körü körüne bağlanma,Arap kültürlerine sırt 

vermek içindi.93 

İşte İ. İnönü’nün marifetlerinden:”.. Harf İnkilabı sadece okuyup yazma 

kolaylığı için yapılmamıştır. Harf inkilabını biz kültürümüzü değiştirmek için yaptık.. 

Arap kültüründen kurtulmak için yaptık. Artık eski yazıya dönülmeyecektir. Bunun 

manası,artık eski kültürlerle bağımız kalmadı,demektir. 

Harf inkilabını bizde tesiri ve büyük faydası söylediğimiz bu kültür değişmesini  

kolaylaştırmış olmasıdır. İster istemez Arap kültüründen koptuk,garp kültürüne ve 

garp medeniyetine yöneldik.”94 

Ve bu yanlış uğruna ezanı Türkçeleştirip,Kur’an Türkçe okunup,namazlarda da 

sureler Türkçe olarak okunurken,sadece dilde değil,din-de de büyük tahribatlara 

gidiliyordu.95 

Ve bu uğurda 1931 yılında bin yıllık bir birikimimiz olan eserlerimizi,aklımız ve 

hafızamız olan arşivlerimizi Bulgarlara sattık. Evet,atar gibi sattık. Bulgarlara satılan 

arşivler96 ,düne kadar arşivlerimiz bize yasaklanırken;bu gün ancak yüzde 15-i 

araştırmacılara açılmış bulunmaktadır.97 

“15-19-Şubat-1993 tarihleri arasında Bulgaristan arşivleri ve Cyril Methodius 

kütüphaneleri,devlet arşivleri genel müdürü İsmet  Binark tarafından ziyaret edildi ve 

bu ziyaret sonunda iki ülkenin devlet arşivleri arasında bir işbirliği protokolü 

imzalandı. Bu protokol çerçevesine,1993 yılında 15 gün süreyle Bulgaristana gönderilen 

Osmanlı arşivi daire başkanı ve Analitik Tasnif şube müdürü de,bu arşivlerde 

incelemelerde bulundu.  
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Cyril ve Methodius kütüphanelerinde yapılan araştırmalar sonucu,burada 

Osmanlıya ait yaklaşık bir buçuk milyon belge ve defter bulunduğu belirlendi. Bu ülke 

ile yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde 15. ve 18. yüzyıllara ait 21 bin 140 sayfa 

tutarında mikro film ,bedeli karşılığında temin edilerek Osmanlı arşivi daire 

başkanlığına kazandırıldı. 

Ayrıca,başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü tarafından Bulgaristandaki 

arşiv malzemeleri konusunda bilgi içeren”Bulgaristan’a satılan Evrak”ve 

“Bulgaristan’daki Osmanlı evrak”adlı iki eser yayınlandı. Bu kütüphane de kalan 

belgelerin tamamının mikro filimleri hazırlanana kadar çalışmalar sürdürülecek. Mikro 

filimlerin tab edilmesinden sonra belgeler kataloğlara geçirilecek. Bu çalışmaların 

tamamlanmasından sonra bu çok değerli Osmanlı belgeleri,tarihçilerin ve 

araştırmacıların hizmetine açılacak.”98 

Acaba yeni dilin icadı sakın eski dile olan düşmanlıktan dolayı olmasın? 

Maalesef,bütün bu işler düşman tarafından değil,içimizdekiler tarafından 

yapılmıştır. 

Nitekim,ibadet dilinin Türkçeleştirilmesini isteyip,Atatürk’ün dolma bahçe 

sarayına katılan saz eşliğindeki mevlid-han ve hafızlar:”Beşiktaşlı hafız Rıza,Hafız 

Bürhan,Hafız Sadettin Kaynak,Enderunlu Hafız Yaşar Okur,Sultan Selimli Hafız Ali 

Rıza Sağman,Adliyedeki Hafız Fahri,Galatasaray muallimi Hafız Nuri ve tüm Hafızlara 

başkanlık eden Hafız Cemil .”99 

Ve yine;Atatürk’ün hazırladığı ibadet dilinin istediği doğrultuda hazırlanmasını 

sağlayan ve isteyenler ise:”Prof. M. Fuat Köprülü100,Prof. İ.H. Baltacıoğlu,Prof. İsmail 

İzmirli,Prof. Halil Halid,Prof. Arapgirli Hüseyin Avni,Prof. Hilmi Ömer,Prof. Hilmi 

Ziya.”101 

Dini inkilaplarda öncülük yapan Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi ve Medrese 

mezunu olan Prof. Şemsettin Günaltay’da din adına din düşmanlığı yapmaktan geri 

kalmıyordu. 

Dilimizi,tarihimizi bakınız nasıl yedik! Yakılan tarihimiz! Atılan dilimiz! Yanan 

milletimiz! Yanan geleceğimiz!.. Kaçırılan ve yağmalanan mirasımız! 

Cengiz ve Hülâgu’nun dehşetli tahribatı;kitapları yakmasında,aylarca suların 

mürekkep olarak akmasında saklı idi! 
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Ya bizim ki? Hem attık,hem sattık,hem yaktık,hem de kaynağını kurutmak üzere 

astık! Dilini değiştirdik. Zulüm üzerine zulüm yaptık! asırların görmediği dehşet ve 

vahşeti yaptık! 

Kitaplar namusumuzdur;satılmaz,atılmaz ve de yakılmaz! 

Bulgaristan Milli kütüphanesinde ,şark dilleri bölümünde uzun zamandır bir 

uzman olarak bizden hurda olarak giden arşivlerimiz hakkında Dr. Evgeni Raduşev 

özetle şunları anlatır:”Arşivimizde çok sayıda Osmanlıca vesika var. ...(bunlar)1930’lu 

yıllarda hurda kağıt olarak Türkiye’den alınan Osmanlı arşivlerinden bahsediyorum. 

Özellikle Anadolu ile ilgili olanların tamamı bu hurda kağıt yığınının içerisinden çıkmış. 

Şu an elimizde Arabistan’a,İran’a,Irak’a,Kıbrıs’a ait bir milyondan fazla vesika var... 

Bu kadar yazılı evrakın hurda niyetine bir kağıt fabrikasına satışının 

gerekçesi”Basit bir yanlışlık”olamaz bence.Neyse... Bulgar hükumeti de fabrikadan 

satın almış İlginç olan bir şey var. Arşivler kağıt fabrikasına satılırken olduğu gibi 

satılmamış;yırtılmış,parçalanmış öyle satılmış. O insanların Osmanlı arşivlerine ne 

kadar davrandığını size göstermek istiyorum. Her zaman düşünüyorum;” Hurda kağıt 

diye satılan evraklar nasıl bu kadar yırtılır? Neden yırtılıp parçalanarak satılır?diye. 

Bana kalırsa bunu bilerek yaptılar.”102 

Evet,müzayede ile hazine-i evraktan çıkarılarak hurda kağıt fiyatına okkası 3 

kuruş 12 paraya İzzet Halim ve M. Takforyan adlı iki ortak müteahhit alıyor. 12-Mayıs-

1931 günü, Sultan Ahmet’deki depodan balya ve sandıklar halinde arabalara 

yüklenerek Sirkeci’ye indirildiği sırada dökülen kağıt parçalarının eski ve kıymetli 

evraklar olduğunu fark eden Son Posta gazetesi muhabiri İbrahim Hakkı Konyalı 

durumu ertesi günkü gazetesinde yazar. 

Halk ve bir kısım aydın infial gösterirse de ancak atı alan çoktan Üsküdarı 

geçmiştir. 

120 Balya ve 500 sandık evrak Bulgaristana ulaşmış ve 120 bin TL.alınmıştır. 

Bulgaristandan iadesi için yapılan müzakereler de ancak 53 balyası alınabilir.103 

İşte cehalet ve ihanet!! 

Oysa arşivcilik;tarihten beri süre gelen bir uygulamadır. 

Bu arşivler bir zenginlik kaynağı olduğu gibi,içte ve dışta bir çok problemlerinde 

çözümüne vesiledir. 

Bu belgelerin 150 milyon civarında olması az bir olay değildir. Tasnif ve 

tercümesi de başlı başına bir iştir. 
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Arşivlerin dağılması demek;Sahip ve bağlantılı olduğumuz devlet ve toprakların 

da kaybolması demektir. 

Arşivlerimiz tapu belgelerimizdir. 

Sırf arşivler adına bir fakülte kurulsa yeridir. 

Bu belgelerin kaybıdır ki;bu günkü Sırp vahşetlerini doğurmaktadır! 

Üniversite de dahil her bir öğrenci en az on yıl Yabancı dil,İngilizce okur. Ancak 

on kelime ancak doğru dürüst bilebilmektedir. Konuşma ve tercüme ise zaten söz 

konusu değil,olsa da nâdirattandır. 

Ancak bu o yabancı dil eğitimini ve öğrenimini bırakmak anlamına değildir. 

usuldeki yanlışlıklardandır. Acaba yabancı dile olan sevgi,sakın Arapça’ya olan 

düşmanlıktan ileri gelmiş olmasın? 

Zira Arapça öğreniminde sadece bir yabancı dil bilmeyle kalınmayacak,aynı 

zamanda tüm dini kaynakların temelini ve başlangıcını da öğrenmiş olacaktır. 

-İslâm alemiyle bir irtibat içerisine girilmiş olacaktır. 

-Arapça zengin bir dil olup,öğrenilmesi diğer yabancı diller gibi zor 

olmamaktadır. 

-Bir buçuk milyar müslümanın müşterek bir dili olacaktır. 

-En önemlisi Arap dili104,Kur’an dilidir. 

Cezayir Fransızlar tarafından istila edildikten yüz sene sonra bir Fransız hakimi 

Cezayir’de şunu söyler:”Kur’an-ı aralarından kaldırmalıyız. Müslümanları 

yenebilmemiz için Arapça’yı yasaklayıp,söküp atmalıyız!”105 

Aaaaa! Bizimkine ne kadar da benziyor! Yoksa,bu sözü biz mi onlardan duyduk 

da tatbik ettik,yoksa,evet yoksa onlar mı bizlerden öğrenip,görüp yapmaya çalıştılar? 

Hangisi olursa olsun! Şu bir gerçektir ki;bize yetişemezler! Yaptıklarıyla bize 

ulaşamazlar! 

Bizde bize el karıştıranlar gayet çok! Hatta latin harflerinin teşvik ve kabulünde 

Sovyet Rusya’nın büyük bir payı ve rolü olduğu belgelenmiştir.106 

Aşağıdaki yazıyı okuyun,fakat mümkün mertebe konuşmayın! Bir Fransız-Türk  

olmayın!! 
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B İ R      Ç E K İ R D E K     G İ B İ 

  

 Anne karnına bir çekirdek gibi düşmüştü. Milyarlarca çekirdek içerisinde 

kendisi insanlığa namzed kılınmıştı,tartışmasız tek adaydı. 

 Maraton başlamış,ipi göğüslemek kalmıştı. 

 Bir çekirdekti,sulandı ve oldu. 

 Sulanmayan sızlandı ve soldu. 

 Şuuru ve haberi olmadan tam bir gelişme devresi içerisine girdi. 

 Her tohum,çekirdek,yumurta ve sperm yaratılmış ve bir varlık şekline girmiş 

olsaydı,yer yüzünü istila edecekti. Sağlıklı bir nesil oluşmayacaktı. Ancak dünyanın 

küçüklüğü,alemin darlığıdır ki;onların istikbalde yapacakları ibadetleri,Allahın ilminde 

mevcud olduğundan:”Niyetten fiile henüz çıkmayan onların ibadetleri kabul 

edilmiştir.”107 

 “Mü’minin niyeti amelinden hayırlıdır.”hakikatı,bu hakikata işaret edip,onu 

tavzih eder. 

 O nutfe,bir damla su olarak düştüğü rahimde kendinden memnun olarak 

kabuğunun içerisinde büyümeye koyuldu. İnsan olarak yaratılmış ve seçilmiş olmanın 

sevincini yaşıyordu. Anne ise bu sevinçten henüz habersizdi. Ancak zaman içindeki 

değişmeler ve dönüşmelere,doktorun verdiği haberle haberdar olacaktı. 

 Kız veya erkek olması onu ilgilendirmiyordu. Sağlıklı bir insan olması onun için 

dünyaların fevkinde bir hadise idi. 

 Olay bununlada bitmiyor,ebedilik damgasıda vuruluyordu. Zira:”Ebedi ve 

sermedi olan bir cemalin seyirci müştakı ve âyinedar âşıkı,elbette bâki kalıp ebede 
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gidecektir. İşte Kur’an şakirdlerinin âkibetleri böyledir. Cenâb-ı Hak bizleri onlardan 

eylesin,âmin!”108 

 Ana rahmindeki çekirdek ve tohumda bu duygularla donatılmış,öyle olmak 

istiyordu. 

 “Her doğan İslâm fıtratı üzerine doğar. Daha sonra annesi-babası 

hristiyan,yahudi veya mecusi ise onuda öyle yapar.” 

 O ise olduğu gibi olmak,doğmak ve ölmek istiyordu. 

 Spermin çekirdeğe teşbihi;Cenâb-ı Hakkın kudretinin en çok çekirdekte tezahür 

etmesi,onlarda görülmesi sebebiyledir.109 

 Evet,her bir;”İnsan istidadı nisbetinde burada ekiyor ve ekiliyor;Âhirette mahsul 

alıyor.”110 

 Böylece;”Herkesin istidadına göre orada bir saadeti var.”111 

 Her gün sadece,insanlardan milyondan fazla çekirdek kolaylıkla hayata adım 

atıyor. Kolayca idare ediliyor. Çünki hepsi;”Bir elden yapılıyor.”112 olmasındandır. 

 Balıklardan bir balık milyonlarca yumurta ve tüm canlılar milyarlarca varlık 

alemine âdeta birer ordu sevk etmektedirler. 

 Merkezi,kanunu ve terbiyesi hep bir elden,zira başka eller karışırsa karıştırır. 

 Hayat ile bir cüz-i iken bir külli hükmüne geçmektedir.”Hayat (ise);bu kâinattan 

süzülmüş bir hülasadır ve şuur ve his dahi,şuurdan ve hisden süzülmüş,şuurun bir 

hülasasıdır ve ruh dahi,hayatın halis ve sâfi bir cevheri ve sâbit ve müstakil zâtıdır.”113 

 Böylece hem hayat,hemde;”Hayatın süzülmüş en sâfi hülasası olan,şuur ve 

akıl;ve lâtif ve sâbit cevheri olan ruh...”114 

 Hayatından memnun bir şekilde yaşarken,bazan dışarıdan gelen etkilerle 

uyanıyor. Her şeyden habersiz rahat yaşıyor,belkide haberi olsa rahatı kaçacak... 
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 Artık geçen zamanlarla beraber büyümesi kendisine,kendisinin oranın malı 

olmadığını hatırlatır,hem maddi yönüyle,zira oraya sığmamaktadır,hem de manevi 

yönüyle zira sahib olduğu zahiri ve batıni duygularını gerektiği gibi 

kullanamamaktadır. Bunun gittikçede farkına varmakta,gideceği yere karşı içinden bir 

iştiyak hissetmektedir. 

 Zira ayağı var yürüyemiyor,gözü var göremiyor,ağzı var bir şey yiyemiyor,çünki 

göbekten besleniyor,dili var konuşamıyor,kulağı var annesinin kalb sesinden başka bir 

şeyide işitemiyor. 

 Demekki bu duygular ona orası için verilmemiş. Tıpkı dünyaya gelipte iç ve dış 

tüm organlarını tamamıyla kullanamaması gibi. Çünki aklının çok az bir kısmını 

kullanmaktadır. Hayali ise hiç doymamaktadır. 

 Günler nede çabuk geçiyor. Dokuz ay on gün gelmiş,annesinin gelişi haber veren 

sancıları,kendisinin heyecanı artmıştı. Bekleyenlerinde sabrı taşmıştı. 

  Ebenin kucağında nur topu gibi bir çocuk olarak dünyaya gelmişti. Ancak 

tanımadığı ve sıkıcı bulduğu bir yere gelmenin korkusuyla başkaları gülerken o 

ağlamaya başlamıştı. Belliki yerinden memnun idi,rahatsız edilmişti. 

 Şimdi kendi ağlıyor başkaları gülerken,gideceği zamanda başkaları ağlayacak 

kendisi gülecekti. 

 Yavaş yavaş çevreyi tanıyor,âşina simalarla ünsiyet ediyordu. Burasıda hiçde 

geldiği yere benzemiyordu. Acıkıyor,tuvaletini yapıyordu. Artık zorluklar,aşılması 

gereken aşama ve finaller yavaş yavaş önüne sürülüyordu. Denizlerden geçmiş,göllerde 

boğulmamalıydı. Boğucu faktörler,bir kaşık suda boğup,fırtına koparanlar,dünyayı 

başlarına zindan edenler,kısaca tamda kurtların sofrasına düşmüştü. Kendini 

yedirmeden yaşantısını devam ettirmeliydi. 

 Ne dedesi gibi yasak meyveden yemeli,nede kendini şeytana ve şeytan gibilere 

yedirmemeliydi. 

 Emzikli ve sürünme dönemleri... 

 Konuşmaya başlama... 

 Sevimli bir çocuk olarak cıvıl cıvıl koşan çocukların içine katılmış,oda artık bir 

talebe olmuştu... 

 Öğreniyor,ona öğretiliyordu... 

 Artık işler başa düşmekteydi... 

 Hayatın ağır yüklerini yüklenmeye başlamıştı... 

 Artık o mükellef ve yükümlüydü... 

 Hayattan ve olaylardan dersler çıkarmalı,hayatını ona göre yönlendirmeliydi... 



 Bu dünyasını imar ederken,gideceği yeri harab etmemeliydi. Çünki kendisi geldi 

geleli bir çok insanda gitmişti. Dedesi ve nenesi artık yoktu. Komşudaki arkadaşıda 

artık kendisiyle oynamıyor,bir çok insanın gidişine şahidlik etmişti. 

 Gelenler gittiği gibi,gidenlerde gelmeyecekti. Nitekim kendiside dünyaya 

geldikten sonra,geldiği yere gitmemişti,gidemezdi de... 

 Ama bu insanlar tekrar dirileceklerdi. Çünki Allah insana ebedi bir hayatı 

vermeyecek olsaydı,onun içerisine sonsuz yaşama duygusunuda koymazdı. 

 Kışın iskelet halinde olup ölen tabiatın baharda dirilmesi gibi,insanlarında bir 

baharı olacaktı ve olmalıydı. Bu,bunları yaratacak olana zor değildi. 

 Nitekim dedenin öldükten sonraki tekrar iâdesi,torunun ilk baştaki 

yaratılışındaki durumundan daha zor değil,daha kolaydı. 

 Âhiret ve haşrin oluşuda,yeni gelenlerin,istikbalde olacakların icad ve 

yaratılışından Allahın kudretine daha ehvendir. 

 Mazideki yaratma durumu,istikbalde de onları iâde etmeye şahiddir.115 

 “Haşri âzam bir anda zamansız vücuda geliyor.”116 

 “Haşri âzam tarfetül aynda vücuda gelebilir.”117 

 Dünya dâr-ul Hikmet,âhiret ise dâr-ul Kudrettir.118 

 Dünyaya gelmek üzere yola çıkan çekirdek mesabesindeki bir insanın 

ağaç,dal,yaprak,çiçek ve meyve devrelerini değil birkaç sayfa ile,ciltlerle kitaplar 

halinde ifade edebilmek mümkün değildir. 

 Hz. Alinin ifadesiyle:”Sen kendini küçük bir cirim zannedersin,oysa koca alem 

sende derlenmiş toplanmıştır.” 

 Okyanusları yutan damla,yıldızları boğan kara delik,sonsuzluk yolcusu insan... 

 Ezeli ve ebedi olan Allahın isimlerini yansıtan bir ayna... 

 Halife-i zemin... 

 Çekirdekten çıkan kâinat meyvesi varlık; 
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 İnsan... 

 Tohumları muhafaza edenin,âhirette ağaç olacak olan insanı ve onun amellerinin 

çekirdeklerini muhafaza etmemesi mümkün müdür?119 
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ÇIKANLAR     VE      DÜŞENLER 

  

 İnsanlar dünyaya çıkmak ve yükselmek için gelirler. Yükseliş hayırla ve hayrın 

mahza kaynağı din ile olur. Sevab yükseltir,günah alçaltır ve düşürür. Yükselişin 

temsilcisi Peygamberler,düşüşün ki ise muhaliflerinindir.  

 Hayatının başlangıcından beri, son nefesine kadar yükseliş içerisinde olan 

Peygamberimizin son nefesine kadar son sözü de şu olmuştur: “Allahım! Beni refiki 

A’laya,üstün dostluğa kavuştur.” 

 Hayatı zikzaksız hep yükselişlerle geçen bir hayat olmuştur. 

 Yükselişin önemli sebeblerinden biri de yaratılıştaki asliyetin ve 

berraklığın,yükselişle beraber korunması ile mümkün olur. Diğer bir ifade ile: 

 “Yaratılışın mayasını telef etme;zira ihtiyarlarsın.”(Sena-i) Sözündeki 

gibi,manen genç kalmak günahdan uzaklaşıp,yaratılışın mayasını muhafaza etmekle 

mümkün olur. 

 Günahlar manevi kirler ve hastalıklardır. Geri kalmaya ve düşmeye sebebtirler. 

 Hatta öyle ki İmam-ı Şa’râninin ifadesiyle;”Mü’min namazsız niyazsız bir 

insanın yanına hak ve hakikatı anlatma düşüncesinin dışında oturursa,onun iflas ettiği 

menfi şerârelerden dolayı,latifeleri söner,velûdiyetini ve Allah ile konsantrasyonunu 

kaybeder. Yani hareket,tavır ve davranışlarında hayrı bulamaz.” 

 Çünkü hayır şerde değil,yine hayırdadır. 

                                                           
119 Bak.M.Nuriye.age.176. 



 Çıkışın kurallarını dinler,yani o dinlerin sahibi olan Allah belirler. Çünkü 

yükseliş O’nda ve O’na varıştadır. O’ndan kaçış alçalış ve düşüştür. Çıkanlar ve 

yükselenler O’na ve O’nun emirlerine sarılandadır,sarılanlardadır. O ise 

Hablullah,Allah’ın ipi,yani İslâmdadır. Yükselişin esasları da orada belirtilmiştir.120 

 “Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol vardır.”hakikatınca,neticede küfür 

cehenneme bir düşüş ve bir iniştir. Bu iniş ebedi biri iniş ve düşüştür. 

 Ayette:”Bu gün sizin dininizi ikmal ettim.””buyurulmaktadır.121 Hakiki 

insaniyet İslamiyet ile olması hasebiyle,insanlar mahza hayır olan din ile ancak 

yükselebilirler. 

 Asırlardır muhaliflerinin bir alçalış içerisinde oldukları her halleri ve yaşayışları 

ile görülmektedir. 

 Düşüşte en büyük rolü cehalet oynar. Cehalet düşüşün formülüdür. Nitekim ilim 

ve marifet yükselişin formülü olduğu gibi... 

 Cehalet yüzünden insanlar hayat denizinde boğulmaktadırlar. O halde:”İlim 

öğren de suyun yüzüne çık,itibar kazan yahut cehalet deryasında boğulmaktan 

kurtul;çünkü suyun yüzüne çıkmak yüzmeyi bilmektendir.” 

 Büyükler yolu ilim ile ulurlar. Yüzme bilmeden deniz geçilmez. 

 Şu son asrın insanları ilk asrın saadetine ermek istiyorlarsa,ilk asrı asırlarına 

getirmelidirler. İşte hakiki yükseliş buradadır. 

 Hz. Adem ve Havva’yı da  ulvi makam olan cennetten düşüren de yine günahlar 

idi. Bu konuda Mevlâna:”Hz. Adem cennetten ve yedi kat göğün üstünden yeryüzüne 

özür dilemek için indi.” Günahlar şeytanı şeytanlaştırırken Hz. Âdem’i de özür 

dilemeye mecbur ediyordu. 

 İnsan.”Cinlere halife olmakla beraber,beşerde kuvve-i gadabiye ve şeheviye dahi 

ilaveten halk edilmiştir.”122 

 “Onlar cinlerden daha ziyade fesad yapacaklardır.”123 

 Halife tabiri ile kendilerinden öncekilerin şerli yolunu takib 

edeceklerinden,yaratılmalarına taraftar olmamalarıyla sanki bir derece haklı 

olduklarını söylemek istiyorlardır. 

 Çünkü onlar yükseğin varlıkları idiler. Yükselişi istemekte idiler. 

                                                           
120 Al-i İmran.103,101,Nisa.146,175,Hac.78 

121 Maide.3. 

122 İşarat-ül İ’caz. B.Said Nursi. Sh.229. 

123 Age.sh.231. 



 Asırlardır devam eden hayat sahnesinde yükseliş ve alçalışın yolu güneş gibi 

zahir olmuştur. Yükselişin yolu alçalışın yolunda aranmamalıdır. Artık hak ve batıl 

birbirinden açık bir şekilde ayrılmış durumdadır.124 

 Neticeleri başlangıçlar belirler. 
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E   Ğ   İ   T   İ   M 

  

 Eğitim;şekillenme,şekillenmeye müsait çocukların biçimlenme aracıdır. Bir 

kimlik,bir şahsiyet,sahib olunan bir haysiyettir. 

 Ağaç ile mobilya arasındaki fark ne ise,okuyan ile okumayan,eğitimli ile eğitimsiz 

kişiler arasında da o fark vardır. Eğitim, bir tercih ve üstünlüktür. İnsanı yüceltir. Bir 

yandan da düşmekten korur. Bir fide ve fidanın geçirdiği devreleri göz önünde 

bulunduracak olursak;ağaç olana kadar uzun bir bakım ve süreye ihtiyaç duymaktadır. 

 Meyve,yaprak,dal ve budaklara sahib olur. Kesilib odun olub,yakılır. Bu bir 

fayda iken,ucuz ve basit bir yoldur. Veya revizyondan geçirilerek hayatımıza girmiş 

ağaçtan mamul bir çok eşyayı düşündüğümüzde;vitrin,sıra,kapı,pencere, ta kaleme 

kadar büyük bir terbiye sisteminden geçirilerek o son şeklini alır. Budakları 

budanır,özü özetlenir ve kıymet bulur. Artık ağaç ve odun fiyatına değil,aldığı şeklin 

kıymetine göre değere sahib olur. 

 Bir fide ve fidan gibi olan çocuk da böyledir. Bir yandan cehenneme odun olacak 

hale gelirken,diğer yandan da insanlığın zirvesine çıkabilecek model bir şahsiyet olur. 

Burada asıl fonksiyon icra eden eğitim ve eğitimcidir. Kendisi eğitime muhtaç olan bir 

eğitim,problemlerini çözememiş muhtaç bir nesil doğurur. 
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EĞİTİM  NASIL  OLMALI ? 

 Evvela eğitimin;ayak bağları olan zincirleri çözülmeli,yolu açılmalıdır. Mesela, 

Tevhid-i Tedrisatla eğitimi kısırlaştıran bir ele değil de,eğitimi zenginleştiren ehliyet 

şartı ve denetimi ile her uzanan ele verilmeli,ellerini o yükün altına 

koydurup,hızlandırılmalıdır. 

 Rekabet ile en mükemmeli yakalanmalı. 

 Vakıflar teşvik edilmeli,her kes faydalandırılmalı. 

 Anarşiyi engelleyecek olan;Hürmet,merhamet,emniyet,helal ve haramı bilib 

haramdan kaçınmak ve itaatın toplumda eğitim yoluyla yerleştirilmesi gerekir. 

 Eğitim donanımlı olub,asrın gelişiminin gerisinde kalmamalıdır. 

Çünki,toplumumuzun ileriye dönük,geleceği olan en önemli meselesi,eğitim meselesidir. 

 Bir olgunluk olan eğitim,insanı diğer varlıklardan ayıran ve okumamış insandan 

üstün kılan en önemli faktördür. Dinimizin ilk emri olan ilim,aklımızın fen 

ilimleriyle,kalbimizin de din ilimleriyle doyurulmasını sağlar. İkisinin birleşmesiyle 

gerçekler ortaya çıkar. İnsan da eksikliklerden kurtulmuş olur. 

 İnsanları karanlıklardan kurtaran eğitim;terbiye kazandırıp,ahlak verir. 

Yaratılıb,bu dünya ya gönderilişimizin gayesini öğretir. Kısaca;maddi-manevi 

yükselmenin yolu;iyi bir eğitimden geçer. Veciz sözlerde de denildiği gibi; “Dünyayı 

istiyen ilme sarılsın. Ahireti isteyen ilme sarılsın Her ikisini de istiyen ilme sarılsın.” 

Buda eğitimle olur. 

 Hayvan; hayvan gibi gelir,hayvan gibi yaşar,hayvan olarak da ölür. Onun için 

eğitim ve öğretim meselesi olmadığı gibi;mükemmele ulaşma yolunda,bir uğraşma da 

yoktur. Onun için en fazla taklid vardır. Tıpkı maymunlar gibi.. 

 İnsan ise böyle değildir... 

 Ne istiyorsun? dediklerin de;İnsanca,insan gibi,insan olarak,insan gibi 

ölerek,insan kalarak,insanlıkla kalarak,insanlarla yaşamak istiyorum. İnsan doğdum. 

İnsan (olarak-gibi) yaşamak istiyorum. (Hiç olmazsa),diyebilmeliyim..   

  

        MEHMET  ÖZÇELİK 

 

 

 

 



EDİP     VE    YAZARLARIMIZ 

  

Not:”İçindekiler”sonda  

Milletlerin edibi,milletlerin edebidir. Edipler toplumun aynasıdır. Toplumun 

yetiştirdiği edipler,neticede toplumu yetiştirirler. Binaen aleyh,toplumun 

edebi,ediplerin edebiyle ölçülür.  

Kur’an ve İslâmın edebiyle edeblenmiş bir edibin edebi,elbette Kur’an ve İslam 

edebi olacaktır.  O halde deriz ki; “Edipler edepli olmalı;hem de edebi İslâmiye ile 

müteeddib olmalıdırlar.”125 

Meseleye iki ayrı açıdan bakmak gerek. Şöyle ki;Her edip yazardır. Ancak her 

yazar edip değildir.        A.Ulvi 

Kurucu şöyle der:” Eskiden beri lafız ve mana,üslup ve muhteva bakımından,edipler 

ve şairler,mütefekkirler ve alimler ikiye ayrılmışlardır. Bunlardan bazıları,sadece 

üslup ve ifadeye,vezin ve kafiyeye kıymet vererek,manayı ifadeye feda etmişlerdir. 

Ve bu halde,kendini en çok şiirde gösterir. Diğer zümre ise,en çok mana ve 

muhtevaya ehemmiyet vererek özü söze kurban etmemişlerdir.”126  

   

Yani;kimi edebiyatı yine kendi mazmunundaki mana gibi kullanmıştır.   

      “Edebiyat,duygu,düşünce ve hayallerin,söz ve yazı ile,güzel ve tesirli bir 

şekilde anlatılması sanatıdır.”127 İfadesinde belirtildiği gibi,güzel olan neticesi ve 

toplum için ve de Kur’an-ın edebi vechesinin görülmesi için yapar.  

Biri de:”Sanat sanat içindir.”akımında olduğu gibi ki;ğayrı meşru şeylerde sanat 

adına-sanat kılıfıyla-uygulanır. 

Nitekim gayet basitçesine –Ferhan Şensoy’un-eski Şan Tiyatrosunda yönettiği 

“Muzır Müzikal”adlı oyunda;Allah’a,Peygamber’e,Kur’an-a dil uzatılıp alay 

edilmesi,sûre uydurulup,tesettürlü kadınların küçük düşürülmesi ve de devlet 

erkânıyla yapılan alay konuları;128 sanat adına küfrünü,ğayzını sunmak,belki de 

kusmaktır. 

                                                           
125 Hutbe-i Şamiye. B.S.Nursi.102. 

126 Tarihçe-i Hayat.B.S.Nursi.19, Muhakemat. agy.78-79. 

127 Edebi sanatlar ve mazmunlar..N.Şahiner,S.Yaşar.7. 

128 Bkn.Türkiye gaz.13-12-1986. 



Uydurduğu Kur’an sureleri ki;yalancı peygamber Müseylime-i Kezzab-ı dahi 

fersah fersah gerilerde bırakır. Bunlardan örnek vermek için yazması dahi insan 

olan her insanı dahi titretmektedir. (Bu oyunun oynanmasından sonra gece elektrik 

kaçması sonucu milyarlık tiyatro yanmıştır.) 

Mizah,şaka,latife,güldürü ve müstehcenlik... Sanat kabalaşmış. Öztürk 

Serengil’in mizahları ve diğerlerinin yozlaşması,toplumun hangi yönde 

yetiştirildiğinin,gidişinin bir göstergesidir. Latife yapan latif olmazsa,kabalık 

yapar,kabalık doğar.  

Böyle bir sanat!ahlaksızlığı kazandırıp,âhireti kaybettirir. 

Nitekim Nef’i kendisini tenkit eden Tahir efendiyi hicvinde;   

  

”Bize Tahir Efendi kelb demiş. 

İltifatı bu sözde zahirdir. 

Maliki mezhebim benim zira 

İ’tikadımca kelb Tahirdir.” Lafız ve manayı beraber götürmüştür. 

Bu aynı zamanda”-Gerçekçilik-adı altında,estetik ve sanatta her şeyi olduğu gibi 

verme tezini ortaya koymuştur. Bu anlayış “Hayattaki ve tabiattaki bütün 

çirkinlikleri (hakikatta, her şeyde bize görünen yönünde çirkinlikler vardır,yoksa 

her şey aslında güzel yaratılmıştır.) ve iğrenç tarafları aynen anlatmayı,bir fotoğraf 

sadakatiyle aynen nakletmeyi gaye edindiği için meydana getirdiği eserlerde her 

türlü su-i istimale meydan vermiş ve netice de namus ve ahlak gibi mukaddeslerin 

varlığı yok sayılmıştır. Bizde realizm akımının en çarpıcı misalleri Yaşar Kemal, 

Aziz Nesin, Halid Ziya, Tevfik Fikret, Ömer Seyfettin ve Yakub Kadri’de 

görülmüştür.” 

Estetik ve sanat ahlaksızlığı getiren Naturalizm’de”İnsanı ayakta tutan bütün 

yüksek değerleri (ahlak,namus,din vs.)inkar etmiştir. Bizde bu manada ilk 

Naturalist,içine düştüğü bunalımla bileklerini keserek intihar eden Beşir Fuat’dır. 

Naturalizm daha sonraki temsilcileri arasında ise,Baha Tevfik,Ahmet Nebil, 

Abdullah Cevdet, Celal Nuri ve avânelerini görmekteyiz. Onlardan bu günkü 

materyalist edebiyatın temsilcileri sayılmıştır. Naturalizmin getirdiği kaba,çirkin ve 

iğrenç taraflarla eserlerini ortaya koyanlar,bu günün insanına bir sürü kin,nefret ve 

ahlaksızlık empoze etmekten başka bir şey yapmamışlardır.”129  

                                                           
129 Zaman gaz.17-2-1992. 



Türkçe ilk gazete devlet eliyle Sultan Mahmut tarafından 1831’de çıkmış olan 

Takvim’i Vekayi’dir. 

Özel teşebbüsün ilk Türkçe gazetesi ise;Ceride-i Havadistir. Buda İngiliz tüccar 

William Churchill-in idi. 

Agah Efendi(1832-1885) ise,1860’da Tercüman-ı Ahval-i çıkarmıştır. 

Bizdeki ateist ve materyalist yazarların önemli bir kısmı yani”Materyalist ve 

Pozitif fikirler,asıl 1908’den sonra alabildiğine serbest bir zemin bulmuştur.” 130 Bu 

materyalistlerden Baha Tevfik(1884-1914),Suphi Ethem ve Celal Nuri (İleri)(1877-

1939)yi görmekteyiz. 

1800’lerin sonunda ve 1900’lerin başındaki bu dönemlerde materyalist, ateist, 

pozitif,sosyalist ve batılılaşma gibi etkileri görmekteyiz. 

Hasan Cemal çıkardıkları –devrim-gazetesiyle yıllardır her şeyi ters yüz 

ettiklerini ,Deniz Gezmiş’in banka soyduğunu bildikleri halde onun 

ağzından;”Banka soygunuyla ilgim yok!”131 ifadesiyle,zamanımıza kadar 

uygulamalarında aynen devam etmesinin temelinde ve 

hedefinde;devrim,solculuk,sosyalizm,şiddet ve iftira ve sırayla”Doğan 

Avcıoğlu,İlhan Selçuk,İlhami Soysal,Altan Öymen,Uğur Mumcu,Çetin Altan,Uluç 

Gürkan ya da 27 mayısçı askerler”sonuç “Sosyalist devrim”132 

Bunlardan Çetin Altan:”Marksist’im.”der.133 

Bunu te’yiden:”Türkiye Komünist Fırkasını,1920 yıllarında,Mustafa 

Suphi,Bakü’de bolşevik şeflerinden aldığı direktifle kurmuştur.” 

Türkiye işçi ve çiftçi sosyalist fırkası:”1919 yılında kurulmuştur. Şefik Hüsnü 

Değmer,İsmail Namık,Nafi Atıf Kansu tarafından kurulmuş,liderleri bunlardır. Bu 

fırkanın elemanları devamlı Rusya’dan talimat almışlar. Bunların yayın 

organı,”Aydınlık” ve “Orak-Çekiç”dergisidir. Bu dergilerde;”Nazım 

Hikmet,Ş.H.Değmer,Vedat Nedim Tör ve Şevket Süreyya,Mustafa Sadrettin 

Celal”gibi azılı komünistler,zehirlerini devamlı olarak halka akıtmışlardır.”134[10] 

                                                           
130 Osmanlı meeniyeti tarihi.editör.E.İhsanoğlu(Heyet) 1 / 212-213,216. 
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133 Zaman gaz.A.Selim.11-5-1999. 
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Uzun zaman,Zaman gazetesinde  kemiyetten uzak,fikir süzgecinden geçirdiği 

tahlillerle”Keyfiyet”başlığında meselelerin,68 kuşağı diye de isimlendiren bu kuşağın 

tahlillerini,keyfiyetini keyifli bir mekânda ve akıcı bir üslupla ele alın Ahmet Selim, 

fikir çerçevesinden baktığı meselelerin birini örnek vererek,Toktamış Ateş’i tahlil 

eder. Onun marx gibi jakobenlikten dem vurduğunu,bunun içinde”Şiddeti ve 

zorbalığı benimseyen herkes,kendi idealinin jakobenidir.”der. 

Marx’da”İhtilalci ve diktacı sosyalizm”taraftarıydı. Milli şef taraftarı. 27 

Mayısçı. “T.Ateş gibiler,çok sınırlı bir bahçenin satıh demetçisidir. İşine geleni işine 

geldiği gibi toplayıp ezberlediği dekorun uygun yerlerine monte eder...” 135 Sessizlik 

görüntüsü içindeki;şiddet ve dikta taraftarı... 

Bizdeki yazarların bu gibi yazarlıklarının yanında ek –ahkam kesme-görevleri de 

hazırdır. Ezanın Türkçe okunması 2-Haziran-1941’de bir kanunla teminat altına 

alınmış,Demokrat partinin bunu aslına çevirmesi üzerine:”İlhami Soysal ve  birlikte 

kanun teklifine imza koyan Altan Öymen,Ömer Sami Coşar,İsmet Giritli,Ziya 

Müezzinoğlu,Selami Savaş,Oktay Ekşi ve İlhan Esen hazırladıkları gerekçeye:” Bu 

husus,Atatürk devrimine vurulan darbelerden biri,belki de birincisidir.”136 

demektedirler. Bizdeki aydınların! en iyi bildikleri bir şey varsa ,işte oda Dini 

muhalefettir.  

Muhalefetle kalınmamış her türlü engellemelere başvurulmuştur. 

17-Mayıs-1943’deki Dahiliye vekaletine bağlı Matbuat umum müdürlüğünce 

gazetelere gönderilen yazıda:” Biz her ne şekilde ve surette olursa olsun,memleket 

dahilinde dini neşriyat yapılarak dini bir atmosfer yaratılmasına ve gençlik için dini 

bir zihniyet fideliği vücuda getirilmesine taraftar değiliz.”137 

Hınç bununla bitmiyor,Millet partisi genel müteşebbis kurulu Bayar:”Biz 

Türkiye’de şeriatı yaşatmayacağız.”deyip,bu konuda CHP ile gizlice anlaşarak 

163.maddeyi çıkartıyordu.138 

Solun gerçekleri gizledikleri itirafında bulunan H. Cemali139 te’yid eden Webb:” 

Komünist devrimciler demokrat değildirler;yalan söyleyebilirler;askeri 

müdahaleleri severler;bohem hayatını severler;genelde yazar,gazeteci,sanatçı ve 
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akademisyendirler. Yurt dışında dostları fazladır. Fakirler kendilerini 

desteklemez.”140 

Bu menfilikleri ve verdiği meyvelerini değerlendiren Bediüzzaman:”Üdebâ-yı 

İslâmiyenin meşhurlarından bedbinlikle maruf Ebu’l Ala-i Maarri ve yetimane 

ağlayışıyla  mevsuf Ömer Hayyam gibilerin,o mesleğin,nefsi emmareyi okşayan 

zevkiyle zevklenmesi sebebiyle ehli hakikat ve kemalden bir sille-i tahkir ve tekfir 

yiyip:” Edepsizlik ediyorsunuz,zındıkaya giriyorsunuz,zındıkları 

yetiştiriyorsunuz.”diye zecirkârâne  te’dip tokatlarını almışlar.”141 

Edebiyat,tarih,eğitim gibi bir çok dallarda,inancın çerçevesinde meyveler veren 

Vehbi Vakkasoğlu;yazarlığının 30. yazarlık yılında,kendisiyle yapılan bir 

röportajda;142 “Yazarın adı yok”der.Hak olmakla beraber;maalesef yazarın kendisi 

de yok. Acaba yazarın nesi yok? Cazibesi!! 

Medeniyetin edebiyat ve belâğatı,Kur’an-ın edep ve belâğatıyla mukayeseye 

girmez. 

Medeniyetin edebiyatı;”Karanlıklı bir hüzün”verir. Kur’an ise;Hidayet ve nurlu bir 

hüzün verir. Yani birincisi “Nefsi hevesatına teşvik eder,o da 

tiyatrocu,sinemacı,romancı medeniyetin edebiyatının şe’nidir.(işidir) 

İkincisi”Nefsi susturup,ruhu,kalbi,aklı,sırrı;maâliyata(ulvi şeylere),vatanı 

aslîlerine, makarrı ebedilerine,ahbabı uhrevilerine yetişmek için latif ve edepli 

masumane bir teşviktir.”143  

Konuların farklılığı nazarların ve bakış açılarının  farklılığından ileri gelir. 

Nitekim “Edip ve şairler,zeval ve firaktan (yok olup ayrılmaktan)ağlamışlar. 

ölümden vaveyla etmişlerdir.”144 Ancak gerçek edipler bunların arkasındaki 

rahmet tecellilerini ve bahçelerini görmüş,öyle de değerlendirmişlerdir. 

Nâbi-nin Mekke’ye girerken söyleyip,bütün müezzinlerinde minarelerde 

okudukları; 

Sakın terk-i edepten 
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Gûihi mahbûb-u Hudâdır bu; 

Nazargâh-ı ilâhidir 

Makam-ı Mustafâdır bu... 

Ve ya II.Murad-ın –Bir Cemâle aşıkım kim bir Cemâle benzemez. 

Noktayım Per-gâr içinde devr ederler hep beni.. 

Şimdi ise Şair Eşref-in deyimiyle;Erbâb-ı teşâûr çoğalıp şair azaldı 

    Yok öyle değil,şairin ancak adı kaldı. 

Elbette bunda kabiliyet olmakla beraber, Allah vergisidir. 

-Kabiliyyet dâd-ı Hak’tır herkese olmaz nasib 

Sad-hezâr terbiyye etsen bî-edeb olmaz edib. 

M.Akif ise o edipleri şöyle tenkid eder; 

“Üdebânız hele gayetle bayağı mahlukat.. 

Halkı irşad edecek öyle mi bunlar?Heyhat! 

Kimi garbın yalınız fuhşuna hasbi simsar; 

Kimi,İran malı der;köhne alır,hurda satar! 

Eski divanlarınız dopdolu oğlanla şarab; 

Biradan,fahişeden başka nedir şi’r-i şebab? 

Serseri;hiçbirinin mesleği yok,meşrebi yok; 

Feylesof hepsi;fakat pek çoğunun mektebi yok! 

Şimdi Allah’a söver...Sonra biraz bol para ver; 

Hiç utanmaz,Protestanlara zangoçluk eder! 

benim en ebedi hasmım olan Rusya bile, 

Hakkı teslim edelim!Hiç de değildir böyle. 



Mütefenninleri ta keşfe kadar tırmanıyor; 

Edebiyyatı anıldıkça zemin çalkanıyor.” 

Bunu toplumun bozukluğunun bir tezahürü olarak dile getiren Neyzen 

Tevfik,kendisini hapse attıran şiirinde; 

“Ağzımıza sıçan yok,hüsnü kederden başka; 

Valideye kim bakar,köhne pederden başka. 

İnsanlık bumu ey mâişer? 

İnsanlığın sonu ifran etmek demektir, 

Bizimkine gelince,düpedüz bok yemektir. 

Hayat sirkeden ucuz, 

Düşünme şampanya iç; 

Bir baloda kazandı memleket bir sürü piç! 

Göbekte perçinleşmiş,hava geçmez aradan, 

Bozulmayan kadın yok,haber versem paradan...”  

  

DEĞİŞENLER .....  DEĞİŞTİRİLENLER ... 

  

Küfrün moda olduğu dönemde,bazı yazarlarımız ve o meyandaki yazıları da 

moda idi. Ancak o modayı devam ettirenler olduğu gibi,dönenler ve dönmeler ve 

nefsine yediremeyenler de oldu. 

Şaşkın dönemin şaşkın yazarları oldular. Bunun sebepleri arasında 

şan,şöhret,makam,para,şahsı  gözüne girme gibi sebepler yer aldı. Önceki ibadetli ve 

isabetli,istikametli hareketlerini,zik-zaklı bir yaşayış ile değiştirdiler.  

Karanlıkta olan bu aydınlar,milleti aydınlatma yoluna koyuldular. Ve netice de 

milleti de kendileri gibi karanlığa sürüklediler. Karanlık aydınlar,karanlık bir neslin 

türemesine sebep oldu. Karanlık asrın,karanlık aydınının,karanlık nesli... 

İşte bunlardan misaller: 



  

HÜSEYİN CAHİT YALÇIN : (1874-1957)Hayatının başlangıcında “Allah-u 

Ekber” başlıklı yazı yazarken,sonu dinsizlikle noktalanan ve gelişen zik-zaklı bir 

hayat. 

Bizdeki yazarların en kabul görenine bile baktığımızda bir 

menhiyatlar,içkili,bulanık bir kafa ile karşı karşıya olduğunu görürüz. Dr.R. Nur;H. 

Cahid için fuhşun içinde olan bir insan olarak bahsederken145,Y. Kemal-inde içki 

içmekle beraber:”İsmet’in adamı ve propagandacısı imiş. Hatta bazıları 

“Hafiyesidir.”diyorlar.”146 Bir yerlere dayanmak için gelişen uygunsuz ve uyumsuz 

tarzlar olarak görülmektedir. 

     ”Hüseyin Cahid,ilk romanı Nadide-nin arka kapağında,’Muharririn der-dest-i 

âsârı’diğer eserleri,başlığı altında bir yığın eser adı daha sıralar ve ‘Kâmilen 

basılmıştır’notunu düşer sahife altına.Henüz onaltı yaşındadır.Olgunluk çağında kaleme 

aldığı Edebi hatıralar’ında ise şöyle diyecektir,”Çok şükür ki bunların hiç biri 

basılmadı.”(Mavi lale.Nazan Bekiroğlu.sh.193.) 

 Ve“Yahya kemal sağlığında kitap yayımlamaz.Ölümünden sonra kimse 

kitaplarını basmasaydı?”(age.194.) 

                                                                                                                               

  

KEMALETTİN KAMU : Şu söz onundur=       Kâbe Arabın olsun! 

   Çankaya bize yeter. 

Kâbe hedef değil,belki onun ifade ettiği mânalar onun için hedeftir. Arab-a olan 

kinde,İslâmiyete olan yabanilikten ileri gelir. 

  

FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL : 1898’de doğan yazarımız,bir çokları 

gibi,yıkılmışlıkların ve çökmüşlüklerin insanı... Kara günlerin kara bahtlı insanı... 

Kominizm ve sosyalizme karşı mücadele edip,İslâmi yazılar ve şiirler de yazmıştır.

 Bu da Mustafa Kemal-i tanrılaştırarak: 

   “Bu hıyâbân ebediyet yoludur. 
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   Gider Allah’a kadar burdan ucu.” 

Ahmet Kabaklı;özellikle,Faruk Nafiz,B.Kemal Çağlar,Falih Rıfkı Atay ve 

Y.Kadri Karaosmanoğlu’nun Atatürk’ü tanrılaştırdıklarını,ifade eder.147 Adeta 

yazarlıkları onun üzerine inşa edilmiş. 

Bu ifratkâr tutumların bir örneği Falih Rıfkı’da görülür.”Falih Rıfkı kırk 

seneden beri nerede yazı yazmış ise mukaddesatımıza hücum etmiş ve ekser 

yazılarında şimal komşumuzu övmüş ve temposuna ayak uydurmuştur. Hatta 

Atatürk’ün ölümünde bir makale yazarak-Atatürk öldü ise başımızda Stalin ve 

İnönü vardır.-demiş”tir.148 

  

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR : Mustafa Kemal’e olan sevgisinden dolayı ona 

mevlid yazmasıyla bilinir. 

Her şeyin bir bedeli olacaktır. Ve B.Kemal’de Atatürk tarafından Londra’ya 

tahsile gönderilir.149 

  

NURULLAH ATAÇ : Millet bir yandan bölünür,dini tahrib edilirken,diline de el 

atılmış,yozlaştırılmaya çalışılmıştı. İşte N. Ataç bunun temsilciliğini yapıyordu. Dilde 

yaptığı tahribatla,dildeki uydurukçanın ilk yılmaz mucididir. 

“İlk defa devrik cümleyi ve uydurukça kelimeleri kullanan  olmakla kalmayıp C. 

Meriç’in deyimiyle kullananların da babasıdır.”150 

“Bir tek yol vardır;çocuklarımıza Yunancayı,latinceyi öğretmek,onları 

yunan,latin yazarlarının eserleriyle yetiştirmek.. kafamızı değiştirmek gerektir;onun 

değişmesi,batı aleminin düşünüşüne,görüşüne ermemiz için çocuklarımızı bu günkü 

batı aleminin kökü,kaynağı olan yunan,latin eserler ile yetiştirmemiz gerektir. Yoksa 

edebiyatımız bir yığın lakırdı olmaktan kurtulamaz.” 

Oysa Yunanistan’ın bile 1964-de ilkokullarda,76-da ise bütün eğitim sisteminde 

terk edildiği151 halde N. Ataç,nursuzluğuna başkalarını da sevk ediyordu,oda yazar 

ve eğitimci adıyla... 
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İnönü’nün  gözde adamı olan bu kişi yukarıdaki ifadesini te’yiden şunu 

savunuyordu:”Gençleri,Roma’nın edebiyatı, Platon’u,Aristophanes’i,Euripides’i, 

Horatius’u,Vergilius’u okusunlar. Yalınız birini değil hepsini okusunlar. Onların 

etkisi ile yetişen Avrupa edebiyatlarının eserlerini okusunlar.”152 Olur ya,belki 

yanlışlıkla bizimkilerden birisini okurken kazara bizden,bizim tarihimizden 

haberdar olabilirler! 

-Araştırmalardan 23 yaşından 83 yaşına kadar İslam dini ile meşgul 

olup,müslüman olduğu belgelenen Geothe-(1749-1832);153;Bir millete yapılacak en 

büyük manevi su-i kast onun diliyle oynamaktır.”sözünü Fransız edibi Bossuet’de 

tasdik eder:”sabit olmayan ve her an değişen dillere ölümsüz bir eser emanet 

edilemez.” 

Ataç-ın kızı Meral Tolluoğlu babasının Y. Kemal Beyatlı ve Tanpınar’a 

kendisinin yazı dilini eleştirmelerinden dolayı kızgınlığını şöyle dile 

getiriyor:”Babam o sıralar çok saygı,sevgi duyduğu Y.K.Beyatlı’dan da soğumuştu. 

Artık ne Beyatlı’yı seviyor,ne de şiirlerini beğeniyordu. “Eskiden yazdığı şiirler 

içinde gerçekten çok güzel olanları var;ama yeni yazdıkları kendisi gibi bir şeye 

benzemiyor.” 

Behçet Necatigil ise,Ataç hakkında:”O. Veli ve kuşağı,şiiri gündelik hayatın 

gürültüsünde ayağa düşürdü.-umurumda mı dünya-buna örnektir.”154 

Batıyı körü körüne taklid edenlerden...155 

Nitekim Şinasi’de;(1826-1871)Fransız edebiyatının ve kültürünün hayranı 

olup,kurtuluşumuzu batıda arayan aydın!larımız gibidir..Ancak Tercüman-ı ahval-

den ayrılan Şinasi,27-Haziran-1862’de yayım hayatına başlayan Tasvir-i Efkar-da 

başlamış ve bu;” Gazetelerde ilk edebi tartışmalarda Tasvir-i efkâr’da 

başlamıştır.”156 
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H.Tunalı-nın Ataç-ı Tahlilinde söylediği gibi:”Efsaneden umduğunuzla,efsaneden 

bulduğunuz arasında hayli fark var.”157 Meşhurluğu ile,yazıları arasında da öyle 

fark var. 

A.Selim:”N.Ataç ve N. Hikmet... Birbirinin öylesine bütünleyicisidirler ki;birinden 

biri olmasaydı,fikir ve sanat hayatımız asla bir çoraklığın,bir kısırlığın içine 

sürüklenemezdi.”der.158 

  

ORHAN VELİ : Tarih ve dine inanmayan bir şairdir. Hekimoğlu İsmail,Orhan 

Veli’yi komünist olarak tanıdığını-kızılcık-kitabıyla kızılları 

(Komünistleri)anlattığını ifade eder.159 

  

BEŞİR FUAT : Ölüme,yaşamakla yok olmak arasında bir değerlendirme getirir. 

  

ABDULHAK HAMİD :(1852-1937) Tarancı gibi,inkarla iman arasında  

bocalayıp,belki bir yandan da psikolojikmen inanmanın gereğini de inkâr 

edememektedir. 

       Batı edebiyatının Türk edebiyatına etkisinde önemli rolü olmuştur. 

 **Abdulhak Hamidle kendisinin ne farkı olduğu Akife sorulunca cevaben,tevazu 

gereği: 

“Hamidle benim aramdaki fark şudur;Ben yükseldiğimde,Hamid kadar 

yükselemem.Alçaldığımda da o kadar alçalamam.”Ve Akif: 

“Hamid beyin kendi sözü olduğu için söylüyorum.Bir de şöyle demiştir: 

Benim belimden yukarım insan,ondan aşağısı canavardır.” 

İbrahim Sabri bey onun için“Abdulhak Hamidin hayranları,alkışçıları 

vardı.Onların başında da Süleyman Nazif gelirdi.Tevfik Fikret ve Hüseyin Siret-de 

onlardandı.Büyüte büyüte,Hamid-i ‘Dahi-i Azam’yaptılar. 
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 Hamid-in ‘Merkad-i Fatihi ziyaret’ve ‘Merkad-i Selim-i Evveli Ziyaret’ gibi 

güzel şiirleri vardır.Fakat tarzı hayatı da,zihni de karışık ve meseleli bir 

insandır.Zihnini ölüm,ahiret,ruhlar gibi müşkil,halli imkansız meselelere teksif 

etmiş;şiirlerinde de bunlarla uğraşmıştır.” 

 Meçhul alemlere dalmış gitmiş;fakat şahsi hayatındaki dalgalanmalar da 

eserlerine aksetmiştir.”(A.Ulvi kurucu.hatıralar-Hazr.M.Ertuğrul Düzdağ-1/384-5) 

  

AHMET HAMDİ TANPINAR : Cemil Meriç’in ifadesiyle o “Edebiyatımıza 

derin bir irfan,uyanık bir tecessüs,olgun bir zevkle eğilen bir müsteşriktir. 

Dürüsttür,samimidir,sanatkardır ama imanını kaybeden insanın büyük yabancılığı 

içindedir.”160 

  

ABDULLAH CEVDET (1869-1932) Nâm-ı diğer;Abdullah Cevdet 

Karlıdağ.Arapgirde doğmuş,batılılaşma akımının da öncülerindendir. 

A.Cevdet;161 ilk küfür tohumlarını ekenlerdendir. Materyalist zihniyetin 

temsilcisi olup,aklı gözüne inen maddeci,münkirlerdendir. “Her şeyi madde de 

arayanların akılları gözlerine inmiştir. Göz ise maneviyatta kördür,görmez.”162 

   

Gazeteye:”Ben bu vatanın öksüzüyüm.”diye verir. –S- harfi düşer. “Ben bu 

vatanın öküzüyüm.”olur. Bu sevabı mürettibi,hatayı mürettip,yani yazıcı 

hatasıdır,der. 

Aslında”Öküzlerin gözüyüm.”olmalıydı. Ahiret inkârına karşı giriştiği 

hareketinden dolayı Bediüzzaman Said Nursi onun hakkında:” Doktor A. Cevdet’in 

dinsizce hücumlarına karşı yazdığım bir-iki risale...”dediği haşir,tekrar dirilmeyi 

isbat konusunda;10.Söz-ü yazmışlardır.163  

Ve:”İslâmiyetin kusurunu görmekle lezzet alan  ecnebiler ve ecnebilerin 

fikirlerini neşreden gazeteciler...”164 
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Kendisinin de pek düzgün biri olmadığını;”İdare,padişah,rical ve fena şeylerle 

alay etmek,din ile istihza,gabi talebe ile eğlenmek,en hoşuma giden şeylerdi. Zaten 

mektepte bunlar moda idi.”165 Bu bile A.Cevdet için:” Vatan hıyanetinin çok 

olduğu..”166 bir kimse olarak niteler. 

“Vatanımı seviyorum;ama milletimi sevmiyorum”diyen A.Cevdet;Dinsiz,İslâma 

saygısızlığı ön plana çıkan,latin alfabesinin kabul edilmesini ilk 

önerenlerdendir,diyor M. Barlas.167 

  

CAHİT SITKI TARANCI : Avrupa tahsili görmüş,Paris’te eğitim 

görüp,şiirlerini çevirmiş olduğu Varlaina-yı taklid eder. Otuz beş yaş şiirinin 

şairidir. ancak 44 yaşında ölmüştür. Ahirete inanmaz.  Düşüncelerini hiçbir 

metafizik olaya dayandırmaz. Hayat felsefesi:” Bu dünya geçicidir. sonunda çok 

anlamsızda olsa ölüm denen gerçek vardır... Niçin günümüzü gün edip,mutlu bir 

hayat yaşamayalım?”168 

İnanmak ile inanmamak arasında bocalayan,arayışın karanlıklarında yüzen 

Tarancı yine de” Olmuyor seni düşünmemek Tanrım.”demekten kendisini 

alamamıştır. “Şiirin her şeyin üstünde olduğunu”söylemekle sanat için sanat 

görüşünü savunur. Tarih ve dine inanmaz. 

  

HALİT ZİYA UŞAKLIGİL : A. Kabaklı onun hakkında:”Zamanına mahsus 

konakların,eğlence yerlerinin,moda mağazalarının,basın ve aile çevrelerinin tasvir 

ve tahlilinde H. Ziya’nın büyük ustalığı göze çarpar.”169 

Zevk hayranı,zevkçi yazar. 

  

YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU : (1889-1974)1912’de “Kadın ve 

20.asır”ile ilgili yazmış olduğu170[46] harika yazı ki,kadını ve asrımızı en güzel bir 

şekilde tasvir etmektedir. 
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Ancak gelişen ve eleyen zaman süzgecinde:” Öldükten sonra beni camiye 

götürmeyin,hastaneden alıp,doğrudan mezara götürün.”der. Ancak adet olan 

yapılır,namazı kılınır,gelmese de getirilir. 

“Mevlid-i Şerif beni terbiye etti.”nefis yazısı da171;hayatının başlangıcı ile 

sonucu arasındaki tezat ve uçurumu yansıtmaktadır. 

  

ŞEMSETTİN GÜNALTAY : Dini eserleri ve dini yaşayışı yasaklayan 163. 

maddeyi172 tesis eden kişidir. Ne aciptir ki,müderris seviyesinde olan bu 

şahıs,İslâmi yazılar da yazmıştır. 

Aldanmış ve aldatılmış...Hazin bir son... 

  

RUŞEN EŞREF : Başlangıç da iman ve ibadetle gelişen bir hayat,netice de kalbe 

yük oluyor. Büyüyen ve yeşeren ağaç,yıkılmaya mahkum hale geliyor. 

Yıkılan ve çökenler arasına oda giriyor. 

  

HASAN ALİ YÜCEL : Önce dinsizce eğitimde faaliyet. (Köy enstitüleriyle) Daha 

sonra elinden ikbal gidince,ölmeden önce –Allah bir-kitabıyla kendini affettirmeye 

çalışıyor. Ancak köy enstitüsündeki ve eğitime vurduğu darbeler unutulacak cinsten 

değildir.173 

Şahıslar ve ölenler için ölen ölüler... 

M. Kemal hayranı bu şahıs maarif müfettişi iken;bir gece Kayseri’de sofra 

sohbeti başlayınca Mustafa Kemal,H.A.Yücel’e: 

-Bu gün lisede sizin mantık kitabınızı karıştırırken,”Matematikte usul”diye bir 

bahis gördüm. Demek siz riyaziyeden de anlıyorsunuz?” 

-Biraz Paşam. 

                                                                                                                                                                                     
170 Devrimlerin deviremediği. V.Vakkasoğlu.52,76. 

171 Zaman gaz.D.Gürlek.10-5-1998,yazı.8-Nisan-1337. 

172 Bkn.Din-Devlet ilişkileri. H.H.Ceylan. 3 / 238,age, 2 / 433. 

173 D.Deviremediği.age.96. 



-Peki söyleyin bana,sıfır neye derler? 

-Huzurunuzda bana derler,Paşam,der. 

Şiirinde de:   Bu altı ok Kemalizm’in özüdür. 

Altısı da Atatürkün sözüdür. 

Atatürk ki milletinin gözüdür.   

Bu imanla yüceliğe ereyim.”der. 

Osman Yüksel Serdengeçti onun hakkında:”İflas etmiş bir siyah nokta”174 

olarak söz eder. 

İç ve dış alemiyle bir bocalama içerisinde olan adam,H.İsmail-in ifadesiyle,kendi 

içerisinde durulmayan bir insan.175 

  

HASAN ALİ YÜCEL VE KÖY ENSTİTÜLERİ 

  

Kokuşmuş ve tefessüh etmiş bir ideoloji olan komünizmi bayraklaştıran 

kimselerce bayraklaştırılmış ve bayraklaştırılmaya çalışılan kimsedir Hasan Ali 

Yücel... 

Cumhuriyetin ilk yıllarında belli bir dönemin maarifine yıllarca unutulmayacak 

ve kapanmayacak tahribatlar yapıp giden zatlardandır o... 

Bu zat,köy enstitüleriyle gösterdiği marifetlerinden bilinir. O köy enstitüleri 

ki;bu mazlum ve masum milletin körpe evlatlarının bir bahçıvan maharetiyle 

yetiştirilmesi gerekirken,oradan mezun olanlar ateist,,materyalist,maneviyatları 

törpülenmiş,dine ve mukaddesata zıt,milletin alışamadığı ve alışmadığı öğretmenler 

olarak yetişmiş ve yetiştirilmiştir. 

Oraya öğretmen olması için gönderilen bu insanlar mukaddes değerlerine ters 

düşmekle kalmamış,kızlı erkekli yatılı olan o okullarda kızlar bakireliğini 

kaybetmiş,lağım ve tuvaletler düşürülmüş çocuklarla doldurulmuş. Hem din,hem 
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namus. İşte sana öğretmen. Burada kalan insanların hepsine yakını,doğunun saf ve 

masum insanı. İşte onun netice ve meyvesi olan şimdiki doğu. 

Hem anlaşılamayan bir nokta;acaba bu köy enstitüleri ve yatılı okullar neden 

memleketin en dış ve ücra köşesine yapılmış? Mesela;Ankara Hasan oğlan. Kuş 

uçmaz,kervan geçmez. Kayserinin Pazar Ören,Kayseri’den saatlerce uzakta. 

Malatya-nın Akçadağ ilçesinin bir köyü. Kırşehir-in Çiçekdağ ilçesi,sapa ve 

Kırşehir’e 72 km. içte.  

Şunu da müşahede etmekteyiz;O yörenin halkı da mâneviyattan uzak bırakılmış. 

Sanki maddi teknoloji gitmediği gibi,mâneviyat da gitmemiş. Şu özelliği de gözden 

kaçmamakta;oradaki halkın hepsine yakını tek şefi tanır ve oyunu da ona verir. 

Şimdide aynı durum devam etmektedir. Beş yıl kaldığım Çiçekdağ-da bunu 

müşahade ettim. Faydalı insan pek barınamamış ve barınamıyor. 

Pansiyonun da kaldığım ve iç-içe olduğum talebelerin durumu ise,gayet vahimdi. 

1986 yılında,bu talebeler kendilerine,orada kalan öğretmenleri tarafından açıktan 

açığa komünizm anlatıldığını,odalarında menfi propağandalar ile çocuklar 

kendilerinin zehirlenmekte olduklarını söylediler. Bizde bir kısım 

talebeleri,büyüklerini öyle bulduk. Bir kısmı da onun eşiğinde idi. 

Yoksa böyle yerler talebeyi menfi yönde yoğurmak için uygun olduğundan mı 

seçilmiş? Acaba merkezlerde yapılanlar göze çarptığından her şey yapılamaz mı? 

Sorular? Sorular? Çirkinlikleri  gösterip,ürperten sorular... 

Çocuğunu memleketindeki kan davasından dolayı buraya getiren bir veli,ta orta 

okuldan tanınmasın diye oğlunu o durumdan kurtarmak amacıyla buraya 

getirdiğini söylemekte. Oysa durumu daha iç açıcı olmayan o çocuk mânen 

bozulmanın kıskacında idi. 

Kişi için en müessir,öğretmenidir. Özellikle temelini oluşturan ilk okul 

öğretmenidir. İşte bu yavrular onların elinde yetişmekte,daha sonra kendileri de 

öğretmen olup başkalarını aynı mecrada yetiştirmektedirler. 

İşte şahit olduğumuz bu öğretmenlerden birisi;sınıfta öğrencilere:”Oğlum Allah-

dan şeker isteyin. Bakalım size verecek mi?” Masum olan çocuklar;”Allahım bize 

şeker ver,Allahım bize şeker ver...” ve neticede öğretmen içindekini iğrenççesine 

kusuyor:”Allah yok ki size şeker versin.”   

“Benden isteyin.” Öğretmenim şeker ver.. öğretmenim şeker ver..” Önceden 

şekeri cebinde hazırlayan öğretmen dağıtır. Ve bu nesil böyle yetiştirilmeye çalışılır. 

Arı su içer bal akıtır,yılan su içer zehir akıtır. 



Bu insanlar uzaydan gelmediler. Başka devletlerden gelen insanlar tarafından da 

eğitilmediler. Bu insanlar kendi eğitim sistemimizin çarkları arasında üğütüldüler ve 

milleti de  kendi çarklarının sisteminde üğütüb,yoğurdular. 

Ve bir nesli böyle kaybettik.. Bir nesli böyle mahvettik... 

Bin yıldır tarihine ve mukaddesatına sahip olup,bayrağını bütün ufuklarda diken 

bu millet bir anda nasıl oldu da,bu değerlerine bu denli düşman kesildi? Maddi 

yönden iflas ettiğimizden mi? Elbette hayır. Zira manevi değerleri çökertilmiş ve 

yıkılmış bir binanın odalarını tezyin edip süslemek,yıkılmamasına ne derece katkıda 

bulunabilir? 

Bu milletin temelleri sarsılmış. Oda eğitimden geçer. Yanlış eğitimle maneviyatını 

kaybeden bu millet;maddeyi de kazanamadı,onda da iflas etti. 

     O halde,milletçe ve devletçe bu meseleye sahip çıkılmalı,geçmişteki hatalar tamir 

edilerek –bir derece milletten özür dilemek demek olan- sağlam eğitim 

sistemiyle,geçmişimize ve tarihimize sahib çıkarak,temelini ve harcını maneviyatla 

yoğurur isek,geleceğe ümitle bakabiliriz. ve gelecekte bize sahib çıkar. 

    Hiçbir yerde itibarı olmayan bir babaya,kolay kolay evlat sahib çıkmaz. 

gelecekteki evlatlarımızın;alnı ak,göğsünü gere gere iftihar edebilecek bir babasının 

olmasını  istemek,verilecek maarifimizin,eğitim sistemimizin Din ve Fen ilimlerinin 

birbiriyle mezcedilmiş,beraber okutulduğu bir eğitimin olmasıyla olacağını bilmek 

ve uygulamaktan geçer. 

Zira;Vicdanı aydınlatan din ilimleridir. Aklı aydınlatan fen ilimleridir. İkisinin 

birleşmesiyle  ancak hakikat ortaya çıkar.  

Yoksa din ilimleri olmadan,maneviyatsız fen ilimleri şüphe ve inkarı doğurur. 

Gözü kör bir nesli ortaya çıkarır. Köy enstitüleri gibi.. Fen ilimleri olmadan yapılan 

bir din ilminden de taassub doğar. Yürüyüşü topal olur. 

İkisinden de mahrum olan bir nesil ve eğitim;kör ve topaldır. 

Acaba biz hangisindeniz??? 

  

ÖMER SEYFETTİN : (1884-1920)Müstehcen ve muzır motifler işleyen bir 

kişidir. Aklı göbeğine bağlı. N.S. Banarlı’nın ifadesiyle:”Muharririn (yazarın)adeta 

marazi bir ısrarla işlediği şehvet ve taarruz sahneleri,”Bomba”gibi. Bazı 

hikayelerinde daha sanatkarane olmakla beraber,mesela”Beyaz lale”de asla güzel 

denilemeyecek bir anlatışla yazılmıştır. Behimi (hayvani) tecavüzlerin tasvirlerinde 

lüzumsuz bir ısrarla durularak,adeta okuyucuların bu hislerini harekete geçirmek 

isteyen bir tabiye kullanılmıştır.”der.   



İşte cumhuriyetin acı  meyvelerinden...Bir şehvet uğruna ölenlerden... Göbek 

edebiyatçılarından... 

  

   NAMIK KEMAL: 

“Namık kemal bey ve arkadaşlarının her şeyi kabul...Hakikaten 

vatanseverler,kuvvetli şair ve çoğu samimi  insanlar.Fakat düştükleri bir hata var 

ki,gözü kapalı bir hürriyet sevdasına düşmüşler. 

 Hürriyet,hürriyet!Peki efendiler ne istiyorsunuz,denildiğinde:Sultan Abdulhamid 

gitsin!Memleketteki bütün terakki,gelişme,ilerleme,her şeye o mani oluyor.O 

giderse,hepsi gelecek!Namık Kemal ve arkadaşları da onlardan sonra gelenlerde böyle 

bir kara sevdaya düşmüşler.Şairdirler,güzel sözler söylemişler;fakat sevdalarının 

mantığı yok.En nihayet gördük işte,meşrutiyet ilan olunup,hürriyet geldi denilince neler 

oldu?terakki,ilerleme için değil,fitne,karışıklık,kavmiyetçilik,parçalanmak için hürriyet 

kullanıldı. 

 Esasen hürriyet filanda gelmemişti.İttihat ve terakkiçilerin 

isteklerinin,fikirlerinin muhaliflerine hürriyet yoktu.O yüzden partiler arasındaki 

mücadele, silaha,suikastlara döküldü.”( A.Ulvi Kurucu.hatıralar-Hazr.M.Ertuğrul 

Düzdağ-1/388) 

Namık Kemal Ali Suavi için şu dörtlüğü yazmıştı: "Suavi dedikleri o küçük 

adam/ Paris'te oturmuş yanında madam/ Biz anı adam sandık o da mı cüdam/ Aman 

yalnız kaldı Mustafa Paşa." 

Dengesiz bir kişilik… 

  

 TEVFİK FİKRET : (1876-1915)Papaz (Haluk’un) babası olan inkarcı,ateist bir 

kişidir. Oysa buda diğerleri gibi önceleri iman taraftarı idi. 

Haluk’un amentüsünde”Şeytan’da biziz cinde,ne şeytan,ne melek var.”  

      Her şeyi kendi köhne fikrinde arar. Şeytan sillesi yiyenlerden... 

      “Dünya dönecek cennete insanla,inandım. 

Bir gün yapacak fen şu siyah toprağı altın. 

Her şey olacak kudreti irfanla inandım.”der. 



İmana alternatif bulmaya çalışır,bocalar,imansızlıktan bunaldığında,bununla 

kendisine teselli arar. 

“Dini duygularını daha serveti fünûn devrinde kaybetmiş olan Fikret,Türkiye yi 

ve dünyayı geri bıraktığına inandığı dinin tekrar canlanmasına kızdı ve şiirlerinde 

bu cereyana karşı cephe aldı.”176 

Şimdilerde de aynı davada bulunan çömezleri de aynı üstatlarının yolunu takip 

etmektedirler. 

A.Kabaklı:,T. Fikret’de materyalist etkilerin,Z.Gökalp’de de milletin esas 

alındığını söyler.177 

Mukaddesatı yıkmaya ve yırtmaya çalışan bu şahıs,bu uğurda yırtılır. 

    “Yırttırılır ey kitabı köhne!yarın, 

Medfeni fikir olan sahifelerin.” 

Bunu en güzel M. Akif tanımlar: 

   “Bu gün Allah’a söver,sonra biraz bol para ver, 

Hiç utanmaz,protestanlara zangoçluk eder.” 

Şerefi gibi her değerini kaybetmiş olan bu kişi: 

     “Her şeref yapma,her saadet piç. 

Her şeyin iptidası,ahiri hiç. 

Din şehit ister,âsuman kurban. 

Her zaman,her tarafta kan kan kan...” 

Batan ve batıran bataklık tezgahtarı... 

Bu günün insanının da durumunu tasvir eden “Hân-ı yağma”şiiri akıcıdır. 

    “Bu sofracık efendiler,ki iltikama muntazır. 

Huzurunuzda titriyor,şu milletin hayatıdır. 
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Şu milletin ki,muzdarip,şu milletin ki muhtazır. 

Fakat sakın çekinmeyin,yiyin yutun hapır hapır. 

Yiyin efendiler yiyin bu hanı iştiha sizin, 

Doyunca tıksırınca patlayıncaya kadar yiyin... 

Bütün bu nazlı beylerin,ne varsa ortalıkta say, 

Hasep,nesep,şeref,şataf,oyun,düğün konak saray, 

Bütün sizin;efendiler konak saray gelin,alay, 

Bütün sizin,bütün sizin,hazır hazır,kolay kolay. 

Yiyin efendiler yiyin... 

Verir zavallı memleket,verir ne varsa malını, 

Vücudunu hayatını,ümidini hayatını, 

Bütün ferağı halini,olanca şevki balini, 

Hemen yutun düşünmeyin haramını helalini... 

Yiyin efendiler... 

Bu harmanın gelir sonu,kapıştırın giderayak, 

Yarın bakarsanız söner,bugün çatırdayan ocak 

Bugün mideler kavi,bugünkü çorbalar sıcak 

Atıştırın,tıkıştırın kapış kapış,çanak çanak, 

Yiyin efendiler yiyin bu hanı pür-neva sizin, 

Doyunca tıksırınca,çatlayıncaya kadar yiyin...” 

Her dönemin o zamanki halini böyle tasvir ediyordu.  

  

NAZIM HİKMET : (1902-1963)1950-de hapisten çıkıp,Rusya ya kaçmıştır. 

dedesinin Türkiye ye göç eden bir Polonya yahudisi olduğunu söyler. Dedesi aynı 



zamanda İngiliz muhibler cemiyetinin üyelerinden olup,Selanik eski valisi olan 

Nazım paşadır. “Türkiye de kullandığı –Ran- soyadını değiştirerek oradan –Bozeçki- 

veya –Verzenski- soyadını almıştır.”178 

Y.Bülent Bakiler onun hakkında:”Kominist”,”Polonya asıllı”olup,Nazım kendi 

şiirinde de=Ben eski Moskovalıyım 

Eski İstanbullu olduğum kadar 

Bu şehir benim şehrim 

On dokuz yaşımda bu şehre geldim. 

1922 idi yıllardan o yıl 

Hey gidi gençlik hey!”179  

Durhan H.Hatiboğlu’da onun hakkında;Bulgaristan’da köy köy dolaşıp mitingler 

yaptığını,Kırcaali mitinginde kendisini dinlediğini söyleyen kişiden 

nakille;”Yoldaşlarım,Türkiye2ye gitmeyin! Orada insanlar açtır,çıplaktır!.. Ot ve 

saman yerler!.. Ama en yakın bir zamanda Komünizmi oraya götüreceğiz. O zaman 

oraya hep beraber orak-çekiçli bayraklarla gideceğiz...”der.180  

Rus’un maşalığını yapan bu şahıs sonunda yazarımızın da ifade ettiği gibi:”1978 

yılında Moskova ziyaretinde Rus eşi Vera hanımın bana anlattıkları Nazım’ın 

Varna-da KGB ajanları tarafından zehirlenip öldürülmekten bir tesadüf eseri 

kurtulduğunu kanıtlamaktadır.” Ve Türkçe olduğundan dolayı gerek 

Nazım’ın,gerek diğer her türlü yazarın kitaplarının da sakıncalı görülerek 

kütüphanelerden toplatılıp imha edildiğini de nakleder.181 DP-nin Menderes 

döneminde önce Gümrük ve Tekel sonra Milli Eğitim bakanı olan Prof. Rıfkı Salim 

Burçak,Nazım Hikmeti Türk vatandaşlığından çıkaran bakanlar kurulu kararına 

imza atanlardandır. Kendisi şöyle der:"Eğer Nazım mahkum ettirildiyse bu işi 

yapan CHP-dir. Yani Durmuş Fikri-nin halen mensup olduğu parti. Biz 1950 yılında 

iktidara geldiğimiz zaman Nazım cezaevindeydi. 28 yıla mahkumdu. Ve çıkması için 

daha 16 sene yatması gerekiyordu.” 
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A.Selim’in ifadesiyle bir çok yönü anlatılmayan”Nazım efsanesine solun ihtiyacı 

var! Fakat ondan ötesini anlamak da kolay değil.”182 Bağlanıp 

bağlayacakları,bayraklaştırıp ihtiyaç anında açacakları bir bayrak gerekti ve onu da 

bu şekilde üretip birbirlerini avutmuş oldular. Kendilerini geleceğe taşıyan bir araca 

ihtiyaçları vardı,patlak tekerli de olsa böyle bir ihtiyaç ortaya konulmaya çalışıldı.  

DP-nin umumi aftan istifade ile bir yıl sonra  (38 yılında orduya komünizmi 

aşılamaktan giren ve çıkan Nazım) Moskovaya kaçmıştı. Stalin-in bizden Kars ve 

Ardahanı istediği dönem. 

Türkiye aleyhinde çalışan Nazım M. Kemal’den”Burjuva Mustafa Kemal”ve -

Refik Koraltan- şiirinde:”Biliyoruz,biliyoruz.  

Bu vatanın anasını ağlatan 

Bir İsmet,bir Adnan,Bir de Koraltan.”183 

15-Mayıs-1951’de Bakanlar kurulu kararıyla vatandaşlıktan çıkarılan N. Hikmet 

için 12-7-1951 Cumhuriyet gazetesinde :”Yüzüne tükürülecek adam”diye Şair 

Eşref2in zamanın hükümdarına söylediği:”resmini teksir ettirip dağıt ki millet doya 

doya yüzüne tükürsün.”şiirine uyarak”Bizde yukarıdaki resmini 

Nazım(Hikmet)hesabına aynı gaye ile basmış bulunuyoruz.”diyor.184 

Bizde diyoruz ki;Tükürün zalimlerin o hayasız yüzlerine,tükürün... 

O ”Kalbim uzaktaki kızıl yıldızla çarpıyor.”185 

“Vatan hainliği”tescil edilen Nazım;”Gözlerimin ışığını Staline borçluyum,o beni 

yarattı,o beni yaşatıyor.”diyecek kadar komünizm ideolojisine bağlı ve rüyalarının 

memleketi olan Rusya hasretiyle yanan bir kişidir. 

Rusya da bir hemşireyle yaşayan Nazım,Türkiye de sefil bıraktığı karısının oğlu 

memede şu şiiri yazar: 

     “Sen bizim orda kalmamızla beraber 

Komünizmi kuracaksın Memed; 
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Anana hasret,sana hasret 

Yoldaşlarıma hasret 

Öleceğim. 

Ama sürgünde değil,gurbetler de değil 

Rüyalarımın memleketinde... 

Beyaz şehirde,Moskovada. 

Memet yavrum! 

Seni Türk komünist partisine 

Emanet ediyorum.” 

Oğlu Mehmet babası için:”Babam yurt dışında sadece Ruble için yazdı.”der.186 

Acaba gerçekten Nazım davasında samimi mi idi? Yoksa bu işi,oğlunun dediği 

gibi ruble için,para için mi yaptı? 

Nazım’da,Zekeriya Sertel,Sabiha Sertel ve İsmail Bilen gibi isimlerin 

beslendiği,belgelerle sabit olduğu üzere,Ruslar tarafından beslenmiştir. Sovyet komünist 

partisi merkez komitesi sekreterliğinin tutanaklarında )çok gizli-ibareli tutanak)187 

Nazım’ın 2 bin 500 dolar (10 bin ruble karşılığı),Z. Sertel,S. Sertel ve de Azerbaycan’da 

oturma izni,hem de 120 rublelik emekli maaşı bağlanmasına karar verildiği tesbit 

edilmiştir. Ve bundan hariç Türkiye’de faaliyet gösteren T.K.P. (Türkiye Komünist 

Partisi)ne her türlü yardım... 

Bunlara benzer bir çok komünist faaliyetlerde,işçi hareketlerinde,komünist eserlerin 

basımında “Rus beslemeleri”tarafından yürütülmüş olduğu ayan-beyan belgelerle tesbit 

edilmiştir.”188  

Y.Bülent Bakiler;Azerbaycan yazarlar birliği başkanı Anar Rıza’nın kendisine N. 

Hikmet hakkında anlattıklarından şöyle bahseder:”Nazım,babamın yakın 

dostlarındandır. Azerbaycan’a geldiğinde mutlaka bizim  misafirimiz de olurdu. 

Doğrusu,bende onu çok severdim. Bir gün babama dedi ki:”1929 yılında,İstanbul’da 

edebiyatımızın eski üstadlarına karşı şiddetli bir saldırıya geçtim. Ne kadar meşhur 
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şairimiz, yazarımız varsa,onlara veryansın ettim. Onlar benim için yıkılması gereken 

putlardı. 

Putları devirmek lazımdı. Şiddetle saldırdıklarımdan biri de”Üstad-ı Azam”olarak da 

bilinen Abdulhak Hamid idi. Merhum,bir gün beni evine davet etti. Çıkıp gittim. Beni 

çok kibarca karşıladı. oturup konuştuk. Birkaç şiirimi ezbere okudu. “Nazım dedi,ben 

senin bu şiirlerini beğeniyorum. Kitaplarını da aldım okudum. Peki sen benim hangi 

şiirlerimi beğeniyor veya beğenmiyorsun? Hangi kitaplarımı okuyarak benim 

devrilmesi gereken bir put olduğuma kanaat getirdin?     

   

A.Hamid’e cevap veremedim. Üstelik efendiliği karşısında da çok mahcup oldum. 

Kalkıp hürmetle elini öptüm,-Üstadım dedim şimdi anlıyorum ki ben eşeklik 

etmişim,beni bağışlamanızı istirham ederim.” Anar devamla: N. Hikmet,Türkiye’den 

kaçtığına çok pişmandı. Bizim evde kaç defa ondan dinlemişimdir. Hep efkarlanarak 

demiştir ki:”Ah ben ne eşeklik ettim de Moskova’ya sığındım! Keşke şimdi Türkiye’nin 

herhangi bir hapishanesinde bulunsaydım da buralarda yaşamasaydım!” 

“N. Hikmet öldüğü zaman,Moskova’daydım. Cenazesini Rus usulüne göre hazırlayarak 

bir büyük salona getirmişlerdi. Yüzü tamamen açıktı. Nazımın yakın dostları ona son 

defa bakıyorlardı. Rus asıllı karısı Vera üzgün görünüyordu. Geldi,Nazımın saçlarını ve 

yüzünü okşamaya başladı. Sonra,salona Nazımın Türk asıllı eşi Münevver hanımı 

getirdiler. Oğulları Mehmet’de annesinin yanındaydı. Ben dikkat kesildim ve çok merak 

ettim. Münevver hanım,bir damla göz yaşı dökmeden,hiçbir acı çizgiyle hüzünlenmeden 

Nazıma donuk gözlerle bir süre baktı;sonra başını çevirerek,çekilip çıktı.” 

Nazımın cenazesine katılan Alman asıllı Prof. Guderian’ın yazdıkları da 

şöyle:”Nazımın tabutunun hemen arkasından Vera-Münevver_Mehmet üçlüsü 

yürüyorlardı. Bir ara Mehmet ağlamaya başladı. Sus dedi ağlama! çünki ağlamaya 

değmez.”189 

Bir arayış içerisinde de olduğunu söyleyen Nazım,arkadaşı Mustafa Mehmet 

Romanya da bulunduklarındaki hatıralarında şöyle der:”1960’lardan önceydi. 

N.Hikmet,Romanya’nın davetlisi olarak Bükreş’e gelmişti. İsteği üzerine bilimler 

akademisinden beni buldular. N. Hikmetin kaldığı otele gittim. Açık olan radyosundan 

Türkiye yi dinliyordu. Sohbet sırasında saatine bakarak bana:”Bu gece Kadir 

gecesi.”dedi ve benden kendisini Türklerin bir araya geldikleri camiye götürmemi istedi. 

Ben o gecenin Kadir gecesi olduğunun bile farkında değildim. Bir an tereddüt ettim 

ama,Nazımın ricası Romanya da bir emir idi. Rus eşi Vera, ben ve Nazım taksiyle 

caminin bulunduğu semte yöneldik. Arabayı rica ve minnetle caminin bulunduğu parka 

sokabildik. Biz camiye girdiğimizde Türkler mevlid okuyorlardı. Nazım mevlidi 

dinlerken coştu ve cemaata hitaben bir konuşma yaptı. Konuşmasında:”Ben 

komünistim ama sizin burada bir araya gelmeniz beni çok duygulandırdı.”dedi. O 

sıralarda kalb yetersizliğinden muzdarip olduğundan ben heyecanlanmasından dolayı 
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bayağı endişelendim. Gerçekten de endişelerim yerindeydi.  Konuşmasından sonra 

kendisini kriz yokladı. Eşi Vera ile ben Nazımı dışarıdaki banklardan birinin üzerine 

yatırdık. Vera yanında bulundurduğu ilaçlardan verdi ve daha sonra koluna girerek güç 

bela taksiye bindirdik. Ben Nazımın Romanya’da camiye gittiğini şimdiye kadar 

herkesten saklı tuttum. İşte ilk kez anlatıyorum.”190 

Aradığını yanlış yerde arayıp,yanlışı bulan,işin yanlışlığını anladığında da benlik ve 

gururunun kurbanı olanlardan...Cumhuriyet dönemi yazarları,yaralı kimselerdir. O 

asrın her bir insanı bundan nasibini almıştır. Bazıları bundan ucuz kurtulmuşlar ise 

de,yarasız değillerdir. Yara almış bir mecruhturlar. 

“İnanmıştım”Kitabının yazarı Subay Yusuf,hayatını anlattığı kitabında;Türkiye’de iyi 

komünizmi yaşayamadığından dolayı Rusya ya kaçar. Ancak ajan zannedilerek 15 yıl 

Sibirya da kamplarda kalır. Bundan sonra takib edilmek suretiyle bir derece serbest 

hareket edilmesine izin verilir. Bu sırada Nazım’ın orada olduğunu duyarak yanına 

gider ve dert yanarak;samimi olarak buraya komünizmi yaşamak için geldiğini,ancak 

bu derece zulme maruz kaldığını anlatarak kendisine yardım etmesini ister.  

Orada bir hemşireyle hayat geçiren Nazım;”Kendisinin de o amaçla buraya geldiğini 

ancak bunu göremediğini ve bulamadığını ifade ederek;”Ancak ben bir kere tükürdüm 

yalayamam.”der. 

Subay ise Nazım’ın yardımını görür ve belli bir kademeye getirilir. 15 yıl daha geçirdiği 

süre içerisinde devamlı kaçmanın hesabını yapmakta ve vatan hasretiyle yanmaktadır. 

Neticede 30 yıla mal olmakla beraber başarır. 

“Bende de zaman zaman oluyor bu”diye dile getirdiği N. Hikmetin geceleri geçirdiği 

kabusu değerlendiren Yalçın Küçük:”N. Hikmetin ölümünden önceki son altı ayında 

her gece,daha önce de yıllar boyu kabus gördüğü biliniyor;çünki gittiği yeni ülkesinde 

onur kırıklığı yaşıyordu,gördüğü kabuslar şuur altının buna mukabelesi”diye 

yorumluyordu.191 

Kabus gören yazarlarımız,okurlarına ve millete de bu kabusu gösteriyorlardı. 

N.Hikmet’in mezarının Türkiye’ye getirilip,getirilmemesi bazı kesimlerce gündeme 

getirilmişti. Acaba Nazımın kimliği kime ait,o ister mi? 

Nitekim Türkiye gazetesi yazarlarından Rahim Er Moskova’ya gittiğinde,merkez 

camiinde uçak mühendisliğinden emekli bir Tatar olan Enes bin Abdullah’la yaptığı 

konuşmasında192 ,uğrak yerlerinin Nazımın mezarı olacağını anlattığında; 
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Nazımın Rusça konferanslar vererek Türkiye’den kaçma sebeplerini anlatıyormuş. 

Daha üniversiteli öğrenci olan bu Enes,Nazıma şu soruyu sorar: 

Allah’a inanıyor musun?sorusuna, 

Ben komünistim,der.    

Tercümesi açık;”Bir komünist Allah’a inanır mı;ne soruyorsun?” 

İşte hayran olunan Nazım. Yoksa bu yönüne mi hayran kalınmakta?? 

Z. Sertel onun hakkında:”Nazım,arada sırada fantaziler yapmaya,hatta yalan 

söylemeye bayılırdı.”193 Bu başlangıçları ile sonuçları birbirine uymayan tezat ve 

istikrarsız insanlardan komünist Sabiha Sertel duasında:”Hükümran olduğumuz 

topraklarda bizi süründürme Allahım! Camilerimizde yanan din ve iman 

kandillerini söndürme Allahım! Yüz milyon müslümanın halifesi,Hazret-i 

Peygamberin vekilini zalimlere esir etme ya Rabbi! Fatih’lerin,büyük hakanların 

şan ve şeref ülkesinden,Türklerin mukaddes yurdundan hilalini eksik etme Allahım! 

düşmanlara hakkın kuvvetini tanıt ve bizi kurtar Allahım!” 

Nazım’da    ”Sararken alnımı yokluğun tâcı, 

Gönülden silindi neşeyle acı. 

Kalbe muhabbette buldum ilacı, 

Ben de müridinim işte Mevlâna. 

Ebede sed çeken zulmeti deldim, 

Aşkı içten duydum,arşa yükseldim, 

Kalbden temizlendim,huzura geldim, 

Ben de müridinim işte,Mevlâna.194 

Ya bunlar onlar değil,yada onlar bunlar... 

Ve şimdi o,o topraklarda... Anadolu’nun bu pak ve ak topraklarında değil.. Zira 

bura Yunus’ların ve Mevlâna’ların yurdudur...  
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ZİYA GÖKALP : (1876-1924)Ateist olan Abdullah Cevdet’in seline kapılan bir 

yazardır. Ölümüyle Atatürk’ü ağlatan ve onun fikir babası durumunda bir kişidir.  

Diyarbakır Kürt asıllı olup,Türk milliyetçiliğinin öncülüğünü yapmaya 

soyunmuştur.  

Irkçı,inkârcı ve geçmişinden kaçanlardan biri olan Z. Gökalp;yüksek tahsilde 

iken de bunu karıştırıcı bir rol oynayarak yapmakta idi. Bediüzzamanla bir mecliste 

karşılaşan Gökalp,ilhad fikirlerini söylemek istemesine rağmen Bediüzzaman onu 

susturmuş ve ilzam etmiştir. Bediüzzaman onun hakkında “ Bu temsilin meâliyle 

(ikinci sözün) mühim bir mecliste,Ankara’da otuz sene evvel Ziya Gökalp gibi 

müthiş bir mülhid,şakkı şefe etmeyecek(ağzını açmayacak) derecede ilzam 

oldu.”der.195 

İntihar edip,alnına kurşun sıkar,ölmez,ancak beyninde kalan kurşunun etkisiyle 

erken ölür. 

Z. Gökalp;196 Türk ocağının ilk kurucusu olan Mois Kohen,takma adıyla Tekin 

Alp adındaki Siyonist-Mason bir Yahudinin etkisi altındadır. 

Arkadaşı olan bu Moiz Kohen “Türkleştirme”adlı eserinin 65. sahifesinde, 

Türkiye’deki Yahudilere şu on emri verip tavsiye eder:”her Türk Yahudisi bu on 

emre Tevrat’daki –Evâmir-i Aşere- kadar riayet etmelidir. Bunlar:”1)isimlerini 

Türkçeleştir. 2)Türkçe konuş. 3)Havralarda duaların hiç olmazsa bir kısmını 

Türkçe oku. 4)Mekteblerini Türkleştir. 5)Memleket işlerine karış. 7)Türklerle düşüp 

kalk. 8)Cemaat ruhunu kökünden sök. 9)Milli iktisat sahasında vazife-i mahsusanı 

yap. 10)Hakkını bil...” 

Dikkatle mütalaa edilecek olursa bu –on emir-arkasında Yahudi emperyalizminin 

hain çehresi derhal fark edilir. Onlar bu –on emri-tatbik ettiler ve kendilerini 

Türkleştirmediler ama,Türklerin ileri gelenlerinden bir kısmını Yahudileştirdiler ve 

kendilerine ajan yaptılar. Yahudi emellerine alet olan bu –Türkleştirilmiş- 

Türkler,Türkiye yi bir İsrail sömürgesi haline getirmek için çalıştılar ve 

çalışıyorlar.”197 

Ki Ahmet İzzet Paşanın ifadesiyle;” Bozkurt ve Ergenekon efsanelerini 

tertipleyen,neşreden ve bunları saf Türk gençlerinin zihinlerine,ırklarının seçkinliğinin 

delilleri biçiminde yerleştirende bu kaynak,yani bu ocak-tır. Devrimin başlangıcında 

dilimize çevrilen ve Türklere,bütün dünyanın nefret ettiği Cengiz’i,ırklarının öğünç 
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kaynağı şeklinde gösteren “Kök salmak” adındaki roman kılıklı eserin yazarı da,Musevi 

Leon Kahon’dur. Türk ocağının en nüfuzlu bir direği,bir kurucusu,Meşrutiyetden önce 

Kürt iftihar tarihi yazmakla uğraşırken,sonra Türkleşerek Gökalp soyadını alan 

Diyarbekir’li Ziya Beyi tanıdığım iki önemli üyesinden biri ,Arnavutluktaki Görice’den 

çocukluğunda mızıka-i Hümayun’un zuhuri koluna alınıp zekası sayesinde devlet 

mertebelerinde yükselen bir zatın oğlu,diğeri Morot,tanınmış bir ailenin çocuğudur. Son 

zamanlarda Rusya’dan gelen Azeriler istisna edilirse,bu ocak’taki Amasyalı Hüsamettin 

adında bir zattan başka halis Anadolu hiçbir Türk sivrilememiştir. İşte bu keyfiyet 

Türklük davasının,milletin bir kanaatı ile doğmadığını gösterir. Buraları 

düşünülürse,görüşlerim pek de yabana atılmaz.”der.198 Aynı zamanda;” İttihatçılar 

diktatörlüğü denilen bu çetede Z. Gökalpde ittihat ve terakki partisi genel sekreteri 

vazifesini ifa ediyordu. Kelimenin tam anlamıyla bir diktatörlük söz konusuydu.”199 

Onun hakkında Necib Fazıl şunu anlatır:” Ziya Gökalp’in Allah’a karşı tavrına ait 

bir müşahedem... Tarihin ve kimsenin bilmediği bir hadise... Benim 40 yıllık bir 

hatıram. 

Bundan 40 küsur yıl önce,Abdulhak Hamid’in evinde bir hanımefendi ile 

tanışmıştım. Bu hanımefendi,ömrü Avrupa’da geçmiş,ne Ziya Gökalp’i tanıyan,ne 

Türkiye yi ve Türk edebiyatını bilen züppe,Avrupalılaşmış bir kimse...Kimsenin 

kastla,ne lehinde olabilir,ne aleyhinde... 

Ben Abdulhak Hamid’e,Ziya Gökalp’in dinsizliğinden bahsederken birden 

doğruldu ve aynen şunları söyledi;” İstanbul’a gelişlerimden birinde hastalandım ve 

Fransız hastahanesinde yattım. Bitişiğimdeki odadan garip garip sesler geliyordu. 

Kim olduğunu,bu sesleri çıkaran hastanın kim ve ne olduğunu sordum. 

Meşhur Ziya Gökalp ,dediler. Mebusmuş,profesörmüş. İsmini bile yeni 

duyuyordum. 

Öldüğü gece, başını duvarlara çarparak,sabaha kadar,Allah’a en galiz kelimelerle 

sövdü. O kadar fena oldum ki,bu hal karşısında,odamdan çıkıp başka bir yere 

sığındım. Öğrendiğime göre Allah’a inanmazmış... 

Hem Allah’a inanma,hem ona söv! Duyulmamış,görülmemiş şey...” 

Z.Gökalp’in talebesi Enver Behnan’da özetle,hocasının ölüsünü Fransız 

hastahanesinde görmeye gittiğinde:”Başucunda bir haç,haçın altında bir Meryem 
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ana kandili...Kandil,donuk ışığıyla hafif hafif titreşiyordu. Kandilin gölgesinde de 

yatan Z. Gökalp’di,beyaz kefenlere bürünmüştü...”200 

Ne esef verici hazin haldir ki,Türkiye’nin temel ve harcı onun fikirleri üzerine 

bina edilir. 

E.Behnan Şapolya “Ziya Gökalp”adlı kitabında:”Bu kadar çeşitli ve orijinal 

bilgiyi nasıl edindiğini bir çok defa ondan sordum. Neşeli bir gününde şu kısa bilgiyi 

verdi:”gençken,Diyarbekir’deki evimize bir gün misafirler gelmişti. İçlerinden biri 

beni görünce,babama:”artık Ziya yı Avrupa’ya gönder,orada yüksek tahsil 

görsün,diye öğütte bulundu. Babam:”Avrupa’ya giderse gavur olmasından 

korkarım,dedi. Başka bir misafir:”Ya burada kalırsa,diye sordu. Babam 

duraksamadan:”Eşek olur!karşılığını verdi. 

İşte ben babamın kapısından Avrupa’ya gidemedim. ama eşek olmamak için de 

kendi kendimi yetiştirdim.” 

İşte yetişenlerimiz ve yetiştirilenlerimiz! ve işte bizler ve hallerimiz! Hazin 

mi,hazin! 

Bu özellikleriyle beraber,kürtçülükten 9 ay 10 gün mahkumiyet giymiştir. 

Onun hakkında Vriel Heyd şöyle der:” Atatürk’ün dine karşı tutumu 

olmasaydı,Gökalp,Türkiye’de İslamiyet üzerinde çok verimli bir araştırmanın ve 

hatta ilgi çekici bir dini reform hareketinin başlatıcısı olabilirdi.”201 

Ve bu uğurda ezan,Kur’an,dua gibi her şeyin Türkçe olarak okutulması icraatına 

başlanır,cebren uygulatılır,ve der:” İslamiyet devlet teşkilatı ile kaynaştığı günden 

itibaren hayati tekamülünü kaybetmeye...başlamıştır.”202 

Nitekim;daha sonra maarif vekili olup Atatürk’ün yakın arkadaşı olan Hikmet 

Bayur aracılığıyla M. Kemal;Akif tarafından Kur’an tercümesinin yapılmasını 

ısrarla ister,5 bin lira az ise 10 bin lira,hatta 20 bin liraya kadar çıkarılmasını söyler. 

Akif ise para peşinde değildir. Zira o :”Bu fakir adama 4 bin lira bile fazla”der.  

Ancak ısrar nedendir? sır perdesi buradadır? Namaz kılmadığı halde namaz ve 

ezanın Türkçe olmasını isteyen Cemal Kutay’ın ısrarı ile ne gibi bir benzerlik arz 

etmektedir: 
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Malum olan meçhuller? 

İşte paslı;parlak ve süslü söz... 

Cüce;Büyük adamların yakından görünüşü... 

Akif’in203 Mısıra gidişi konusunda Şefik kolaylı şöyle der:”Akif;”arkamdan 

polis hafiyesi gezdiriyorlar. Ben vatanımı satmış ve memlekete ihanet etmiş adamlar 

gibi muamele görmeye tahammül edemiyorum ve işte bundan dolayı 

gidiyorum.”der.204 

Ancak bu bir cevaptır,tek cevap değildir?Sırlar ülkesinin,sırlı sırları??? 

C.Meriç’e göre;Z.Gökalp iki münevver tip ortaya koyar:1)Yüksek tahsil görmek. 

2)Halktan kopmak.205 

S.Ayverdi ise:”Bu devir,(1908 meşrutiyet)son nefesini verirken,devlet 

otoritesinden boş kalan mevki-e,Z.Gökalp sosyolojisinin getirdiği şöven milliyetçilik 

çağını açmıştır.”ve devamla;”İttihatçılarla el ele veren Z. Gökalp fikriyatı,açtığı 

zorlama ve sun’i çığır ile,kısa bir zaman tezgahını işletti. Fakat münevver kütlenin 

dudağını değdirdiği heyecan,kazib fecirlerin sönmeye mahkum aydınlığı 

gibi,memlekete çok pahalıya mal olan siyasi,askeri ve içtima-i hatalara yol açmakta 

gecikmedi. Neticede de bir imparatorluğun başını yedikten sonra milletin iliklerine 

işliyen şehirli tortusunu bırakarak çekildi,gitti."206 

Ateist olan Z. Gökalp;207 ışığı değil,karanlığı temsil ediyordu. Çünkü 

o;karanlığın temsilcisi ve kaynağı olan A. Cevdet’e fişini takmış zulmet saçıyordu. 

Ve o Abdullah Cevdet ki;Allah’ın değil,küfrün kulluğuna kendisini adamıştı. 

  

PEYAMİ SAFA : (1899-1961) Yazarımız kendisinin de ifadesinde belirttiği gibi 

inançlı ve milliyetçidir. “Şüpheci zamanlarda dahil,daima milliyetçi ve insaniyetçi 

oldum. Allah’tan şüphe ettiğim zamanlar bile onun varlığının imkânını 
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reddetmedim. İnsanın kendi kendisi kalmak şartıyla değişmesi,bütün eşyaya şamil 

zarurettir. Bunun için hem muhafazakâr,hem de inkilapçıyım.”208 

Geçimi yazmaktan olduğundan adeta yazmak mecburiyetinde kalan bir 

yazardır.209 

Zamanın dehşeti insanların bazısını şiddetle sarstığı halde yıkamayabiliyor. Buda bir 

fazilet. bu da saf ve berrak olmayan bir asrın sisli,isli,pisli bir zamanın bir kişisidir. 

böyle bir durumda tam bir istikamet muhal denilebilecek kadar müşkildir. 

Tren her ne kadar düz gitmeye,sapmamaya çalışırsa çalışsın,raylar müstakim 

olmadığından,tren rayların zikzaklı istikametinde hareket zorunda olacak ve ona 

kapılacaktır. 

Dönem batıcılık,milliyetçilik,devrimcilik,inkilapçılık,komünizm ve sosyalizm gibi     

düşüncelerin cirit attığı bir dönemdir. 

Edebiyat akımları içerisinde üç akımda insana rastlarız.Bunlar: 

1)Müsbet bir ideal,inanç,dava ve düşünce adamı olup,her şeye,aleme,meselelere o 

açıdan bakar ve değerlendirir. Arı gibi su içer,bal akıtır. 

2)Menfi cephenin adamı olup,yılan gibi zehirlemekten zevk alır. Amaç ve hedefi 

maneviyatı tahrib,her şeyden,mukaddes şeyleri tecrit etmektir. Su bile içse zehir 

akıtır. 

3)Bu kısım ne suya ne de sabuna dokunmaz cinstendir,kendisince bî-taraftır. 

Salâhati olmayıp,maharetli olmaya çalışan bir kişidir. İyi bir romancı ve şair 

olmayı,her kes tarafından takdir edilmeyi düşünür. 

Bazen tarihe uğrar,bazen meyhaneye,bazen kahvehanenin müdavimidir. 

  

SÜLEYMAN NAZİF : (1870-1924)C. Şahabettin’in(1870-1934) ifadesiyle 

o:”Nazif bir şairdir. şairane hisleri pek tuğyan eder,galeyana gelir;o dakikada Nazif 

pek coşkun ve pek taşkındır. Şairane hayaller,ona hikmetli düşünmeyi unutturur. 

Heyecanlı anlarında o kendine sahip değildir. Nazif’in bu halini bilenler 

sözlerine,şair sözü nazarıyla bakarlar;cümlelerinden bir hakikat 

çıkarmaya,fıkralarında bir maksat aramaya çalışmazlar.” 
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Nazif te’min ettiği bir ifadesinde:”Muhammed’e atılan her târiz taşı,benim 

yüreğimi deliyor. Burada çektiğim eziyetlerden çoğu o hayasızların yazdıkları 

yüzündendir. 

Ah!..Bana müyesser olmadı. Fakat Muhammed’e mübarek olsun. ‘Tevhid’i,o mes’ud 

peygamber tamamladı ve yerleştirdi.” 

Hedefini belirtirken:        ”Dest-i feryad ile açtım yine bâb-ı arş-ı 

   Buyur ey ümmeti mazlûme,huzur-i Hakka!..”210    

Diğer bir cephesini C.Meriç kendisiyle yapılan bir sohbette;”Nesrimizin en 

büyük üstadlarından S. Nazif-in iki kitabı “Yaşam”,”Dans etmek”,”Öğrenci”gibi 

kelimelerle donatılmış lafızların yalnız ahengi üzerinde değil,harfleri üzerinde 

bile,neredeyse marazi diyeceğimiz bir hassasiyet gösteren zavallı Nazif,böyle bir 

cerrahi ameliyata maruz kalacağını düşünseydi;bütün eserlerini ateşe atmadan 

ruhunu teslim etmezdi.”211 

“İhsan efendi,Yeni Osmanlılar ve Jön Türkler diye faaliyet gösteren bu gibi 

kimselerin,Batıya büyük bir iyi zanla bağlandıklarını,hatta bu yüzden,mahiyetini 

tam olarak bilmedikleri masonluk teşkilatına da üye olduklarını söylemiş ve bu 

husustaki düşüncelerini şöyle açıklamıştı: 

“Çocuklar,bu masonluk meselesinde,ben şu kanaatteyim ki,o günkü yerli masonlarla 

bugünkü yerli masonları ayrı görmek lazımdır.Bu benim düşüncem.Çünkü o 

günlerde,masonluğun iç yüzü,bugünkü gibi belli olmamıştı.Gizli bir 

teşekküldü.İçyüzlerini açıklayıcı fazla eser yazılmamıştı.”( A.Ulvi kurucu.hatıralar-

Hazr.M.Ertuğrul Düzdağ) 

  

ABDULBAKİ GÖLPINARLI : M. Ertuğrul Düzdağ’ın ifadesiyle:”Edebiyat 

tarihçisi olarak çalışmış ve eserler vermiş olmasına rağmen,hayatı boyunca esas 

vazifesi olan şiî dâîliği (propağandacılığı) yapmış bir kimse idi.” 

Düzdağ bunu Gölpınarlı’nın Fuzuli’yi şiilikte temsil eden Takiyye (inancını 

gizleme) gereği,şiî göstermeye çalışmasına dayandırır. 1932’de yazdığı Fuzuli adlı 

kitabıyla... 
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Gölpınarlı Fuzulinin sözleri için,Şeyh Cafer Saduk’un” Risaletül İ’tikadil 

İmamiyye”kitabından aldığı şu sözler:”sarahatla anlaşılıyor ki şair,imamiyyenin” 

Ettekiyyetü dini ve dini aba-i”kaidesine tevfiki hareket etmiştir. 

“Şia’da takiyye vacib olup,terk eden namazı terk etmek gibi büyük günah 

işleyenle müsavi addedilir.” 

“İmam-ı Cafer-i Sadık,takiyyeyi hurucu Mehdi’den evvel terk edenin,dini ilahi 

ve mezhebi İmamiyyeden çıkıp,Allah ve Rasulüne ve eimmeye muhalefet etmiş 

olacağını söyler.” 

Abdulbaki’de:” Bu hususta te’kid emirlerini istediğimiz kadar çoğaltabiliriz. 

Binaenaleyh Fuzulinin bu sözlerini de takiyyeye hamletmek tamamiyle 

doğrudur.”der. 

Gölpınarlı”Tarih boyunca İslam mezhebleri ve Şiilik”adlı kitabında da “İmam 

Cafer,takiyyesi olmıyanın imanı yoktur,buyurmuşlardır. İmam M. Bakır’da 

“Takiyye benim babalarımın dinidir,takiyyesi olmayanın dini yoktur,demiştir. 

Emirül Mü’minin (Hz: Ali) takiyye benim dinimdir ve ehli beytimin 

dinidir,buyurmuştur.”der. 

Bir çok tarikatlara girip sebat etmeyerek,tasavvuf ve Mevlevilik üzerine 

çalışmalar yapan,Şiilik ve mevleviliğe sadâkatla bağlı kalarak,şii usulünce namaz 

kılan bu şahsın son zamanlarda marksist bilinen çevrelerce ilişkisinin 

olduğu,değişken mizacını da göstermektedir.212 

Gizli ve esrarlı bir şahıs... 

İslâmın ilk dönemlerinde başka dinlerden çeşit çeşit insanların İslâmiyete 

girmesiyle,taşıdıkları hurafelerde onlarla beraber gelmesinden,İslâmın ilk saffet 

devri kapandığı gibi,edebiyatda da ayrık otlarının,ehil olmayanların girmesiyle 

edebiyat da saffetini kaybetmiş oldu. 

Edebiyatta:” Su Kasidesi”yle Fuzuli’nin,başını taştan taşa vuran su 

misali,Rasulullahın aşkıyla yanması,Yunusun Allah aşkıyla kendinden 

geçmesi,Nâbi’nin;”Nâbiyi Nâbi eden hüsnü nazar..”sözüyle güzel ahlakı,Ahmed 

Yesevi’nin;Hikmet,tasavvuf ve hak aşkıyla yanması. 

     -Hak kulları dervişler,hakikatı bilmişler; 

Hakka aşık olanlar Hak yoluna girmişler. 
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Mevlâna’nın sözlerden inciler dizmesi,hep marifet penceresinden 

bakmalarındandır. 

“At gözlüğü”kullananların edebiyata girişi,mecrayı başka kanal ve 

kanalizasyonlara kaydırmıştır. 

  

KEMAL TAHİR : Her şey gibi bir şey. Komünist,bundan dolayı 16 yıl ceza 

yediğini kendisi söyler. Atatürkçü,halkçı,bunlarla beraber kendini bulamamış ve 

kendine gelememiş düşünen bir yazardır Kemal Tahir. Belki bulunduğu vasat onu 

öyle biçimlendirdi. A.Kabaklı:”Her ne kadar olayları belli bir görüş etrafında 

sıralayıp kotarmaktan geri durmamışsa da,.. Sosyalist bildiriyi andıran açık 

maksatlı,basit gerçekçiliğinden yer yer sıyrılabildiği görülmektedir.”213 der. Ancak 

o hava eserlerinde esmektedir. Biraz daha farklılaştığını söyleyen Kabaklı:” 

Başlangıçta marksist ve Sosyalist doktrine bağlı olup,daha sonra illetimizin 

kendimizden kopmak,batıya saplanmak,yeni ve ileri sanılan bütün saplantılar gibi 

marksizm ve sosyalizmi de,taklit ve moda olarak benimsemek görüşünde olduğunu 

ve bunları kınamadığını ve asla doğru dönüş yaptığını söyler.”214    

     “Gelirsin mescide amma, 

Nice meyhaneden sonra...” 

“Yanılmışız.”diyen K. Tahiri arkadaşı C. Meriç şöyle tasvir eder:”Kemal’in 

üslubu yoktur. Belki en büyük za’fı üslubsuzluktur. Geniş bir perspektif içinde 

cemiyet meselelerini romana aksettiren romancılara üslubsuzluk ithamı yapılmıştır. 

Balzac,Zola içinde müdafaa edenlerde,romancı hayatı aksettirir,derler.”  

  

ORHAN KEMAL : Bu da iflas etmeye mahkum ve iflas eden bir ideolojinin 

savunucularındandır. Toplumun önüne sosyalizmi reçete olarak sunar. 

Aklı göbeğine bağlı yazarlardan... 

  

YAŞAR KEMAL : İlk takipçileri gibi oda aynı kaynaktan ve aynı musluktan su 

içmektedir. sosyalizm musluğu. Hep aynı kanalda yüzmekte ve yüzdürmektedir. 
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Diğerleri gibi bu da sosyalizm edebiyatı yapmaktadır. 

Köylülük,ezilmişlik,toprak,toprak ağalığı gibi. 

Fakirle zenginin arasını hürmet ve merhamet gibi güzel duygularla telif etmez. Belki kin 

ve nefret gibi mezmum duyguları tahrikle zahiren ezilmişlerin şahsında ayaklanır ve 

ayaklandırır. 

Y.B. Bakiler onun hakkında:” Marksist”ve”Komünist”ifadesini kullanır. 

Yazdıkları ve ruhuyla...215 

Yazar Nezih Uzel,bir gün Y. Kemalle dolmuşa bindiklerinde sohbet esnasında Y. 

Kemalin şöyle söylediğini anlatır:”Türkler keşke müslüman olmasalardı.”demesi 

üzerine minübüscü durarak Y.Kemali hemen aşağıya indirir.”216 

Yazarımızın kapasitesi şoförümüzün kapasitesi kadar yok,onun seviyesine bile 

ulaşamamaktadır. 

C. Meriç onun hakkında:” Ben Y. Kemali sevmem. Nazarımda okur-yazar bile 

değildir.”der.217 Her tarafa yaranmaya çalışıp,sağa-sola vuran bu yazar,aynı 

zamanda”gizli bir marksist”218 olarak da isimlendirilir. Onu hem doğulusu,hem de 

batılısı,hem de Kemalisti tenkid eder. 

“1903’de Genç-Türklük fikir sahasında hiç,fiil sahasında yine hiçti. Fikir 

sahasında o kadar hiçti ki yeni,müsbet bir şey söylemedikten başka gayesi olması 

iktiza eden kaanuni esasi ile de meşgul değildi.”219 

Fikirden mahrum bırakılan böyle bir milletten elbette doğacak illetli bir millet 

olacaktır. Böyle illetli bir millete de olacak olan elbetteki zillet üstüne 

zillet,cinayetler,hırsızlıklar,fuhuş ve sefahet ve de sefalet,hep o fikirsizliklerin ve o 

zamanda ekilen tohumların birer mahsulü olacaktır.”Eken biçer”atasözünde de 

belirtildiği gibi,zakkum ağacını eken,zakkum gibi olan meyvesini biçer.  

Ayaklı yazarlar,ayaklı,yazarlar... 
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HALİDE EDİB ADIVAR : (1884-1964)Bazı şeyler vardır ki;erkeklerde olursa 

güzeldir,kadınlarda olursa daha güzeldir.(Haya gibi) Bazıları da kadında olursa 

güzeldir,erkekte olursa daha güzeldir.(Cesaret gibi) 

Bizde ise tersi olmuştur. erkeklerde olması gereken cesaret kadında olmuştur. 

Güzeldir,ancak erkekte olması daha güzeldir. H.Edib Adıvar’da işte o ateşin ve 

cesûrane,atılgan kadın yazarlardandır. Ancak bu da batının -Hürriyet-i Nisvan—

Kadınlara hürriyet-slogan ve rüzgarından etkilenmişlerdendir. 

Marifeti batı olanın,marifeti de marifetçe! olacaktır. Buda zikriyle,fikriyle bu 

düşüncededir. Bütün bunların temelinde de kişiliğimizi bulamamamız en büyük amildir. 

Halide’nin bir yahudi dönmesi olduğu söylenmektedir.220 

Bunun hakkında Münevver Ayaşlı şöyle bir hatırasını 

anlatır:”Öğrencisiz,Suriye’deki okulda mühtedi H.E. Adıvar,Tevrat’dan alınma 

mevzularla opera besteliyor ve buna “Kenan Çobanları”diyordu. Üç ay ders görmüş 

olmama rağmen,bıraktım,geri döndüm.”221 

Cemil Meriç ise:”Sanat kraliçesi”hah,şimdi dikkat edin. Handan yazarı. Buyur. 

En büyük milliyetçimiz. En iyi bildiği Shakespeare ve İncil. Halide Edib bu işte. 

Halide Edib hanımın babası nasıl müslüman oldu? Bedestan’da bir gün Ali 

Efendiye:” Ben müslüman olacağım,der. Moiz müslüman olur. Sonra da aşık olduğu 

Çerkez kızıyla evlenir. dokuz ay sonra da Halide hanım dünyaya gelir.”222 

  

AHMET EMİN YALMAN : Bir dönmedir. Meclise Atatürk’ü tazime gelen 

Yalman şu karşılığı görür:” Vay herif,sen beni tazim etmeye mi geldin,def olup git 

memleketten,elimi kanına bulaştırma,ben hayatta iken sen bu memlekette yazı 

yazamazsın.”ve küfürlerle kovar.”223 

  

HASAN TAHSİN : Takma adı,Hasan Tahsin Receb (adı,Osman 

Nevres,Selanik.1888,İzmir.1919).Bu gazetecinin kabri;dönmelerin bulunduğu 
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İzmir’de bülbül deresi mezarlığındadır. Kendisi de bir dönmedir. Hayatı da hep 

dönmeler içinde geçmiştir. aynı zamanda bir masondur. 

Hasan Tahsin Bükreş’te kendilerine su-i kast düzenlediği Buxton kardeşlerle 

daha sonra samimi olunca,bu kardeşler tarafından kendisine hapisten çıktıktan 

sonra-İngiliz gizli servisi adına çalışması teklifinde bulunulur.224 

İzmir’de Yunana ilk kurşunu attığı söylenir. Acaba? Bu ilk kurşun meselesiyle 

alakalı olarak İzmir’deki 17. Kolordu komutanının raporunda:” Yunanlılar kışla 

duvarlarını geçmiş ve çarşı içine girmişlerdi ki,bu sırada kimin tarafından atıldığı 

tesbit edilemeyen bir tabanca patladı ve bunun üzerine Yunanlılar bütün güçleriyle 

kışlaya karşı kesif tüfek ateşine geçerken etraflarında bulunan,çarşı ve 

pazarda,dükkanlarında işleriyle uğraşan Türklere karşı da tam bir katliama 

giriştiler...”225 

İtalya eski dışişleri bakanı ve birinci dünya savaşından sonra İtalya fevkalade 

komiseri olarak ülkemizde bulunan Kont Carlo Sforza anılarının yayınlandığı Hayat 

tarih mecmuasının 1975 yılı 12. sayısında bu konuyla ilgili olarak:” Daha o zaman 

(İlk kurşunun atıldığı günlerde) muhbirlerimin bana haber verdiklerine göre,bu 

kurşun,o olayı hazırlamak üzere bir Yunanlı veya Rum tahrikçi tarafından atılmıştı. 

muhtemeldir ki,kurşunun atılması için Atina’dan bilhassa talimat verilmiş ve daha 

kolay bir “zafer” kazanmak için böyle bir tedbire başvurmuş olabilir.”226 

Selanik dönmelerinden olan bu Hasan Tahsin Atatürk’ün okuduğu Şemsi Efendi 

okuluna gönderilmiş,daha sonra Fransa’ya(1909-1910) gidip Sarbonne’ye 

kaydolmuş ancak bitirememiştir. 19142de de Paris’den İstanbula dönmüştür. 

  

YUNUS NADİ : Cumhuriyet gazetesi sahibi.”Yunus Nadi beyin ortak olduğu bir 

şirketin müdafaa-i milliyeye çürük eğer takımlarıyla,diğer koşum takımları verdiği 

ve bunların işe yaramadığı mecliste mevzu-bahis oldu. Ve Y. Nadi beyin 

mahkumiyeti ve tazminatla mükellef tutulması için kuvvetli bir cereyan belirdi. 

Mümaileyh bir çok eşikleri öpmekle ve bin bela ile ancak yakasını kurtarabildi. 

Bunun üzerine reisi cumhur kendisini çağırdı.”yunus Nadi bey!sen benim şerefimle 

oynuyorsun. Hangi yahudi şirketini tetkik edersek kulakların şirketin arkasında 

görünüyor,sen cumhuriyeti çıkartacak bir şahsiyet değilsin. Yarından itibaren 

gazeteyi çıkarmayacaksın,aksi takdirde seni toprak altı ederim.”dedi. 
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Atatürk’ün bu sözü üzerine,ertesi gün cumhuriyet gazetesi kapandı. Beş-altı ay 

kapalı kalan cumhuriyet gazetesini açmak için Yunus Nadi bey bin bir eşik öptü. ve 

iki sene sonra hastalanıp Avrupaya gittiği zaman milyonlarca lirası bankalarda idi. 

Alman harbi olduğu için kendisine döviz gönderilemedi. ve Avrupa’da sefalet içinde 

öldü.”227 

1937 Ekim’in de Cumhuriyet gazetesi sahibi olan Yunus Nadi Abalıoğlu ile Tan 

gazetesi sahibi Mehmet Emin Yalman arasında geçen Sabataist kavga,Atatürk’ün 

araya girmesiyle son bulur. Yalman;1888  Selanik doğumlu,Sabataist yahudisidir. 

Nadi ise,1880 Fethiye doğumlu. Laiklik ve Masonlukda da olduğu gibi,Yunus Nadi 

Fransız,Yalman ise Amerikan ekolüne mensubtur. İlk Sabataist,Mehmet 

Karataş’tır. Sabiha Sertel,Zekeriya Sertel,Ilgaz Zorlu,Abdi İpekçi’de Sabataisttir. 

Dine soğuk olan bu insanlar Masonluğa ilgi duyarlar.228 Osmanlıda müslüman olan 

gayrı müslimlere mühtedi denirdi,Selanikten gelenlerin çift kimlikle olmaları veya 

nüfus cüzdanlarına dini,İslam yazıldığından eski dinlerini gizlemelerinden dolayı 

onları dönme veya Sabataist olarak isimlendirilmiş. Sabataist, annesinin yahudi 

olduğunu isbat etmedikçe yahudiliğe kabul edilmezler. Gizliliğe dikkat ederler. M. 

Şevket Eygi’nin ifadesiyle,militan Sabataistlerin gizlilik içerisinde bir hakimiyet 

kurduklarını ve dine saldırdıklarını,söyler. 

Sabataist;yahudilikte bir mezheb olup,300 sene önce Sabatay Sevi’nin kurup 

kendisini Mesih ilan etmesi,ancak canından korkarak kendisini Aziz Mehmet Efendi 

olarak ilan etmesiyle başlar. Bir nevi takiyye yapılmaktadır. 

Bizdeki bir çokları şaibesini korumakta ve o şaibe ile yaşamaktadırlar. Sağlıklı 

bir sonuca bir çok köy ve kenti yıktıktan sonra ulaşmışlardır. İşte onlardan bir kaçı: 

  

HASAN CEMAL : H.Cemali yine kendisinden bir itiraf ve bir tevbe olarak 

kendisini ve yapmak istediklerini dinliyelim; 

“Darbeyle Abdulhamidi deviren Enver-Talat-Cemal üçlüsü...ben ittihatçı Cemal 

Paşanın torunuyum...” 

“Jakoben”olduğunu söyleyen Cemal önceki ve sonraki hedeflerini de şöyle 

belirtiyor ki;-bu birincisi tüm devrimci-solcuların hedefleridir;”ben bir hareket 

yaratacağım. Bu hareket tepeden bir hareket olacak ve sonra devrime 

dönüşecek”yani askerle birlikte sivil-asker karışımı bir aydın zümrenin,bir askeri 

darbeyle iktidarı ele geçirmesi ve ondan sonra toplumu devrimci bir sürece sokması 
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genç H. Cemalin amacı. Ama bugün bu tarz bir görüşü savunmuyorum ve ben bir 

ortak platform olarak demokrasiyi benimsiyorum.” 

Seçimle çözüme inanmadığını ve bugünde gerektiğinde böyle bir aracın gerektiğinde 

kullanılmasına da taraftar olduğunu söyler. 

Ekonomik alanda da bugün Rusya da ve ç,inde de serbest piyasaya geçilmiş 

olmasından,kendisi sosyalist bir ekonomiyi fikir ve uygulama açısından da yanlış 

olarak görür. Kendisine Bernard Lewis-in sözü”Türkiye,1950-lerin başında 

NATO’ya üye olunca Sovyetler,Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak için dört alanı hedef 

olarak bellemişti (belirlemişti)=Kürt sorunu,ermeni sorunu,Sol,Türk-Yunan 

ilişkileri.”sorulduğunda: ”Bunların  hepsi yerine oturmuştur,o çok doğrudur. Yani 

Moskova ile her zaman olabilir.” 

Ve Kendisini şöyle belirleyen Cemal:”Cuntasal faaliyetler illegal bir şey. ben çok 

azını biliyordum. Ben bir tür Doğan Avcıoğlunun Devrim dergisindeki feda-i yazı 

işleri müdürüydüm. Bana söyleneni yapıyordum ve o tür faaliyetlerde de soru 

sormazsınız. Size bir şey söylenir yaparsın ve senin yanında çalışan arkadaşının ne 

yaptığını da bilmezsin. İllegal örgütlenmenin mantığı budur zaten.” 

Ve adeta şu ifadeleriyle günah çıkarır:”Ben kendimi bir yerde yenilemiş bir insan 

olarak görüyorum. Zaman zaman hüzün duyabiliyorum. Geçmişe dönüp baktığım 

vakit;ama bunu çok tabii karşılıyorum. Arjantinli bir dostum”Her kuşak kendi 

hatasını kendi yapıyor ve ne yaparsak yapalım yaşanılanlardan ders 

çıkarmıyor.”demişti. Bizde kendi hatalarımızı yaptık,bunun da bir bedeli olduğu 

tabii. bu bedelin sorumluluğundan da kaçmıyorum.”229 

Ancak telafisi olmayan bir vicdan azabının sessiz feryadı. Bitirilenler tekrar 

oluşturulamaz,tarih ve zaman döndürülemez. Bir TV proğramında ve Kitabında;230 

devrimci faaliyetlerinin tevbeli bir itirafıdır. 

-Tamiri, tahribte ve yıkarak aradı. Profesyonel devrimci olduğunu kabul 

ediyordu. Sosyalist ve şiddet haline paydos,askeri kışkırtmanın bir sebebi olarak 

da;sandıkla bu iş olmaz,çünkü hep oradan sağcılar çıkar,çok demokrasiliği red idi. 

-Latif Erdoğan köşesinde H. Cemali tahlil ederken,solun misyonunu şöyle 

özetliyordu:”Ateist düşünce bir dönem sol ile temsil edildi. İnançsızlık, her türlü 

iman tezahürüne amansız düşmanlık solla özdeşleşti.”231 
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Ve bu insanlar bu düşüncelerini umumileştirmek için en uygun yolun darbeden 

geçtiğine iman ediyorlardı. Öyle ki”9 Mart cuntası başarılı olsaydı,Türkiye ye Baas 

tipi bir sol diktatörlük getirecekti.”232 

Mitte görevli olan Mahir Kaynak mit-e verdiği ifadesinde şöyle demişti:”İlhan 

Selçuk bana Baas partisinin tüzüğünü inceleme görevi verdi;ileride Baas partisine 

benzer bir yapılanma gerçekleştireceklerini söyledi.”233 Sözü onları bitiren bir söz 

oldu. Bu bir askeri kullanma ile başa geçme darbesinin politikası idi. İlhami 

Soysal,Mümtaz Soysal,İlhan Selçuk bu işin öncülüğünü ve fikir babalığını üstlenmiş 

antidemokratik kimseler idi. 

Bu itiraflar yıllarca öldürttüklerinin sancısı,dayanılmaz acısının sonu idi. Ve bu 

uğurda yazarlık bir araç olarak,bitirilmek uğruna kullanıldı. Deniz Gezmiş-in 

idamında paylarının olduğunu ve bunun acısını duyduğunu söylüyordu Cemal. 

Kışkırtma ile,gençliğin heyecanı kullanılarak yapılıyordu tüm bu hareketler. 

Nitekim ülkücülere yıkılan Maraş olayları da bir tertipti. 

Belçika-dan Kuveyt-e diye gönderilip Yunanistandan İskenderuna ve oradan da 

Maraşa sokulan binlerce silah,dönemin içişleri bakanı olan,itirafından sonra da 

görevinden alınan İrfan Özaydınlı-nın da ifade ettiği gibi;”Maraş olaylarını sol 

başlattı.”234 

H.Cemal itiraf demetlerinden birinde:”Devrim’in yayın politikasındaki 

hedeflerimizden biri Üniversite,öbürü de irtica idi. Gençliğin kışkırtılması Uluç 

Gürkan’ın göreviydi. Bense”şeriatçı basın”ı tarardım. Onlardan yaptığım 

alıntılarla-Askeri kışkırtma-işlevini üstlenmiştim..”235 Ve bunu şuna bağlıyordu 

Cemal.” Boştuk. demokrasi kültürümüz yoktu,çok önemli şeyleri bile bilmiyorduk. 

Okuduğumuz ideolojik eserlerin tesiri altında kaldık..236 

Sır perdelerinin yoğun olduğu bir memlekette yaşamaktayız. Nasıl ki;Yeşil kod 

adlı Mahmut Yıldırım çok olaylara imza atmışken,bir çok taşın altından çıkmasına 

rağmen yakalanamaması;polisin elinde olduğu halde Mehmet Eymür tarafından 

serbest bırakıldığının sebebini jandarmaya ve Mit- e çalıştığını dönemin emniyet 

müdürü Orhan Taşanlar’a itirafından öğrenilmekte;237 çıkardığı 
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‘Aydınlık’dergisinde sürekli asker ve mit ağzıyla bilgiler veren (Turan Çağlar 

tarafından)kapalı bir kutu olma özelliliğini sürekli koruyan Doğu Perinçek;zaman 

en büyük müfessir olup ve yorumcu olup bazen kişiler,bazen de zaman bu perdeleri 

kaldırmaktadır.  

Bir zamanlar Ali Bulaç’da itiraf etmişti,İslâma hizmetin siyasetle ve devletle 

olamayacağını..ancak yıllarını ve yollarını böyle belirlemiş, insanları da bu yola sevk 

ettikten sonra.... Demek ki;bu işler kurbansız,bazıları feda edilmeden olmuyor. 

Çünkü ya elde ölçü olmuyor,ya da kafada akıl almıyor,başka yollarla arıyor. İstikrar 

ve istikamet işte burada anlaşılıyor. 

Bizdeki yazar ve fikir adamı dediğimiz kimselerin gün geçtikçe yanlış hareket 

ettiklerini ifade etmiş olmaları,millet için,onları okuyan ve tasvib edenler için,yılların 

kaybını ortaya koymaktadırlar. 

Nitekim Fransız ve İtalyan aydınlarının açıklamalarında belirttiği gibi:” Marx 

dünyaya 150 kayıp seneye mal oldu. Kan ve fiyasko dünyanın yarısına hakim 

oldu.Bunun sebebi Marx-ın gerçekleşemeyecek olan hayalleri uğruna yapılan 

gayretler idi. Ortada kala kala bir tarih ve Marx-ın hala savunan salak evlatları 

kaldı.”238 

Bazıları gibi kendisinin sosyalist olduğunu söyleyen Ahmet Kaya’da;kendi 

fikrinin,solcuları beslediğini ifade ettiği fikrinin değil dünyada,Rusya da bile 

uygulanmadığını söylemektedir.239 

Tıpkı meçhule kalkan bir gemi gibi... Rotasız..çünkü daha uygulanmamış. 

Kaptansız..çünkü daha bulunmamış. Sahipsiz,çünkü daha kimse tarafından 

sahiplenmemiş. Tıpkı garip bir mahluk!  

Kendi ifadesiyle başarısı:”Haksızlık karşısında insanları sokağa döktüm.” Oysa o 

insanlar döküntü ve döküntülük değildi!  Dikkati çeken bir husus ki;” Ben kendimi 

karanlık bir kuyuda görüyorum. Bir ışığa ihtiyaç var,ben bunu 25 senedir arıyorum. 

O ışık nereden ve nasıl gelirse gelsin,en ufak huzmesine dahi bütün gücümle 

koşarım.”240 Takdir edilecek bir nokta;bir arayış içerisinde olması. Tekdir edilen 

bir husus;gerçekler kuyuda aranmaz. Işıklar kuyuyu aydınlatsa da,mesele kuyudan 

çıkılmasıdır. Kuyu karanlık,ışık aydınlık.Işığa koşmalı,karanlığı aşmalı. Aslında bu 

hal asrımızın asırlık halini belirlemektedir! 
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Kimileride dini esaslardan ziyade millilik esaslarını öne çıkararak o yönde 

reform yapılmasını istemekte,kendisine destek bulmaya çalışmaktadır.241 Buda 

hakkı ararken,batılın başına veya kendisinin batılın içine düşmesi olarak 

sonuçlanıyor. 

-Alman arşivinden:”Cumhuriyet’in(gazetesinin)kurucusu Yunus Nadi,bizim 

adımıza çalışan bir ajandı! Biz ona ihracat izni verdik,oda bizim için 

çalıştı!kullandık onu!”242 

-Abdi İpekçi-nin;Yahudi asıllı olduğu ifade edilir.243 

-PKK-ya yönelik bir operasyon sırasında Cizre’de şehit olan Eskişehir-li er-in 

çifteler ilçesinde yapılan cenaze töreninde konuşan Kıdemli Albay Nazım 

Kurt;Mehmet Ali Birand hakkında şunları söyler:”Zaman zaman içimizdeki 

hainlerinde isyanlara katıldığını ancak bu isyanların Türk silahlı kuvvetleri 

tarafından başarı ile bastırıldığını....İçinizdeki hainleri beslemeyin. Türkiye’nin en 

büyük gazetelerinde yazı yazan,devletin geleceğinden bahseden kişilerin kim 

olduğunu açıklamak istiyorum...Örneğin,M.A.Birand muşludur. annesi-babası 

Ermenidir. Oradaki mezarlarda çıkan şehitlerimizin katilleridir. Bugün Türkiye’nin 

en büyük gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır. Lütfen basın mensupları içindeki 

bu hainleri deşifre etsin. Bunlar dış güçlerden daha önemlidir.”der.244  

  

CEM KARACA : Kendisi kendisini tanıtıyor:” Solculuğun kaçınılmaz 

kurallarından biri de ateizm olduğu için,ateizmi benimsemiş bir insandım. Küçük 

bir çocukken bir yobaz yüzünden inançlarım sarsılmıştı. Babam Kadir gecelerinde 

bizi 7 cami gezdirirdi. Annem hristiyan ermeni olmasına rağmen başını örter ve 

bizimle gelirdi. Duasını eder,sonra da istavrozunu çıkarırdı. Bunu yaptı diye kimse 

ona saldırmazdı. Biz Sünbül Efendi Camiine gittik. Azeri olduğumuz için,şii 

mezhebine bağlıyız. 

“Solun dinle barışık olmamasının sebebi aşırı materyalizm-de yatıyor. Her şeyi 

bir materyal olarak görmesinde,maneviyatı boş vermesinde yatıyor. 

İnanmasına ve bu andaki durumu inançlı netice veren sebep ve sonuçları 

anlatırken;Almanya da bir teyzenin (Hz:Ali-nin sözü olan)şu sözünün kendisinde 
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etkili olduğunu söyler:”Evladım,eğer öbür dünya yoksa bir şey kaybetmezsin;ama 

varsa ve orada hesap vermek zorunda kalırsan,niçin elinde verilecek temiz bir 

hesabın olmasın.” 

“Bir ilahi yaratılışın,bir Halıkın var olduğunu anladım. Nasıl aldığımız bir 

konservede onun son kullanma tarihi yazıyorsa;biz bunu okuyabiliriz,insanların 

alnında da son kullanma tarihinin yazılı olduğunu ancak kimsenin bir başkasının 

alnındaki son kullanma tarihini okumaya kadir olmadığını idrak ettim. Tanrıyla 

değil,Allah’la barıştım. Bu çok önemli,eskiden tanrı demeyi tercih ederdik.”245 

Demek ki;insanlar hissiyattan uzak,yaşlanınca,daha doğrusu olgunluk devresine 

girmeleriyle,sosyal yapının değişimi,çevresinde bulunanların bu dünyadan 

gitmelerinin kendisinde bıraktığı etkilerinde tesiriyle istikameti tayin,küstükleriyle 

barışma ihtiyacını hissediyor. 

-Hayat ve hayatın içindekiler insanları değiştirmektedir. Nitekim Kültür üzerine 

çalışmalarıyla bildiğimiz Agah Oktay Günerin siyasete girmesiyle,siyasetin ve 

partinin politikaların üzerindeki etki neticesinde;tesettürlü olan insanları önemsiz 

görüp,provakatör olarak değerlendirmesi bize anlatmış oluyor ki;bir kısım,siyasetin 

bitirdikleri,makam-mevkinin-para-şan ve şöhretin,alkışın bitirdikleri olarak tarihe 

geçmektedirler. 

-Hoca Tahsin-in(1813-1881) de bazı eksik fikirleriyle beraber;zaman içerisinde 

maddenin aşılacağı,gezegenler arası dolaşımın olacağını söyleyerek,maddenin 

hadis(sonradan yaratılma),ruhun ise ölümsüzlüğüne işaret etmektedir. Materyalist 

görüşü reddeder.246 

-Behcet Necatigil;Sahih bir yazar...247 

-Osman Yüksel Serdengeçti;Soy ismiyle mütenasib olarak baştan geçen 

mert,inançlı ve usta mizahçı. Milli şef ve Milli piyangonun dışında her türlü millinin 

yanındadır. İki ismetten çok çektiğini;biri (İ.İnönü)hürriyetini 

,diğeri(hanımı)zürriyetini kestiğini söyler. 

Kendi çıkardığı derginin geç basılmasından şikayetçi olanlara gülerek:”Serdengeçti 

sayı ile değil;tuşla galiptir,bir çıkar,pir çıkar,derdi.  

-Bizi ve bizimkileri değil,batı ve batıdakileri çok okuduğunu ve oraya göre 

yetiştiğini söyleyen Ahmet Altan kendi fikriyatı konusunda:”Ben marksistim ve 
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marksın felsefesine göre dualite-ye değil,yekliğe inanıyorum. Bu tekliğin kendi içinde 

zıtlıklar taşıdığını görüyorum. 

...Dünyadaki her şey aynı maddelerden,atomlardan meydana gelmiştir. Yani her 

şeyin çıkış noktasının tek olduğuna inanırım. Dinlerde her şeyin teklikten başladığını 

kabul ederler. 

Kendisine materyalist misin?denildiğinde;”Hiçbir şeye kesin evet dememek 

gerektiğini düşündüğüm gibi,hiçbir şeye kesin hayır’da diyemem. Eğer bana dindar 

olup-olmadığımı soruyorsan,hayır dindar değilim. Ama bunun tümden gerçek dışı 

olup olmadığını söyleyebilir miyim? Hayır söyleyemem. Bazı insanlar çok kesin bir 

şekilde inanır veya reddederler. Reddetmenin de kabul etmekten çok büyük bir farkı 

olmadığına inanıyorum. Yani dindarlarla inanmayanlar arasında kesin bir şekilde 

bir ayrım  yoktur. ben bu kadar kesin nasıl reddediyorlar şaşıyorum. Onun için 

materyalist miyim? Kolay cevap veremiyorum bu soruna... Dindar değilim,daha 

ziyade maddeye inanırım ama o maddenin nasıl çıktığı konusunda bir fikrim yok. 

Evren nasıl yaratıldı? “Allah yarattı.” deniyor.  Fizikçiler:”Büyük bir patlama 

oldu.”diyorlar. ama ikisi içinde sorular devam ediyor. Büyük patlama niçin oldu? 

cevabı yok. Yahut inanıyorsan,senin tanrın neden böyle bir evren yarattı? Niye 

yarattıklarını bu kadar çabuk öldürüyor? Niye hayatta mükemmel yok? Eğer 

hayatta mükemmel yoksa niçin böyle bir maceraya atıldık?” 

Kendi dar kabuğunun içerisinde bu suallerle boğulup cevabını göremeyen,belki 

de aramayan veya aramaktan çekingen bir tavır içerisinde çekinen ve çekilen 

yazarımız,inanç konusunda ise;”Akılla inanca varmak bana zor geliyor. Çünkü akıl 

vardığı yerde durmaz. İnanç ise aklı durdurur. Bir yerde durmaktır inanç. Akılla 

inancı bir yere koyduğun zaman bunda rasyonel bir sonuca varamazsın.  Onun için 

bana bu çekici gelmez. İnandım dediğin an,durduğun andır. Dünyayı yaratan bir 

güç olduğuna inanıyorsan bu gücün adı ne olursa olsun,buna inanıyorsan burada 

biter.” 

Oysa bilinmelidir ki;akıl hedef ve gaye değil,alet ve vasıtadır. Vasıtanın mükemmel ve 

sağlamlılığıyla,hedefe varışta sağlıklı olur. aletin kusuru hedefe vardırmaz veya 

geciktirir. 

Ahmet Altan;materyalistliğini ve inanmasını aklını zorlayarak,zorlu bir şekilde 

zorlamakta ve zorlanmaktadır. Varlığını var olanın varlığına inanmakta değil 

de,onun varlığının zıddı olan yokluktan,yani karanlıktan,daha da ötesinden, 

olmayandan bulmaya çalışmaktadır. Aklını zorlayarak,varlık çıkarmak 

zorunluluğuyla zorlanır.248 Alman iktisatcısı Max Waber:”Kapitalizm,protestan 

ahlakının sonucudur.”der. Ahlakımız ve inancımız kimin? ve Kime ait? 
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Bu zat;iki berzah arasında,iki nokta boyutunda gel-git’de bulunup,gidişe yakın 

bir insan,kendi deyimiyle;”ben bu (Tanrı) fikirle biraz oynaşmaktan hep 

hoşlanırım.”,”Ben kendi müellifini tanımayan;ama ona hep hoş bakan,onunla 

şakalaşan,iyi şeyler olduğunda teşekkür etmesini bilen,kötü şeyler olduğunda,ama 

biraz fazla değil mi diye sitemde eden bir kahramanı olarak dolaşırım.”,”keşke 

Allah’a inansaydım,dediğim çok oldu. Zaman zaman büyük acılarla karşılaşırsın. 

Annem öldüğü zaman bunu çok hissettim. Benim için ölüm bir kayboluştur,öteki 

dünyadan tam emin değilim.”ve Kitabındaki şeyhinden nakille;”Kimseyi kendi 

ölçülerinle yargılama,herkesi kendi ölçüleriyle yargıla. ahlaksız benim ahlakıma 

uymayan değildir,ahlaksız kendi ahlakına uymayandır.”der.249 

Acı su ile tatlı su arasındaki berzah şahsiyet.Kendi ifadesiyle ‘Çelişkil’bir insan. 

250 Yaşamayı ‘Kuşkuda’ bulunmakta tat bulan,acı arasında kalan berzah kişilik... 

Dindar birisi olmadığını ancak ilgisini çekmesi yönüyle ilgilendiğini söyleyen bu 

yazar,maalesef Hasan Cemal gibi kendisinin de aldatılanlar ve aldananlar olduğunu 

ifade eder,her aydın gibi! 31 Martın 28 Şubat gibi bir saptırmaca 

olduğunu,okullarda yıllarca öyle öğretilip,öğrendiklerini,kötü görünümlü bir 

müslüman portresi çizildiğini ifade ve ikrar eder.251 

Aldanan ve aldatılan aydınlarımız. Nasıl aydınlık!sa... At gözlüğüyle geriyi 

görmeyen,çünkü küsülü ve ilerisi kendisine kapalı,bulunduğu an ve yerde kaybolan 

aydın! 

-Cengiz Çandar;kimliği netleşmeyen adam. Solun önünde,adeta devrim gibi 

değişimleri tasvib amacıyla bayrak açan bir şahsiyet.Gün Zileli ile beraber 21-

Mayıs-1969-da gece yarısı Ankara’nın Kızılay parkında 5 kişi olarak;Doğu 

Perinçek,Ömer Özerturgut,Cengiz Çandar ve Oral Çalışların kurmaya karar 

verdikleri –Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi- (TİİKP) adını alacak olan PDA 

hareketinin illegal bir çekirdeği idi. İtirazlık kıblesi olmuş. Kendisini;”Eski marksist 

kültürüm.”deyip,şimdi kendisi için önemli olmadığını ifade eder,artık liberal ve 

özgürlükçü olduğunu söyler. Tek militan kimliğinden,çok kimliğe geçiş dönemi 

Özal’ın erittiği adam,diyebiliriz.252 
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-Mihri Belli;Sosyalist. Komünist partisi üyesi. altmış yıllık bir eğri çizginin 

çizgisini değiştirmeyen adam. Kıblesi devrimcilik. Çıkış yolu olarak kabul ettiği 

ölçü:”Sosyalizmde ısrar,insan olmakta ısrardır.”ve”Ya sosyalizm ya barbarlık.”253 

Bizdeki bu sol,sosyalist ve marksist yazarların kabulü Hilmi Yavuz’unda 

deyimiyle:”Atilla İlhan,o yıllarda annemin deyişi ile,tam bir ‘Kıtlık 

Pidesi’olmuştur.,”Paris’i görmüştü ve Fransızca biliyordu.” Ve 40 yıldır devamlı 

irtica üzerine yazı yazan jurnalci bir kişi olarak tanımlar,tıpkı Atilla İlhan gibi...254 

-Sabah gazetesinde 15 yıldır yazmakta olup oradan ayrılan ve tüccar 

generallerinden bahseden Can Ataklı;”28 şubat süreci içerisinde özellikle büyük 

gazete ve tv-lerin yaptığı haberlerin yüzde 90-ı yalandır. Biz yazdık,biz 

okuduk...Otur,bu olaya böyle bakalım,deyip yazıyorduk. Yaz işte!.. Gayet netti. 28-

Şubatla birlikte bir düşman ilan edildi ve bu düşman gelecek,başımıza 

oturacak..mışş! endişesi içerisinde bir savunma mekanizması çalıştı. Bu savunma 

mekanizmasının çalışmasıyla birlikte zemberekte koptu. Çok bilinçsizce bir sürece 

girdik. Panik halinde ve yapılan her şey hoş görülmeye başlandı.”255 

-Mehmet Barlas bunu:”Kartel medyası 28-Şubattaki irtica yaygarasından rant 

sağladı. O dönem büyük medya için yüz karasıdır. Açın Sabah,Hürriyet,Milliyet 

gazetelerini,hepsinin hemen hemen aynı manşetlerle çıktığını görürsünüz.”256 

-Hüseyin Hatemi;”Hristiyan ve Musevi çocuklarına İslâm dinini telkin 

etmeye,sadece temel haklar açısından değil,bizzat Kur’an açısından da karşı 

çıkar.”Dinde zorlama yoktur.”der. Adeta, zorlama söz konusu olmadan,İslâmın 

tebliğ müessesesini ortadan kaldırıp anlatmamayı değil de,anlatmayı gayrı meşru 

ilan eder,hata eder. 

Kendi sahasının insanı olmayan bu kişinin hatası bununla kalmaz, 2000 yılı Kurban-

ında da adeta erbabına ve şimdiye kadarki sahih uygulamalara muhalefet 

ederekten,kesilmemesi yönündeki tavrını koyup,kendisi bir ölçü olup ve ölçü alınacak 

olmamasına rağmen kendisinin kesmeyeceğini ilan eder. 

  

SEYYİD MUHAMMED TANTAVİ :Mısır müftüsü Tantavi “Hükumetin isteği 

üzerine Eylül 89’da bir basın toplantısı düzenleyerek banka faizlerinin İslâmın yasak 

ettiği faize girmediğini ileri süren fetvasını okumuştur.”257 
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Hiçbir müftü fetva verir de bizimkiler durur mu? İşte 19-Kasım-1981 Milliyet 

gazetesinde “Teleks” köşesinde Teoman Erel’den inciler:”Yazarımız kendisini 

aydınlatan,faizi dinimizin yasak etmediğini söyleyen,Türkiye ziraat odaları birliği 

adına İzmir İktisat Kongresine katılan Prof. Mustafa Işıkhan’dan:”Din bilgileri kıt 

olan kimseler,Kur’an-ın faizi haram ettiğini söylerler. Dahi Atatürk,her ana konuda 

olduğu gibi din konusunda da milletimize ışık tutmuştur.”Ve büyük! Prof-umuz 

bunu Ayete de dayandırır. “Feulâike hümül Faizun”258 (Kim Allah’a ve Rasulüne 

itaat eder,Allah’ı tazim edip ona karşı gelmekten sakınırsa,işte ebedi başarı ve 

mutluluğa erenler onlar olacaktır.-Bu ve diğer ayetlerde bu mana da olup konuyla 

hiçbir ilgisi yoktur.) 

“Feyz(bereket)in sıfat şekli olan faiz,kazanan manasını taşır ve Kur’an-ı Kerim-de bir 

övgü terimidir...İşte,Kur’an-ın yasak ettiği şey faiz değil,Ribadır. Hem de ribanın 40-50 

katlanarak yenen şeklidir.” 

Ve yazarımız Prof-u övgülerle anlatır ve fetvayı verir... Heeey,koca Prof,heyy... 

Bu millete neden dini kanalları kapatılmaya  ve öğrenmelerine engel olmaya 

çalışıldığı daha net anlaşılıyor. Senin gibi ehliyetsiz ve mesnedsizlerin uydurdukları 

daha rahat yutturulsun diye... 

1400 senedir ve şimdi de bütün İslâm alimleri  meğer yanlış! söylüyorlarmış ve 

söylüyormuşuz! Oysa o alimlerden bir tanesi senin gibi 100 taneyi tartar,hafif 

kalırsın,haddini bil! 

Ehliyetsiz,ölçüsüz ve de basiretsiz yazar ve kalemşörler,ehliyetsiz şöför ve 

kalemsiz-şörlerden daha tehlikelidirler. Zira kalb ve beyinde meydana gelecek bir 

bozulma,insanın dünya ve ahiret hayatını tahrib edecek,yıkacak ve çökertecektir. 

Nitekim sosyeteyi memnun edeceğim diye dinden taviz veren Yaşar Nuri Öztürk 

gibi.(umum ulemânın icmaîna karşı,abdestsiz Kur’an-ı ele almanın caiz olduğuna 

dair ifadesi gibi.) 

İfratkâr harekete karşı tefrit içinde bulunan Vahhabi düşüncenin sahibi Hüseyin 

Atay,Ankara ilâhiyatta Tefsir Prof-u. Şahit olduğum bir olay. Yıl 1984. Kayseri 

ilahiyat son sınıf öğrencilerine yapılan  bir konuşma. Hocalarımız H.Atay’ın bir 

konuşma yapacağını ancak –ısrarla-soru sorulmaması ve itiraz edilmemesi gerektiği 

uyarılarını yaptılar. Ve H.Atay iki saati aşkın  konuştu. Sözünde sürekli geçmişi ve 

geçmişteki alimlerin eser vermelerini tenkitle bir yerinde;Hadis sahasında büyük bir 

imam olan İmam-ı Nevevi-ye ve onun gibilere ve selefe hakarette  bulunarak,onların 

dini bütün meseleleri halletmeleriyle bizleri tembelliğe,içtihat 
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yapmamaya,araştırmamaya sebep olduklarını,öyle olmasaydı,bizlerde şu anda 

araştıracaktık,mantıksızlığını öne sürdü. 

Oysa düşünmedi ki;onlar yapmasaydı,kendisi yapacak-nitekim eserleri de var ve 

yapmıştır-bu durumda oda sonrakilerin yolunu kapamış olacağından,aynı hakaret 

kendisi için de geçerli olmuş olacaktı. Buda aynaya tükürmek gibi bir şey olur. 

Ne bizim,ne de Hadis hocamız Selahattin Polat’ın ısrarlarına rağmen kimseyi 

konuşturmadılar,tek taraflı kendilerine göre ölçüp ,biçtikleri elbiseyi,yine kendileri 

giymiş oldu. Lekeli elbiseler... 

Selefi beğenmeyen bu halef,selefin yol açmasıyla girebildiğinin ne farkında,ne de 

şuurunda! 

Nitekim İslâmi gelişmelerin olduğu her dönemde olduğu gibi, bizim bu 

dönemimizde de İslâmın harîmine ve içine atılan bazı hastalıklı görüşler ve sahipleri 

mevcut olmuştur. Tefsir bölümü başkanı olan sayın Prof-umuz Hürriyet gazetesinde 

yazmış olduğu bir yazısında;Fıkhı gereksiz görerek:”Müslümanların 

ilerleyebilmeleri için bu geleneksel din anlayışı olan fıkıhtan kurtulmaları 

gerekir.”ve devamla”Fakihlerin dininde yani fıkıhta,demokrasi yoktur,fikir 

hürriyeti yoktur ve yanlış bir hilafet anlayışı vardır. Sultanlık,diktatörlük,totaliter 

bir din ve idare anlayışı vardır.” 

Felsefeyle içli-dışlı olduğundan onun büyük çapta etkisinde kalmıştır. Bundandır 

ki;aklı vahye denk tutar. Hangi ağızla konuştuğu önemli olduğu gibi,kimin ağzıyla 

konuşmuş olduğu da önemlidir! 

Hilafet konusunda:”İslâmda hilafet diye kutsal bir kavram yoktur.”der.259 

Hilafet konusunda Süleyman Uludağ’da H. Atay’ın yolunu takip eder.260 

-Özellikle Mezhebler konusunda eserleri bulunan Ethem Ruhi Fığlalı ile alakalı 

bir belgede:” Kayseri İlâhiyat Fakültesinde 10-15-Mayıs arası tarihlerinde Müdür 

E.R.Fığlalı ve Edebiyat öğretmeni bayan Nazik Erik’in İslami telakkilere zıt 

davranışlarda bulundukları gerekçesiyle talebeler tarafından boykot ilan edildi. 

Kayseri’lere hitaben neşredilen ve bütün İslam Enstitüsü talebelerinin imzasını taşıyan 

beyannamede,gerek enstitü müdürü Fığlalı ve gerekse Edebiyat öğretmeni Erik’in İslâm 

dininin reddettiği sapık fikirler taşıdıkları ve bu fikirleri okul camiasında yaymaya 

çalıştıkları ve bu sebeple de bazı talebelere karşı sindirme hareketlerine girişildiği 

belirtilmekte ve şöyle denilmektedir: 
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“Bu hareketin birinci derece de lideri ve sahte şeyhi Edebiyat öğretmeni Nazik 

Erik, ikinci derecedeki ajanı ise,Müdür Ethem Ruhi Fığlalı’dır. Bunların fikirleri ve 

faaliyetlerinin mahiyetini açıkça anlatabilmek için N. Erik’in sınıftaki telkinlerinin 

bir kısmını nakletmenin kafi olacağı kanaatindeyiz: 

“İnsan Allah’tan gelmiştir. İnsan Allah’ın bir parçasıdır. Allah,kainat ve insan 

aynı şeydir. Sizin ve bütün müslümanların inancı yanlıştır. Ben bu fikirleri telkin 

etmek için derse geliyorum. Bu ideolojimde iki talebe yetiştirebilirsem bana ne 

mutlu! Siz şekle bakmayın,kalbe bakın. Giy edep tacını ne yaparsan yap...Kafası 

küllüler,yobazlar,siz kafanızdaki barikatları yıkınız. Beyniniz yıkanmadıkça 

doldurulmuş plak olmaktan çıkamazsınız. İmam-Hatibde öğrendiklerinizi bir tarafa 

koymadıkça benden istifade edemezsiniz. Sizin üç gazeteniz ve Hacı Bayram’da 

çıkan mecmualarınız vardır. Çetin Altan,İlhan Selçuk ve İlhami Soysal gibi 

gerçekleri yazan kıymetli yazarları okumaz,bu yüzden hakikatları 

öğrenemezsiniz...”ve buna benzer İslamı tahrif edici bir sürü ifadeler... 

Diğer taraftan Yüksek İslam Enstitüsü Talebe Federasyonu genel başkanı 

Zekeriya Beyaz’ın imzasıyla bir beyanname neşredilmiştir. Beyannamede ezcümle 

şöyle denilmektedir:” “Hemen belirtelim ki Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü 

öğrencilerinin hareketi okullarını içten yıkmak ve gayesinden uzaklaştırmak isteyen 

muzır unsurlara ve çirkin tertiplere karşı asil ve haklı bir protesto hareketidir. Zira 

K.Y.İ.Enstitüsüne İslâmın bir çok temel inançlarını tahrif ve tahkir eden ve sapık 

felsefi fikirleri tarafsız izah etmek ve ilmi tenkidini yapmak yerine ısrarla aşılamaya 

ve doktrine etmeye çalışan bazı kötü ruhlu kimseler sinmişlerdir.  

Hadiselerin dışında olduğunu bildiğimiz M.E.Bakanı sayın Orhan Oğuz’un 

meseleye bizzat el koyarak E.R.Fığlalı ile N.Erik’in enstitüden uzaklaştırılmasını ve 

enstitüyü derhal tedrisata açmasını bekliyoruz...”261 

Bu sapık fikirlerle;Allah’ın madde olduğu,tabiatın ilah,Hristiyanlıktaki Teslis 

yani üçleme,kalbim temiz aldatmacası ve gelişmekte olan İslâmi faaliyetlerin içine 

sapık,din dışı tohumlar atıp,yeşertilmesine çalışma faaliyeti olarak görülmektedir. 

  

-MUHAMMED  İKBAL =(1877-1938) Pakistanın milli şair ve edibi olan bu 

zat;262 milletinin,içerisinde bulunduğu yangında yanmakta olduğunu gören 

İkbal,cesur,fedakar,atılgan bir itfaiyeci rolündedir. Hararetle yangını söndürmeye 

koşar. Belki de yanacaktır. Ancak yanmayan yakamaz. Yakmayan aydınlatamaz. 

Aynı zamanda,mürekkeb yerine gözlerinden “Göz yaşı kanı”akıtan bir şairdir o... 
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Milletinin derdini kendine dert edinmekte,onların derdiyle dertlenmektedir. İkbal,aşk 

ve muhabbet’de asrının Mevlânasıdır. Gerek Türk milleti ve şehadet için şöyle der: 

Yalnız bir şey getirdim,kutlanmıştır tekbirle, 

Bir şişe kan ki,eşi yoktur cennet de bile, 

Bu,senin ümmetinin namusu,vicdanıdır. 

Bu,Trablus şehidi Mehmetçiğin kanıdır.” 

Yusuf Kardavi;Mustafa Özcan;Mısırlı Y. Kardavi ile yaptığı görüşmesinin 

notlarında;itidalli bir kimse olduğunu, “el-Feteval Muasıra”adlı 

eserinde;demokrasiye ve çoğulculuğa geçit yahut cevaz verdiğini,naklinde;’Hakim-in 

el-Müstedreki ve Ahmed bin Hanbelin Müsnedinde Abdullah bin Amr el-As’dan 

gelen rivayette;”Peygamber Efendimizin (SAM),İstanbul’dan sonra 

(Kostantiniyye)263 Roma’nında fethini müjdeliyor Kardavi bunu kılınçla 

değil,bilakis düşünce,tebliğ ve barış yoluyla gerçekleşeceğini söylemektedir. Ve 

devamla;Müslümanlar Avrupa’dan iki kez dışlandılar;Endülüs’ten ve Viyana’dan. 

Üçüncü defasında galiba maya tutacak Ve 40 bin İtalyan olmak üzere bir milyon 

İtalya’daki müslümanları da örnek vermektedir. 

  

-PROF. DR. ROGER GARAUDY (1913-Fransa/Marsilya) Fransız asıllı 

Garaudy, küçük yaşından beri ailece ateist,inançsız bir kişi idi. Bunu bir dava ve 

ideal olarak ta savunmuştu. Mücadeleci bir ruha sahip kişidir. Düşünen bir kafaya 

sahib olup,yazardır. Bundan dolayı da komünizmin haşmetli halinden sallantıya 

doğru gitmesi,fikir cephesinde tutunamaması,Garoudy’ide düşündürmeye başlattı. 

Ve 1981 yılında İslâmiyeti seçti. Bu seçiş pasif bir seçiş olarak kalmadı.Devamlı 

işleyen ve düşünen ve de yazan bir kişi olarak devam ettirdi. her yönüyle İslâmın bir 

hayat dini olduğunu gördü ve de gösterdi. Bunu tüm insanlara da duyurdu. Kuru bir 

iddiadan öte isbat etti. İnsanlığın hakiki medeniyeti İslâmda bulduğunu dava etti. 

İslâmın ve müslümanların şu andaki durumlarının gerçek illetini keşfeden 

Garoudy,bunun devasının ancak “Kendisini bütün boyutlarıyla yeniden keşfine 

“bağlı olduğunu gösterdi,gördü. 

  

-MEVDÛDİ;Kurmuş olduğu “Cemiyet-i İslâmi”partisinin kurucusu 

olup,Pakistanlıdır. kendisiyle görüşmüş olan Mehmet Şevket Eygi bu zat 

                                                           
263 Bak.R.N.Kudsi Kaynakları. A. badıllı.279. 



hakkında.”Reformist biri olduğunu”,özellikle”Kur’an-da Dört Temel 

Terim”kitabında ifrat hareketlerde bulunduğunu yazmış olduğu makalesinde beyan 

eder.264 

Cemaleddin-i Efgani ve İbni Teymiye hakkında ise:” Cemâlüddin Afganî Sünnî 

Müslümanlara önder, rehber, kılavuz, kurtuluş reçetecisi olamaz. Bu zat Farmasondur, 

şiî olduğu halde kendini sünnî gibi tanıtarak Müslümanları aldatmıştır. Daha bir sürü 

bozuk tarafı vardır. Bunca ehl-i sünnet büyüğü âlim, şeyh, mürşid, rehber, âdil emîr ve 

imam varken bu zatın peşinden gitmek akıl kârı olmaz. Yine onun talebesi Abduh; 

Abduh'un talebesi Reşid Rıza da muteber adamlar değildir. 

İbni Teymiye, ilmi kadar aklı ve firaseti olmayan bir âlimdir. Çok aşırı gitmiştir. 

Muhyiddin Arabî için "O Şeyh-i Ekber değil, şeyh-i ekferdir" (En kâfir şeyh) diyecek 

kadar ölçüsüzce, taassupla hareket etmiştir. Müteşabih âyet ve hadîsleri zâhirî ve lügavî 

mânalarına alarak yanlış aşırı yorumlar yapmıştır. İbn Teymiye Selefîlerin, 

Vehhabîlerin imamıdır. Sünnîler bu zatın da peşinden gidemez.”265 

Ancak burada İbni Teymiyeyi aşırı duruma iten durum onun aklının eksikliği 

değil,fartı zekâ da denilen aşırı zeki oluşudur. Nice zekiler zekâları sebebiyle sapıtmıştır. 

-Bizdeki bilim ve ilimdeki gelişmelerden sadece içerdekiler değil,dışardakiler de 

yani doğulusuyla-batılısıyla bakir olan topraklarımıza,yeni istidat ve kabiliyetlere 

çetrefilli,özünü bulamamış,ihtilaflara sebep olacak fikirler de serpilip ekilmeye 

başlandı. İşte Ali Şeriati...266 

Ali Şeriati ki:”Allah gerçek bir Janus’tur.”(janus;iki çehreli bir roma 

putu)der,bu İranlı molla..267 

Dini içten yıkmaya çalışan268 ve Dini kendi örümcek ağının örüldüğü beynindeki 

ağa  dolayan Turan Dursun gibi kişiler de,içi hava doldurulan balon gibi şişirilir ve 

netice de yine şişirenler tarafından patlatılır. Amaç,onun eliyle ördürülen 

ağa,kendisi gibi bir avın ve sineğin düşmesidir. Oysa örümcek ağı uzun bir 

zamanda,zor örülür,çabuk bozulur ve yıkılır.269 
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Bunlardan hareketle;1980 sonrası sevindirici olan tercüme ve kitap yazma faaliyetinin 

hızla ilerlemesiyle beraber,üzücü ve tahrib edici faaliyetleri de beraberinde getirmiştir. 

Bunlar;ya Şii akımlı,ya Vehhabi düşünceli,ya şahsi,ya misyoner teşvikli,ya siyasi,ya 

ekonomik,kısaca bir çok boyutlu. Ancak özün kışır yanındaki durumu,devin yanında 

cüce gibi kalmaktadır. 

İfrat ve tefritten uzak,vasatı yakalayan azınlıkta kalmaktadır. 

Ben bu yazarların yanında değilim ve değildim. Ancak onlardan uzak kalmakta 

istemedim. Yakınlaşmaya,tanışmaya çalıştım. Bu yazdığım sonuçları çıkardım. 

Bunlar bir hüküm değil. Ancak hükme götürecek deliller ve vesilelerdir. Bunlar 

söylenenler,yazılanlar,öne çıkan birer gerçeklerdir. 

  

27-2-1992 

MEHMET    ÖZÇELİK 

  

  

İÇİMİZDEKİ          YAZARLAR 

  

Asrımızda en çok çalışan ve işleyen iki şey;Hain eller ve Hain diller...Asrın en 

büyük tehlikeli silahı... 

H. 3. asırda İslâmiyet binası,hırsızlarınca talan edilmekteydi. Hem de her kat ve 

odasında ayrı ayrı soygun yapılmakta,ğarat edilmekte idi. 

Bununla beraber her kanaldan da sahiplenmeye çalışılmaktaydı. Ancak odalara 

bizden olmayan yabancı unsurlar da sokularak,sadeliği bozulmaya çalışıldı,tıpkı 

şimdilerde olduğu gibi... 

İslâmi alanda büyük çapta neşriyat yapılmakla beraber,batının ve doğunun 

kasıtlı olarak maddi ve manevi teşvikiyle sahte kitap,sahtekar katib’de aralarında 

bulunmak suretiyle...o halde dikkat! 



Mesela bunlardan Mehmet Akif’in damadı olan,İslâmi alanda epey eser 

neşretmiş Ömer Rıza Doğrul bu özellikleriyle beraber,bunların yanında;”Epey 

tartışılan bir kişi.”270 

Bizdeki yazarlık,tarihinden kopuk bir yazarlıktır. Geçmişini ve tarihini inkar 

edip,ancak onun diğer miraslarına,belki ganimeti üzerine oturmaktan da geri 

durmayan bir zihniyet... 

Nitekim Hamdullah Suphi Tanrıöver(1885-1966) Maarif vekilliğini yaptığında, 

misafir heyeti gezdirip onların,Kanuni Sultan Süleyman’ın da türbesini gezmek 

istediklerinde;ancak 30-11-1925 tarih ve 677 sayılı kanun gereği kapatıldığından 

onlara bir-iki kaçamak cevaptan sonra:”Bir müddet mazi ile alakamızı kesmek 

kesmek istedik. Onun için türbeleri kapattık.” Şaşıran heyet buna cevaben:”Tarihi 

olmayan milletler,tarih huzurunda esatir ve efsane uydurarak kendilerini tatmin 

ederler. Sizin ise büyük bir tarihiniz var. Bu tarihi yapanların türbelerini nasıl 

kapatıyorsunuz?”271 

Milli şef İ. İnönü’nün döneminde Basın yayın genel müdürü olan Vedat Nedim 

Tör’de aynı düşüncede olup,dini kabul etmeyen edip!lerimizdendir.272 

Tarihi yazanların tarihi yapanlara ihaneti ancak bu kadar olur.  Onların en 

büyük sermayeleri uydurma hikayeler ve efsanelerdir. 

Bizdeki bazı yazarlar,O.Y.Serdengeçti’nin ifadesiyle;”Akdeniz’e 

düşseler,Akdeniz’i Karadeniz yapacak kadar kirli,mülevves”dirler. 

İşte o sahnelerden bir kaçı;-1945 yılında matbuat umum müdür muavini olan 

İzzettin Nişbay;o dönemdeki gazetelerde yayınlanan üç-beş yazıdan dolayı rahatsız 

olunca İstanbul gazetelerine şu yazıyı gönderir;Çünkü kırmızı 

görmüştür:”Gazetelerinizin son günlerindeki neşriyatı arasında dinden bahseden 

bazı yazı,mütalaa,ima ve temsillere rastlanılmaktadır. Bundan sonra,din mevzuu 

üzerindeki gerek tarihi,gerek temsili ve gerekse de mütalaa kabilinden olan her türlü 

makale,fıkra ve tefrikanın neşrinden kaçınılması ve başlanmış olan bu gibi 

tefrikaların en geç on gün içinde nihayetlendirilmesi...” 

Zira tam bir cürmü meşhud... 
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Oysa 1857’de çıkan “Matbaa nizamnamesi”nden bir yıl önceki denetlemelerdeki 

ölçü:”Şer’an ve Mülk’en”mahzurun bulunmaması idi. 

Falih Rıfkı Atay başkanlığında bir heyetle 1930 yılında Bosna’ya gidilir. 

Toplantıya başörtülü hanımlar,fesli ve sarıklı erkekler,dualı açışlar,kelime-i Tevhid 

bayrağı dikip karşılamalar Yazarımızı!çileden çıkarır. 

Zulmet döneminin zulmetli bu insanı şöyle haykırır;Siz ne zaman medeni adam 

olacaksınız? Nedir bu başörtüler,çarşaflar,fesler! Avrupa’nın göbeğinde bu 

kıyafetlerden utanmıyor musunuz? Şu kürsüden  Arapça bir şeyler de 

söylediniz...İyi bilin ki,Medeni Ankara’da inkilab yapıldı. Bu ilkel 

dualar,selamlar,kılık kıyafetlerden ve Osmanlının bütün geriliklerinden kurtulduk. 

Sizde vazgeçin artık.”273 

Meğer o zamanlardan başlamışız o masum milletin esarete düşmelerine,manen 

esir olmalarına...Meğer orası önceden işgal edilmiş de haberimiz yokmuş...Bizce 

yapılan bu hata,yine bizce düzeltilmelidir. 

Van Milletvekili İbrahim Arvas anlatıyor:”Falih Rıfkı 40 seneden beri nerede 

yazı yazmış ise,mukaddesatımıza hücum etmiş ve ekser yazılarında şimal 

komşumuzu(Rusya ya) ve temposuna ayak uydurmuştu. Hatta Atatürk’ün 

ölümünde bir makale yazarak;”Atatürk öldü ise başımızda Stalin ve İnönü 

vardır.”der.274 

“Zalim sultanı ziyaret eden,kükreyen aslanı ziyaret eden gibidir.” 

Bizde ekseriya yazarlar maddede boğulup,manaya nüfuz edemeden boğulurlar. 

C.Meriç:”Her düşündüğümü Allah huzurundaymışçasına 

söyleyebilmeliyim.”diyebilecek yazar azdır. Yine kendisinin teşhis ve ifadesiyle en 

önemli sebeplerinden biri de:”Tanzimat’tan beri bütün nesiller birer kaçış 

neslidirler. Kimi İran’a,kimi Turan’a,Kimi de Yunan’a kaçmış. 

Serveti Fünuncular,Fecri aticiler,Gökalp,hepsinin tek gayesi vardı,Osmanlıyı 

yıkmak. Hepsi de Osmanlıdan kaçmıştır.”275 

Ancak işim garabeti yıktıkları ve yıkmaya çalıştıkları şeyin yerine ikame edip 

yerleştirecekleri bir şeyleri bulunmamakla beraber,verileni ve verilmiş olanları da 

alıp koparacak çok yöntem ve usuller mevcut ve uygulanmaktadır. 
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Cemil Meriç,açık bir insandır ve açık konuşur.”Cumhuriyete kadar yollar 

ayrılmıyor. Cumhuriyetten sonra aydınlar dinsizdirler.”276 

Bizde her alanda olduğu gibi,yazarlık alanında da kabul görmenin yolu,batı 

onaylı olmuş olması gerek.. 

Bizde de İslâmi terbiyeyi almamış olan yazarlar kendilerini kabul ettirmek ve 

onaylatmak için,birazda yüz bulmak amacıyla kıbleyi terk etmiş batıyı kıble 

edinmişlerdir. Bu halde kendilerinin tüm değerlerini bırakıp,terk etme yoluna 

götürmüştür. 

“Tanzimat’la hızlanan materyalizm cereyanı,cumhuriyet tarihinde ayağına yer 

etti. Evet İslamiyet yasak edilmiş amma Avrupa’da maneviyatçı yazarlar 

çoktu,bunların romanları,şiirleri,hikayeleri,denemeleri tercüme edilerek 

müslümanların uyanmalarına çalışılabilirdi.”diyen H. İsmail Viktor Hugo hakkında 

şöyle diyordu:” Fransız yazarlarından Emile Zola (1840-1902) ne kadar 

Naturalist,dolayısıyla materyalist idiyse Viktor Hugo(1802-1885)da o kadar 

Spiritualist yani maneviyatçı idi.”277 

İşte Tevfik Fikret’de onlardan biri..İlk yaşantısı ile son yaşantısı arasında tam bir 

tezat vardır. Tevfik’in –Tarihi Kadimi-kendisini aksettirir. Din ve inançla alay eder. 

Atatürk ise o şiir için:”Tevfik Fikret’in o tarihi kadimi yok mu,işte o,dünyada 

yapılması gereken bütün devrimlerin kaynağıdır.”der.278 

Atatürk bir çok sözünde Fikret’ten sitayişkârâne bahseder.Akif’e(1873-

1936),N.Kemal’e(1840-1888) ve Z.Gökalp’e bile tercih eder. 

Fikret,daha sonra müslüman olmuş,Sakızlı bir Rum kadının oğlu olması ve 

üzerinde en büyük ve müessir etkisi olan,misyoner yuvası Robert kolejinden aldığı 

fikirlerin aslına da dönmüş oluyordu. Bu ve bu gibiler İslamiyet ve dine girmemişler 

ki,dinden de çıkmış olsunlar!.. 

Van milletvekili İ. Arvas hatıralarında;Mecliste müzakere edilmek üzere 

İlahiyat,İ.Hatib ve orta-liselerde ve ilk mekteblerdeki Din Tedrisatı teklifleri için 3-

Ocak-1948’de meclisteki müzakerede Maarif vekili Tahsin 

Banguoğlu(özetle):”(İbrahim beyin bahsettiği Türk-İslâm ilâhiyat fakültesiyle 

İmam-Hatib mektebleri skolastik zihniyetin ifadesidir;yani ortaçağ zihniyetinin 

icabatıdır. Biz ise asri ve modern bir devlet kurduk. Artık bu gibi zihniyetlerin bizde 
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yeri yoktur. Ve bundan dolayı biz bu mektebleri açmayız.)dedi ve daha bazı 

hezeyanları da savurdu.”der.279 

Oysa bilinmedi ki;bizi bu hale getiren,yetmiş yıldır yerinde saydıran,Din inancı 

ve dini terbiyeden mahrumiyettir. 

“Edebden mahrum olan,Rabbın lutfundan da mahrum olur.” 

Mevlâna şöyle der:”Eğer insanoğlu edebden mahrum ise insan değildir. İnsanın 

hayvandan farkı edebdir. Gözünü aç ve Allah’ın bütün kelamına dikkat et. ayet ayet 

Kur’an-ın bütün manası edebdir.” 

Ehli diller arasında aradım,kıldım taleb. 

Her hüner makbul imiş,illa edeb,illa edeb. 

Bu konuda Bediüzzaman Hazretleri(1876-1960) şöyle der:”Gazeteler;iki kıyası 

fasid cihetiyle ve haysiyet kırıcı bir neşriyat ile ahlak-ı İslâmiyeyi sarstılar. Ve efkarı 

umumiyeyi perişan ettiler. Bende gazetelerde onları reddeden makaleler neşrettim. 

Dedim ki:Ey Gazeteciler! Edipler edebli olmalı;hem de edebi İslâmiye ile müteeddib 

olmalı. Ve onların sözleri,kalbi umumi-i müşterek-i milletden,bi-tarafane çıkmalı. Ve 

matbuat nizamnamesini,vicdanınızdaki hissi diyanet ve niyeti halisa tanzim etmeli. 

Halbuki siz,iki kıyası fasidle,yani:Taşrayı İstanbula,ve İstanbulu Avrupaya kıyas 

ederek efkarı umumiyeyi bataklığa düşürdünüz;ve şahsi garazları ve fikri intikamı 

uyandırdınız. Zira elif-be okumayan çocuğa felsefe-i tabiiyye dersi verilmez! Ve 

erkeğe tiyatrocu karı libası yakışmaz! Ve Avrupanın hissiyatı,İstanbulda tatbik 

olunmaz! Akvamın ihtilafı;mekanların ve aktarın tehalüfü,zamanların ve asırların 

ihtilafı gibidir. Birisinin libası,ötekinin endamına gelmez. Demek,Fransız büyük 

ihtilali,bize tamamen hareket düsturu olamaz! Yanlışlık,tatbiki nazariyat ve 

muktezayı hali düşünmemekten çıkar.”280 

Ediplerin edebli olması gerektiğini281 söyleyen Bediüzzaman Said Nursi,İttihadı 

te’sis eden kitablar ve İ’layı kelimetullah olan Allah’ın ismini yükseltmeleri gereken 

gazetelerin282 yalancılık ve edebsizlikten sakınmalarını283 söyler. 
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Kalemlerin sinsi olarak kullanmaktan uzak olması gerektiğini söyliyen C. Rifat 

Atilhan ise:”Binlerce münevver Türk gencinin teşkil ettiği büyük topluluktan bir 

miktar irkilerek zehirli,mel’un ve müfsit kalemlerini korkak ve titrek dahi olsa sinsi 

sinsi aleyhte kullanan ve artık modası geçmiş olan palavralarla bu kıymeti 

küçümsemek isteyen güruh...”284 

Nitekim bizdeki gazetelerinde en büyük marifetleri de şahıslarla uğraşmaktır. 

Sermayeleri şahıs olanın,şahıslar gidince sermayeleri de bitmeye mahkumdur. sesleri 

kısılan bu insanlar başka şahıslar aramaya başlamaktadırlar,ta ki çatmak ve 

mücadele edip kendisini göstermek ve öne çıkarmak için... 

Bu durumu Peyami Safa285 şöyle ifade eder:”Bir yankesici,bir camiye girip saf 

bir mü’minin pabuçlarını aşırsa devrimbaz haykırır:”Cami hırsız yatağıdır. Fakat 

bir devrimbaz,doğrudan doğruya veya kredi yoluyla Ankara Palası dolandırsa,öteki 

devrimbazlar onun zekasına hayran olurlar.”,”Devrimbaz,inkilabın sosyolojik 

tarifini bilmez. Bilmediği için ona-devrim-der.”,”Devrimbazın medeniyet anlayışı,az 

eksiği ile,şu basit formüle sığar:Medeniyet=Teknik Bilgi+Sputnik+Atom 

bombası+Kokteyl parti+Hula Hoop+Bikini mayosu+Cinsi 

hürriyet+Garsoniyet+Dinsizlik. 

Devrimbaz mürtecilerin en tehlikelisidir. Çünki modern ilmin verilerine aykırı 

bir geriliği,ilerilik adına müdafaa eder.” 

“Devrimbaz politikacı ve iman istismarcısıdır. İktidarı vurmaya çalışır ve”İrtica 

var”diye haykırır. Din irticaını kastettiği malum olduğu için,dini bir politika silahı 

olarak kullandığı bellidir."” 

“Devrimbazın laiklik anlayışını dünya pazarına çıkarınız. Rusyadan başka hiçbir 

memleket ona metelik vermez.  rusya bunu elde tutar,fakat kullanmaz. 

Ortadoksluğa az-çok saygısı vardır.”  

“Zamanımızın en gülünç karikatör tipi devrimbazdır. Fakat devrimbaz 

karikatörcü,bunun farkına varmaz.” 

Allah’a inanmayan devrimbaz,tapmak ihtiyacından kendini kurtaramaz ve 

tapacak adam arar.”,”Hakiki Mü’min sadece Allah’ın önünde secde eder. 

Devrimbaz,paşanın,paranın ve kadının önünde secdeye varır.”286 
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Evet. Edebiyat yazılmaz,okunmaz,öğrenip okumadan ziyade yaşanır. Bizlerde de 

evvela ve bizzat bu edeb ve edebiyat yaşanmalı,dinin edebi neşredilmelidir ki,edeb 

tahakkuk ve yerleşmiş olsun ve olabilsin. Milletin içerisinden edebi ve edebin 

kaynağı olan dini çıkarınız,ondan sonra da milletten edeb bekleyiniz? Eşek arısından 

bal,yılandan deva bekleyiniz? akıl ve mantık hiç kabul eder mi? 

Temiz su kanallarını kapatacaksınız,kanalizasyonları açacaksınız? Ondan sonra 

da oradan temiz su ve temiz koku bekliyeceksiniz?.. O halde hiç vakit geçirmeden bu 

yanlışın tersi olan yani doğruyu,kanalizasyonlar kapatılmalı,temiz kanallar devreye 

girmelidir. 

Bu milletin üzerine yağan;edeb,haya,mukaddesat gibi değerlerini örten 

karlar,fırtına,dolu ve çığların,çığlıkların altında defnedilen bu millet,-buğday misal-

baharı gözlemekte,sünbül vermek üzere karların altında öldürülmek 

için,şuursuzların şuurluca hareketleri geleceğe hazırlamaktadır. 

Bire beş yüz veya yedi yüz vermek üzere boyunlarda ve koyunlarda 

değil,toprakların altında saklanmasıyla mümkün olur. 

-Bozulduk. Nasıl mı bozulduk? Kimisi A. Cevdet gibilerin:”Neslimizi islah için 

Avrupadan (Macaristan) damızlık erkek getirmeliyiz.”ifadesinde yatan gerçek gibi, 

nesillerin bozulması,eğitimde dönmelerin yaptığı tahrib ile,fikirde büyük çapta bir 

boşluk ve anarşi meydana geldi. 

Bu arada gayrı müslimlerin eserlerinin tercüme edilmesi tahribi daha da 

hızlandırdı. 

Devlet eliyle Hüseyin Cahit Yalçın”Allahlar susamışlardı.”287 şekliyle saptırarak bir 

Fransız yazarın bu eserini ve başka eserleri Türkçeye tercüme ederek zehirini bir an 

evvel kusmaya başladı. 

Her dönemde olduğu gibi bu dönemde de-Arı su içer bal akıtır. Yılan su içer 

zehir akıtır.-hakikatı gibi,Selman Rüşdi-nin-Şeytan ayetleri-annesince! tercüme 

ettirildi. 

Rasulullah ve sahabelerin bahsedip dehşetinden ağladıkları bir asırda bulunuyoruz. O 

zamanda Müseylime,Tuleyha,bu zamanda da Selman Rüşdi ve avaneleri... 

-Şeytanın itleri-nin yazdığı şeytan âyetleri ,İslamiyete hazımsızlığın 

kusmuklarıyla dolu bir eser. Gerçi düşünüyorum da;ahirette o dört ayaklılar bu it 

ifadesini kendilerine hakaret sayıp yakama yapışırlar mı? 
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“İza elkamte külle haven,mâ vecedet fil-ardi haceren.”yani”Her üren köpeğe bir 

taş atsan,dünyada taş kalmaz.”Asrımızdaki durum bunun bir ifadesidir. 

Aziz Nesin ise,kendisini Türk milletinin dev aynasında görenlerdendir. ancak ne 

var ki,cücedir. Nasıl mı? Türk milletinin büyük çoğunluğu geri zekalıdır-diyen bu 

kişi,herhalde kendisi ve kendisi gibi birkaç kişiyi çıkarmak için-hepsi-dememişti. 

Buda Selman Rüşdi’nin Kur’an-ı Kerime yapmış olduğu İngilizce nazireyi 

tercüme etmeye kalkarak,Rüşdi gibi cami köşesine ve zemzem kuyusuna 

bevledenlerden... 

“Kendisi kendisinin ateist ve dinsiz olduğunu,Kur’an-ı Kerime hakarette 

bulunarak,üç kıtada at oynatan bu millete-korkak bir millet-sözünü hangi yüzle 

söyler.”288 

Biz değerlileri içimizde yükseltemedik. Ancak değersizler içimizde gayet iyi bir 

şekilde yükseldi ve de iltifat,saygı gördüler.. 

Bizdeki değerliler eğer batılılarda olmuş olsa idi,tarihe altın sayfalarla 

yazarlardı. Nitekim bizdeki Yunus,Mevlâna,Bâki,Bediüzzaman gibi yüzlerceden bir 

çok defa aşağıda olan,içlerinde bulunanları yükseltip,dünyaya kabul ettirmelerinden 

anlaşılmıyor mu? 

Son asır,tarihimiz,inanca düşman ve yanılmışlarla işgal edilmiş. Mesela,Mason 

olan Hüseyin Cahit kalemini İslâmın ve müslümanların aleyhine kullanmakla ün 

yapmıştır. 

Mesela ,Türkiye’yi fitnesiyle karıştırmakla kalmayan A.Cevdet 

hırçınlığıyla;”Avusturya ve İsviçre’den de sınır dışı edilerek kovulmuştu.”289 

Kaderin şu adaletine de bakınız ki, bu din ve Allah düşmanı( Aduvvullah 

Cevdet=Allah düşmanı Cevdet) Ayasofya camiinde cemaat namazı cemaatla 

kılınmayarak,cenaze arabası da bulunmadığından,Fener Rum patrikhanesinin 

arabasıyla götürülmüştür. 

Hem Allah’a karşı ve onun rahmetine havlasın ve de rahmete mazhar olsun? 

Reva mı?..290 
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Özellikle saf dimağlarda büyük yaralar açan müstehcenlik. Asırların pisliğini bir kerede 

kustu. 

“Bu bir devrimdir,biliyor musunuz?”291 Devrimbazlık uğruna devrilenler ve işte 

seviye.. Kadın tüccarları..Kadın pazarlayıcıları.. Her ne kadar taleb arzı doğursa 

da,medya da arzlar talebleri yönlendirmektedir. Seviyeler şeyy yani seviyesizlikler 

kendi seviyelerinde buluşmaktadırlar. 

“Sultan Süleyman-ı Kanunî, kesretli kırk çeşme sularını İstanbul'a getirdiği 

vakit, Şeyh-ül-İslâm Zenbilli Ali Efendi ona demiş: "Hilâf-ı şeriat kanunları 

Avrupa'dan getirdiğin cihetle, İstanbul'a öyle bir bok sıçdın ki; o getirdiğin suların 

cümlesi üzerinden akıp geçse yüz senede temizleyemez."292 

Bizdeki gazetecilik ve yazarlık;birinci derecede hakimiyeti ve patronluğu esas 

alırken,samimi okuyucuları değil de,trajı arttırıcı uygulamaları esas alır. Hıncal 

Uluç’un tavrı gibi ki,en az yirmi yıllık bir uygulamanın genel görüntüsünü yansıtır. 

Bu Sabah yazarı ilk defa Cumhuriyet’in renkli çıplak kadın resmini vermesini 

alkışlar. Ancak çok geç kalındığını,önceden yapsaydı birkaç bin kaybetse de on 

binleri kazanacağını,daha önce Cumhuriyet’in genel yayın müdürü Hasan Cemal’e 

yıllar önce söylemiş olduğunu,ancak yapmadığını söyler. Şimdiki durumu ise önemli 

bir gelişme olarak görür. Çırılçıplak bir kadın resmi..Hem de renkli..Nerde? 

Cumhuriyette... 

Edib ve yazarların kıymeti,yetiştirdiklerininki kadardır. Toplum ve kültürdeki 

gerilikler,ediblerin geriliğidir. Bana ediblerini söyle,sana kim olduğunu söyliyeyim. 

Beni tutuklayamazsınız,avukatıma danışacağım! Beni 

sorgulayamazsınız,edebiyatçıma danışmam lazım! 

Yazarlık aleminde bir çok menfi yazara rağmen;müsbet yazarlarda eksik değildi. 

Dini duygusu ağır basan Namık Kemal gibi... 

Ebuzziya Tevfik bey onun hakkında:”Bahusus ekser neşriyatında hissiyat-ı 

diniyesini dinsizlere bile meyelân-ı iman verecek bir belâğat-ı beyan ile  tasvir 

ederdi.”293 

Veya her şeyini-Vatanın elden gittiği dönemde-feda eden bir vatan kahramanı 

olan Yahya Kemal... Y.Öztuna’nın deyimiyle:”Devrin bazı Türk aydınları gibi ağzı 

bir karış açık Batı hayranı olmamıştı.”294 
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Atatürk ona da kancayı takmış 1923 ekiminde başlayan İlk Urfa milletvekilliği 15 

yıl devam etmişti. 

Şiirde ustadır. 

  

EDİB      VE        YAZARLARIMIZ 

  

“Ceylanla kurt evlenmiş çocukları olmuş,helal mı haram mıdır?” “Bizlerin 

durumu gibi...”295 Aydınlarımız tam bir keşmekeş içerisinde... 

-Stalin döneminden sonra değişik beklediğini “Bu gidişin yanlış”296 olduğunu 

dava arkadaşı Rady Fish’e söyleyip,ancak bir ömür yanlış inancın,daha doğrusu 

inançsızlığın bayraktarlığını üstlenen Nazım Hikmet;takipçileri olan bazı aydın! 

larca da hata tekrarlanmaktadır. 

Kiminin imajının köy enstitülerinde ve domuz etinde pekişip,dinini yaşayanları 

teşhisindeki ölçüsü;”dini inançları politikaya alet ederek iktidara gelmeyi amaçlayan 

kişi,üniversitelerde de okusa,dünyanın en karanlık kafasını taşır. Gazetecisi,yazarı 

da öyledir.”Mustafa Ekmekçi yazanından;297  

Birçok hizmetlerde bulunup,Ordinaryus Prof. derecesine ulaşmış Rotary ve 

Lions kulüplerinin de kurucularından olan ve”Her ülkede sadece birkaç kişinin 

ulaşabildiği son mertebede ,33 dereceli bir mason”298 bilgininden; 

Hakkında bazı şüpheler taşıyan Şakk-ı Kamer,Evrim ve ehli kitapla ilgili299 bazı 

konularda kaynağa değil300,yoruma dayalı hatalar yapan Süleyman 

Ateş,yanlışlığını kabul ederek 1997 başında Yeni Şafak gazetesinde 3 gün devam 

eden ve hayatını anlatan yazısında;evrimi savunmadığını,sadece nakillerle anlattığını 

söyler. 
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Nitekim insanın yaratılışı konusunda istikametli görüşte bulunmamış,evrim 

teorisine meyyal bir görüşe sahib yorumlarda bulunmuştur. Sözünde:”Demek 

Ademde nutfeden yaratılmıştır. Ancak bu nutfe bir insandan gelmemektedir. Adem 

insanla hayvan arasındaki sınır canlının nutfesinden yaratılmıştır.” 

Sadreddin Yüksel ciddi mânada tahlil ile bunu tenkid eder.301 Ve:”İnsan ile 

maymun kardeştirler. Bir köktendirler.Ancak aslında insan olan maymun tedenni 

ede ede hayvanlık seviyesine inmiştir.” 

Ehli kitabında,bulundukları durumda cennete gireceklerini söyler. Şefaatı 

Kübrayı inkâr eder.302 

Onun bu ifrat hareketidir ki;âyette:”Herkesin kazanacağı yalnız kendisine 

aittir.”303 Hak olmakla beraber,Nüfustaki tesbitte dedesinin ermeni olduğu tesbit 

edilmiş,üzerine şüpheler çekilmiştir.304 

Tefsirinde de,bazı tefsirlerin etkisinde kalarak yanlış yapıp,tashih etmekte 

olduğunu söyleyen Ulemadan; 

Hizmeti,İslâma hizmet etmiş olan Hadis alimlerinden İmam-Nevevi gibilere 

hakaret etmekte ve bunu 1985 yılında despot bir şekilde karşılık verilmeksizin 

İlahiyatçılara anlatmada bulan Hüseyin Atay İlahiyatçısından; 

İslâm alimlerinin icma ve ittifak edip,umumun kabul ettiği meseleleri 

bırakarak,kıl-ü kal ve ihtilafi meseleleri gündeme getirerek,aslında İslâmiyeti 

kolaylaştırmak ve halka benimsetmek yerine,şüpheleri iras ederek dejenere etmeye 

sebep olan Yaşar Nuri Öztürk,ki;bunun hakkında Sadreddin Yüksel bir çok 

yanlışlarının bulunduğunu ifade ile,özellikle Mürtedin katledilemiyeceğini,Kur’an-

daki Nâsih-Mensuhu inkâr etmesi,Sünneti ve İçtihadı önemsemeyip kıvrak zekâsıyla 

inkâra gitmekte olduğunu beyan eder.305 Böyle bir İlahiyatçı yazardan; 

Tarihçi Cemal Kutay’a kadar bir farklılıklar zincirinin oluştuğunu görmekteyiz. 

Evet”Türkçe İbadet”adlı eseri ve sözüyle gündeme oturan Cemal Kutay’ı en iyi 

1978’lerde tanımıştım. Bir Atatürkçü olduğunu söyleyen bu zatın o yıllarda ele 
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aldığı”Asrımızda bir asrı saadet Müslümanı Bediüzzaman Said Nursi”yi incelemesi ve 

ondan sitayişkârane bahsetmesi,afişlerle ve reklamlarla bunun gündemde kalması eseri 

değil artık yazarını nazara vermişti. O derece rağbet gördü. Necmettin Şahiner’in 

tavassutu bu zatın tarafsızlığını ve meselelere objektif bir nazarla bakan bir kişi 

oluşuyla takdir topluyordu. 

Ancak hal öylemi ve öylede devam edecek miydi? 

Namaz kılmadığını ve bunun Tanrı ile kendi arasındaki bir mesele olduğunu 

söyleyen Cemal Kutay;306 kendisi Allah ile kulların arasına girerek onların 

ibadetlerini Türkçe yapmalarını,Kur’an-ı ve ezanı hep Türkçe olarak okumalarını 

ve bunu da zorba bir yaptırımla gerçekleştirilmesini istiyordu. 

Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. 

Görünür şahsı rütbe-i eserinde... 

Kendileri Türkçe ayet bilmiyor ve öylede olsa kılmıyorlardı. Başkasına verir 

talkımı,kendisi yutar salkımı. bu nasıl kulluk ki;Kullar ile Allah’ın arasına giriliyor. 

Bir söz vardır;”dinime küfreden bari müsülman olsa.” Dinimiz konusunda da 

hüküm ve fetva veren merciler Diyanet işleri ve İlâhiyat sahasında otoriter olan 

kimselerin olması gerektiği halde,maalesef bunlar ehillerince değil de,ehil 

olmayanlarca gündeme getirilmekte ve savunulmaktadır. 

Bu nasıl tarihçiliktir? Bu nasıl İslâmiyetten haberdarlıktır? Özde değil,satıhta 

kalınmakta... Maalesef,müslümanların ilerlemeleri dinlerini terk etmelerinde veya 

dinde reform yapmalarında aranıp görülüyor. Reform ve rönesans... Cildi soyup 

değiştirme!! 

Şu bir değişmez kuraldır ki;Hiçbir zaman için hak olan bir din,hak bir şey;batıl ve 

yanlış olan,tahrif edilmiş bir şey ve dine kıyaslanamaz ve ölçü olamaz. hristiyanlıkta 

yani katılık olan Katoliklikte bir değişim ve protesto ile yani Luther’in liderliğinde 

protestanlığa dönüş ile hristiyanlıkta bir ilerleme oldu. 

İslâmiyet ise son ve hak ve de evrensel bir dindir. Hükümleri kıyamete kadar 

baki ve geçerlidir. Hak bir din olmayan Hristiyanlıkla nasıl bir mukayeseye girer? 

Bu eskimiş bir elbisenin değil,cildin ve derinin değişimi demektir ki;buda onun 

ölümünü netice verir. İşte bizdeki şuurlu-şuursuz İslâmiyeti öldürmeye çalışan 

Luther’ler!.. 

Türkçe ibadet konusunda Din işleri yüksek kurulu fetvasında:”Kur’an-ı Kerim-

de namazda Kur’an okunması emredilmiştir. Peygamberimizde bütün namazlarında 
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Kur’an okumuştur. Kur’an okumadan namaz kılmamıştır. Namazda Kur’an 

okumak,kitap,sünnet ve icma ile sabit bir farzdır.Kur’an ise sadece mana değil,lafız 

ile mananın birleşimidir. Çünkü Kur’an,Peygamberimize sadece mana olarak 

inmemiştir,lafızlarıyla birlikte indirilmiştir. Bu şekilde sadece manaya Kur’an 

denilemez ve hiçbir tercüme Kur’an hükmünde tutulamaz. Bu sebeble Kur’an 

tercümesiyle namaz kılmak caiz değildir.”307 

Kur’an-ın hiçbir cihetle beşer kelamına benzemediğini308,her vesile ile dile 

getiren Bediüzzaman Hazretleri;Cildi soyulan bir meyvenin kısa bir parlaklıktan 

sonra tefessüh etmeye yüz tuttuğu gibi;Kur’an lafızları da etin ciltle kaynaşması 

olarak birbirinden ayrılması demek,hayatın ortadan kaldırılması demek olduğu 

belirtilir.309 

Bir şifreyi ifade eden Kur’an lafızları,aynı zamanda külli manaları da ifade 

etmektedir ki;beşer kelamı onu ifadeden aciz kaldığı gibi bir kelimesini,ciltlerle 

kitap,hem her asırda farklı farklı özelliklerle anlayabilir. 

“Zaruriyat-ı diniye mahfazaları olan elfaz-ı kutsiye-i ilâhiyenin yerine hiçbir şey 

ikame edilemez ve yerlerini tutamaz ve vazifelerini göremez;ve muvakkat ifade 

etseler de,daimi,ulvi,kutsi ifade edemezler. amma nazariyat-ı diniyenin mahfazaları 

olan elfazlar ise,değiştirilmeye lüzum kalmaz. Çünkü,nasihat ile ve sair tedris ve 

talim ve vaaz ile o ihtiyaç mündefi’ olur. 

Elhasıl,lisan-ı nahvi olan lisan-ı Arabinin camiiyeti elfaz-ı Kur’aniyenin i’cazı 

öyle bir tarzdadır ki,kabil-i tercüme değildir. Belki”Muhaldir”diyebilirim. Kimin 

şüphesi varsa,i’caza dair yirmi beşinci söze müracaat etsin. Tercüme dedikleri şeyler 

ise,gayet muhtasar ve nakıs bir mealdir. Böyle meal nerede,hayattar,çok cihetlerle 

teşaub etmiş âyâtın hakiki manaları nerede?”310 

Lafzının bile hakiki tercümesinin kabil olmadığını ifade eden 

Bediüzzaman;Kur’an-ın manevi üslubu konusunda ise:”hem manevi i’cazındaki 

ulvıyeti üslub ise,tercümeye gelmez.Menavi i’cazında olan ulviyeti üslub cihetinden 

gelen zevk ve hakikatı beyan ve ifham etmek pek müşkil.”311 
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Özetle:”Her bir harf-i Kur’an,bir hakaik hazinesi hükmüne geçer,bazan bir tek 

harf,bir sahife kadar hakikatları ders verir.”312 Bu hezeyanları savuracak olanlara 

verilecek en güzel söz şu olsa gerektir:”Acaba,kendine müslüman diyen bir 

adam,dünyanın bir menfaatı için,bir günde elli kelime frengi lugatından taallüm 

ettiği halde,elli sene de ve her günde elli defa tekrar 

ettiği”Sübhanallah”,”Elhamdulillah” ve “Lailahe illallah”ve”Allah-u Ekber”gibi 

mukaddes kelimeleri öğrenmezse,elli defa hayvandan daha aşağı düşmez mi? Böyle 

hayvanlar için,bu kelimat-ı mukaddese tercüme ve tahrif edilmez ve tehcir 

edilmezler!Onları tehcir ve tağyir etmek,bütün mezar taşlarını hakketmektir;bu 

tahkire karşı titreyen mezaristandaki ehli kuburu aleyhlerine döndürmektir.”313 

“Halbuki zaafı imandan gelen ve menfi milliyetten çıkan ve lisan-ı Arabiye karşı 

nefret ve zaafı imandan tevellüd eden meyli tahrib saikasıyla tercüme edip,arabi 

aslını terk etmek,dini terk ettirmektir!”314 

“Ehh! ne diyelim?”cehennem lüzumsuz değil. Çok işler var ki,bütün 

kuvvetiyle”yaşasın cehennem!”der. cennet dahi ucuz değildir;mühim fiat ister.”315 

Hadiste:”Bana Kur’an indirildi. Bununla birlikte daha başka bir takım 

hükümler,emirlerde verildi. öyle bir devir gelecek ki,karnı doymuş,insanlar 

koltuklarına oturmuş olarak,sadece Kur’an-ı Kerime iyi sarılın,sadece ondaki emir 

ve hükümleri yerine getirin,diyecekler.”316 

Toplumun sıkıntı ve bunalımını gündeme getirenler,daha doğrusu buna zemin 

hazırlayanlar bunlarla kalmamakta,bir problem söz konusu değilken ve kendileri de 

bu konunun ehilleri olmadıkları halde,Türkçe ibadet,Türkçe ezanı her boşlukta 

gündeme getirdikleri halde mayasız mayaları maya tutmamış ve “Gündemden 

düşmüştür.”317 

M.Akif Ersoy’un Kur’an mealinin yaktırılmasına sebeb olan onun şu tedirginlik 

ve kaygısıydı:”Tercüme güzel oldu.Lakin onu namazda okutacaklar.”318[194]  
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Milletin basireti,dinin kesin hükmü münafıkane yapılan bu hileye pabuç 

bırakmamıştı. 

İbn-i Hacer-i Mekki:”kur’an-ı Kerimi Arapçadan  başka bir harf ile yazmak ve 

Kur’an-ı Kerim yerine tercümesini okumak haramdır. Kur’an-ı Kerim-i tercüme 

etmek başka,yapılan tercümeyi Kur’an yerine koymak başkadır. Selman-ı 

Farisi,Fatiha-yı Farisi harflerle yazmadı. Tercümesini de yazmadı. Fatiha-nın Farisi 

tefsirini yazdı. Arapçadan başka harf ile yazmak ve böyle yazılmış olanı okumak 

haramdır.  Kur’an-ı Arapça harflerle,okunduğu gibi yazmak bile 

haramdır.”,Nitekim Hutbe içinde aynı durum geçerlidir.319 

Hutbe Osmanlı döneminde tamamen Arapça olarak okunurken;ilk olarak 

Türkçe hutbeyi Müfid Efendi okudu. 

24-Kasım-19222de Abdulmecid halife olarak makama getirildiğinde Müfid 

Efendi murahhaslar heyeti başkanı olarak,Hamdele ve Salvele dışındaki kısımları 

Türkçe bir hutbe okudu.”320 

Ezan,salâ ve tekbirin Türkçeleşmesi 1932’de okunup,ancak bunun 1800’lerin 

sonlarında ali Suavi ibadetin Türkçeleştirilebileceğini,namaz surelerinin Türkçeye 

çevrilebileceğini de söylüyordu. 

Aynı fikir Ziya Gökalp tarafından da fikir olarak ortaya atılmıştı.321 

Ezanın Arapça ifadesi konusunda A. Kemal Belviranlı şöyle der:”Bu gün Avrupa 

ve Amerikalılardan İslâm dinini kabul edenler de dahil,ayrı ayrı dillerle konuşan 18 

ırkın meydana getirdiği 1 milyar(şimdi 2 milyar) İslam alemi,günün beş vaktinde 

Ezan-ı Muhammediyi aslına uygun şekilde okumaktadır. 

...Ezanı ifade eden kelimeler,nice mukaddes hatıraları dile getirirler. Kundaktaki 

yavrudan,cephedeki gaziye kadar bütün müslümanların kulakları ve kalbleri,bu ulvi 

kelimelere aşinadır.” 

Ve nitekim aya ilk ayak basıb,daha sonra dünyaya geldiğinde ve yıllar sonra 

Mısır’da gezerken duyduğu ezan hakkında sorduğunda;müslümanları namaza davet 

eden bir ilan ve çağrı-olduğu söylenildiğinde,aynısını ayda da duyduğunu hayret ve 

ibretle ifade eden Amerikalı Astronotun itirafı... 
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Ve bu durumun kendisinin müslüman olmasında önemli bir rol oynadığını da 

ifade eder. 

Ve yine”Çanakkale harbinin çalkantılı günlerinde tayyar Paşa,orduda sesi 

düzgün,ne kadar asker varsa,hepsinin sabah namazından önce hep birden ezan 

okuması emrini verir. Emri alan yüzlerce nefer,sabahleyin hep bir ağızdan ezan 

okurlar. Ezan bittikten sonra bir İngiliz gemisinden mevzilerine mesaj gelir. Mesaj 

dediysek,kağıda sarılı bir taş... 

Açıp bakarlar,Farsça yazılmış bir not..diyor ki mesajda:”Bizler Hindistanlı 

müslüman askerleriz. İngilizler bize, Almanlara karşı Osmanlının yanında 

savaşacağımızı söyledi. Biraz önce ezan sesleri duyduk,siz kimsiniz? 

Hemen cevap yazılır:”...Burası Osmanlı payitahtının kapısı...Bizler de Osmanlı 

askeriyiz.” Mesajı alan Hindistanlı müslümanlar aynı gün gemide isyan çıkarıp,geri 

giderler. İşte İslam nişanı ezanın binlerce hikmetlerinden birisi...” 

Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. 

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. 

Malum ya! Nasreddin Hoca bir gün gölü mayalar. Dostları;Hoca göl maya tutar 

mı?dediklerinde de; Hoca;Ya tutarsa?.. 

Atan hoca,atılan göl olursa,mayada hocaya ait olursa,imkânsızda olsa 

belki,der,ibret ve ders alınılabilir. 

Ya atan ilgisiz,bilgisiz ve sevimsiz,atılan bir deniz olursa;elbet hiç tutmaz... 

Ve işte bugün bizans ihya edilmeğe çalışılmaktadır. Nitekim bunun planı ve 

19.cusu olarak Danimarka’nın başşehri olan Kopenhag’da 18-8-1996’da bir ayinle 

açılarak yapıldı.”322 

Bizde ise geçmişin ve değerlerimizin ihyasına değil,hapsine ve susturulmasına 

gidilmektedir. Oysa bizde Gürbüz Azak’ında tesbitinde görüldüğü gibi;”Hint 

medeniyetinde inanç kültürü,Yunan medeniyetinde estetik,Batı medeniyetinde 

teknik,Osmanlıda ise;hem inanç,estetik ve teknik hepsi bu kültürde var.” 

-Ve işte komünizm...İlk resmi rapor323 olarak:1917 yılından Stalin-in ölümüne 

kadar sürede gerek Rusya ve komünizmin idaresi altında 85 milyon insanın bu 36 yıl 

sürede öldürüldüğü belgelenmiştir.324 
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Ve tüm dünyada görülen dinler ve ideolojiler...Ve bunlardan tezahür eden 

insanların kalb aynalarında görülenler ve akıl musluklarından akanlar ve 

yansımaları... 

  

7-12-1997 

MEHMET     ÖZÇELİK 

  

 

 

II.   ABDULHAMİD       HAN 

  

Edib ve yazarlarımızın içerisine II. Abdulhamid-i de almaktayız. Her ne kadar o 

başıboş bir yazım döneminde sansür koyucu olarak değerlendirilse de,onun 

dönemine baktığımızda,I. Meşrutiyetten iki yıl sonra:”1878 sonrasından II. 

Meşrutiyet’e (1908)e kadar uzanan devreyi “Abdulhamid devri edebiyatı”diye 

isimlendirmek,sonra bu devreyi birbirinin devamı ve bazı farklılıkları olan iki 

edebiyat mektebi olarak ele almak daha isabetli olur. Çünkü 1878’den sonraki 

edebiyata hususiyetini veren faktörler arasında,II. Abdulhamid’in şahsiyetinin ve 

yönetim usulünün rolü olduğu muhakkaktır.”325 

Hadiste:”Salih kimseler anılırken rahmet,feyiz ve mağfiret iner.”buyrulur. 

Salihlerden olduğuna inandığımız II. Abdulhamid Han salâhatıyla ve gayret ve 

hizmetleriyle çeyrek asırdan fazla,yıkılmakta olan asırlık çınarın desteği olmuş,tüm 

kösteklemelere rağmen ömrünün uzamasını sağlamıştır. 

Yani;talan etmek üzere bulunan kurtlar sofrasına kurtları yanaştırmamış,engel 

olmuştur. 
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Takdir edemediğimiz bu zat hakkında;Osmanlı tarihi üzerinde araştırmalarda 

bulunan Prof. Dr. Stanford Show:”19. asrın en akıllı sultanı Abdulhamid müstebid 

değil,ıslahatçı”diyordu konferansında...326 

Nitekim Y. Öztuna;Abdulhamid’in 30 yıllık dönemini üç kelimeyle özetler:”Dış 

politika,eğitim ve bayındırlık...”327 

Birçok teşkilata imzasını atan bu zat (İTO) yani İstanbul Ticaret Odası’nın da 

kurulmasına 14-1-1882’deki emriyle imzasını atmıştır.328 

Abdulhamid müstebid mi?”Ermeni mekteblerinde kışkırtıcılık yapan “Piyer 

Kiyar’ın”Kızıl Sultan”yakıştırmasını yapma gibi azıtmasına rağmen sadece 

sürmesinden mi?...329 

İktidarı boyunca idam cezasını uygulamamıştır.330 O halde bu nasıl 

müstebidlik,bu nasıl istibdad? 

Bizleri Rus-Osmanlı 93 harbine sokup -kendisi istememesine -,amcasını öldürüp 

idam kararı verilmesine rağmen affedip sürgünle iktifa etmesi,ülkenin elden 

gidip,ordunun bölünmesi,ülkeyi İngilizlerin dümen suyuna bırakan ittihatçılara 

maaş verib,istedikleri yere tayin değil,adının sürgün olarak gönderilmesinden mi 

müstebit oluyor? 

Evet.”koca bir devletin sonunu ittihatçılar hazırlamadılar mı?Cennet mekan 

Sultan Abdulhamid Han,tahttan indirildiği gün,İsrail kurulmuş,Irak petrolleri 

İngilterenin eline geçmiş,Libya’yı kaybetmiş,Rumeli’ni de kaybederek,Türkler 

Avrupa’dan elini çekmiş oluyordu. artık Avrupa’yı Osmani yok olmuş,tarihe 

karışmıştı. Osmanlı devletinin yıkılışını bu adamlar(Ziya Paşa(1829-1880),Namık 

Kemal(1840-1888) ve mekatib-i Askeriye reisi Süleyman Paşa)ve ekibi hazırlamıştı. 

...19. asırda devletin bu kadar gailesi varken,bunlarda devleti arkadan 

hançerliyorlardı.”331 
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İ. Bozdağ eseri olan “Abdulhamid’in Hatıra Defteri”adlı kitabında bizzat 

sultanın yazdığı makalesindeki ifadesinde şöyle der:”(28-Mart-1917-

Beylerbeyi)”Hatırıma gelmişken şunu da kaydedeyim:Düşmanlarım benim sansür 

memurlarımdan çok şikayet etmişlerdir. Ben evham ve korku içinde yaşarmışım da 

bu yüzden pireyi deve görürmüşüm. Benim memurlarım da böylece gazetelerin 

haberlerini,yazılarını anlaşılmaz hale koyarlarmış!.. 

Hayır,ben’Evhamlı’olmamaya dikkat ettiğim kadar,’Gafil olmamaya da dikkat 

ettim. Çünkü gaflet,evhamdan da büyük zarar getirir. Mekteblerimde 

okutup,Avrupaya gönderip dünyayı öğrenmelerini sağladığım insanların 

bazıları,kabiliyetsiz çıkıyorlar. Avrupa da neye bakıp neyi görmeleri gerektiğini 

kestiremedikleri için memlekete zararlı fikirlerle dönüyorlardı. Kendilerini,yanlış 

yetiştirdiklerinden dolayı cezalandıramazdım. Ama başkalarını da yanlış 

yetiştirmelerine izin vermek hakkım değildir. 

Bir küçücük kasabamızda yüz ellinin üstünde gayri müslim varsa orada 

kaymakamın ve memurların gayrimüslimlerden seçilmesini adaletin icabı 

görüyorlardı da,koskoca 250 milyonluk Hindistan-ın İngiltere parlamentosunda bir 

tek temsilci olmadığını düşünmeyi akıllarından bile geçirmiyorlardı. İngiltere’de 

meşrutiyeti görmüşler ve hayran olmuşlardı. Ama İngiltere’de meşrutiyeti kimin 

kullandığına bakmamışlardı bile. 

Bu cahilane fikirlerini gazetelerde yazmak,memleketi böylece altüst etmek 

istiyorlardı. 

Avrupa ya giden bazı gençler,orada laboratuvarlarda ne olup bittiğine başlarını bile 

çevirmeden kadınların erkeklerle dans ettiklerini görüyorlar,içki içtiklerine hayran 

kalıyorlar ve memlekete gelince,Avrupa medeniyetinin üstünlüğü diye bunu 

örgütlemeye çalışıyorlardı;yanlıştır diyordum. O zaman beni örümcek kafalı 

olmakla suçluyorlardı.”332 

İttihatçılar ki,zamanımızdaki ittihatçılarla! ne kadar da benzerlik taşıyorlar! 

Onlar     hakkında Bediüzzaman şöyle der:”ittihatçılar o kadar harika azm-ü sebat  

ve fedakarlıklarıyla,hatta İslâmın şu intibahına da bir sebeb oldukları halde,bir 

derece dinde laubalilik tavrını gösterdikleri için dahildeki milletten nefret ve tezyif 

gördüler. Hariçteki İslâmlar dindeki ihmallerini görmedikleri için hürmeti 

verdiler.”333 
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Olay tek yönlü değildi.İçten ziyade,dışında tam gücüyle iki kıskaç altına 

alarak,”Baskı altında”334 kalan Sultan nihayet tahttan indirildi. 

Neşriyat ile de o zat yıpratılmaya çalışılırken,onun şahsının arkasında İslâma 

hücum ediliyordu. bu konuda Bediüzzaman şöyle der:”İ’lem ey hitabeti umumiye 

sıfatı ile gazete lisanıyla konferans veren muharrir! Sen,kendi nefsini aşağı 

göstermeye ve nedamet ederek kusurlarını ilan etmeye hakkın var. Fakat şeâir-i 

İslâmiyeye zıt ve muhalif olan herzeler ile İslâmiyeti lekelendirmeye kat’iyyen 

hakkın yoktur. 

Seni kim tevkil etmiştir? Fetvayı nereden alıyorsun? Hangi hakka binaen milletin 

namına,ümmetin hesabına İslamiyet hakkında hezeyanları savurarak dalaletini neşr 

ve ilan ediyorsun? Milleti,ümmeti kendin gibi dâll (sapık) zannetme... Dalaletini 

kime satıyorsun? Burası İslamiyet memleketidir,Yahudi memleketi değildir. 

Cumhur-u mü’mininin kabul etmediği bir şeyin gazete ile ilanı,milleti dalalete 

davettir,hukuk-u ümmete tecavüzdür. Bir adamın hukukuna tecavüze cevazı kanuni 

olmadığı halde,koca bir milletin,belki alem-i İslâmın hukukuna hangi cesarete 

binaen tecavüz ediyorsun? ağzını kapat!..”335 

       21-Temmuz-1905’de Abdulhamid’e karşı girişilen yıldız su-i kasdı;Abdulhamidin 

namaz çıkışı Şeyhul İslâm Cemaleddin Efendi ile uzun boylu konuşup,her zamanki 

konuşmasından biraz fazla olması,Ermenilerin giriştiği faciayı engellemiş,ancak 26 

askerin ölmesi ve 58 kişinin yaralanmasına neden olmuştur.336 

             Tevfik Fikret’in: “Ey şanlı avcı,dâmını bî-hude kurmadın. 

    Attın yazık ki,yazıklar ki vurmadın.”  

Bütün bunlara rağmen,bütün hedefiyle memleketin muhafazası için hiçbir 

gayretten kaçınmayıp 33 yıl –ay ve gün değil-azim ve ciddiyetle koruduğundan mı? 

Kendisini zehirleyip,öldürmeye teşebbüs eden iki doktoru,saraylıların hemen 

cezalandırılmasını istemelerine rağmen,maaşlarını vererek sürgün etmesinden 

dolayı müstebid mi olmaktadır? 

Her dönemde müzevvirler olmuştur. işte mücadele içinde olan 

Bediüzzaman’da”Rakiblerimin ifsadatıyla merhum Sultan Hamid’in emriyle 

tımarhaneye kadar sürüklendim.”337 
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Bediüzzaman;Sultan Abdulhamide şahane idaresine destek olmak üzere 

tavsiyede bulunur.338 

Padişahın Baş Musahibi olan bir zatın,Sultan Abdulhamide yapılan jurnalleri 

bilmesinden dolayı örfi idare mahkemesince yok edilmesi,yıldız evrakının ortadan 

kaldırılmasıyla böylece jurnallere yaltaklık eden ittihatçıların yaptıkları da örtbas 

edilmiş oluyordu.339 

-Askeri,siyasi dehasıyla yıkılmakta olan devleti korumada önemli kararlara-

Tersane gibi-imza atan bir şahsiyettir Abdulhamid Han... 

-O Nebi gibi masum değildir. ancak veli gibi basiretli,ileriyi görecek ve bilecek 

bir sultan yani maddi ve manevi güç sahibidir o... 

-Ancak garipliklerle doluyuz! Nitekim Abdulhamid’in cenaze töreninde,imam 

cemaate:”Merhumu nasıl bilirdiniz?”diye sorar. Cemaatta hep bir ağızdan;-İyi 

bilirdik-deyince,ön sırada saf tutmuş olan ittihat ve terakkinin sadrazamlarından 

Talat Paşa,kendisiyle birlikte Abdulhamidi deviren kadrodaki arkadaşlarına döner; 

-Hay Allah layıkınızı versin!. Madem iyi bilirdiniz...Neden devirdiniz rahmetliyi 

öyleyse...der. 

-Nitekim Abdulhamide 32 sene Mabeyn Başkatipliği yapmış,7 defa da sadrazam 

olmakla beraber bir çok lütuflara mazhar olmuş olan Said Paşa Sultanın hal’i için 

mecliste;”Okunan fetva-yı şerif mucibince Sultan-ı Abdulhamidi Sâniyi saltanatı 

Osmaniye ve Hilafeti Kübrâyı İslâmiyeden Hal’ ediyor musunuz?diyecek kadar 

vefasının!örneğini göstermiştir. Sende mi Bürütüs??340 

“H.Yazır-ın oğlu Muhtar Yazır-ın,babasının defterinden naklettiğine göre 

’Hayatımda yaptığım en büyük hata,Sultan Hamid’in hal’ine 

karışmamdır.’demiştir.341 

-Şimdiki Sultan! lar,en küçük bir aleyhlerindeki haberlere milyarlarca tazminatı 

rahatça yapıştırmakta iken,o koca sultan büyük çapta,hakaret-âmiz tavırlara kadar 

varan Rıza Tevfik,Namık Kemal gibi şair ve yazarları merhametle 

affedip,kucaklamaktadır. 
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“Edib olur kişi sermaye-i hayası kadar.” 

-Cüce ve Mason Mustafa Reşid Paşalara ve onun gibilere teleskoplarla 

bakarken;gerçek büyüklere ihatasızlığımızdan mikroskoplarla bakmaktayız. Çünki 

önümüze sunulan o,diğerlerinden habersiz ve mahrumuz... 

-Masonlar ona karşı idiler ve hala da öyledirler. 

-Acizlerin sultanı,Dâr-ul Acezenin kurucusu Abdulhamid Han,bu gün acizlerce 

aciz gösterilmeye çalışılmaktadır. 

-Gerek mücerred olarak onun içinde bulunduğu dönemin,gerekse de kendisinden 

sonraki dönemlerin ve onda yapılanların kendi dönemiyle mukayesesini 

yaptığımızda her şey daha net ortaya çıkacak,devler ve cüceler birbirinden 

ayrılacaktır. 

M.Necati Özfatura;o ve onlar hakkında:”O sultanlar hem halife,hem sultan,hem 

dünya müslümanlarının, hem de tüm insanlığın meseleleriyle ilgilenir,onlara sahabet 

ederlerdi.”der.342 

Bugün hala çarpışmalı geçen Filistin’in,Yahudilerin o kadar çaba ve para 

tekliflerine rağmen onun tarafından verilmeyib geciktirilmiş olması,onu suçlu ve 

kızıl sultan kılmaya yetmiştir. Ya bizimkilere ne oluyor?.. 

Yahudilerin toprak istemelerine karşı verdiği cevapta:”Ben bir karış dahi olsa 

toprak satmam;zira bu vatan bana değil Osmanlı milletine aittir. Milletim bu 

toprakları kanlarını dökerek kazanmışlardır. Ne ile aldıysak onunla geri veririz.” 

Bununda yolunu yüzde 80’ini devlet malı,20’sini de şahsına katarak hukuki 

statüsünü de engelleyip toprak almalarını zorlaştırmıştır.343 

Fransız akademisi üyesi tarihçi Kont Albert Vandal ilk defa Abdulhamid 

hakkında:”Le Sultan Rouge”,bizdeki gerek ittihatçılar ve bazı tarihçilerimiz 

Abdulhamide ‘Kızıl Sultan’lakabını kullanırken kimin yanında yer aldıklarını da 

düşünsünler. 

Bu aynı zamanda Ermeni katliamını görmemek demektir.344  

-Abdulhamidi sevmeyenler! derneğine kayıtlı olanlar?... 
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-Tüm Ermeniler...(Milyarda biri hariç-milyar da yoklar ya...??) 

-Tüm Yahudiler...(Milyonda biri hariç..oda çıkarsa?...) 

-Tüm hristiyanlar...(Binde bir hariç-Ehli tedkik olub,tanıyanlardan çıkabilen 

bulunur... 

-Bir kısım müslüman-Türk ve aydınlardan çıkabilir...O da ya cehaletinden,yada 

sayılanlara muhabbet ve mensubiyetten veya aydın! olmanın yolunun bazılarını 

karanlığa itmekten ve yitmekten geçtiğine inanmaktan veya İngiliz siyasi dehasının 

başarısından..veya her yönüyle bu milletin geçmişiyle olan bağ ve bağlantılarının 

koparılarak madden ve manen dizginlerin,değerlerin,dinin,inancın,iman ve Kur’an-

ın,kısacası İslâmın yine bu millete,bu milletin elleriyle imha ettirilmesinden 

kaynaklanmaktadır. 

-Hasta adam! Osmanlının tarihten silinip ölmesi için onun temsilcisi ve en güçlü 

ve son mümessilinin de hem öldürülmesi,hem de milletin nazarında söndürülmesi 

gerektiğine inanmanın bir sonucudur;yapılan bunca ithamlar... 

Yalan söyleyenler ve yalan söyleyen tarih utansın!... Varsa utanması,kalmışsa 

utanacak yüzü!... 

-O’nun sayesinde batı içerimize girememiş,Rus sıcak denizlere inememiştir. Orta 

doğu ve balkanlar kaynatılmamıştır. Ya şimdi?.. evet,onların şimdiki durumları? 

Gayet hazin.. 

Vefa borcumuzu,çektirdiğimiz cefa ile gösterdik. Cefakar ecdadın vefakar 

evladları?.. 

Kurdurduğu Hamidiye Alayları ile Ermenilerin Doğu Anadolu da yaptıkları 

katliamları engelledi.345 

En önemli özelliği de,içte Hafiyye polis teşkilatını kullanmış,orduyu ise iç siyasete 

alet etmemiştir. Bu o zamanki ittihatçılar ile zamanımız ittihatçılarının işidir.346 

Nihat Yazar’ın dediği gibi:”Heyhat! Geliniz ey ehli İslam! hep beraber ağlaşalım. 

Hayır,hayır! Gözyaşlarıyla,feryat ile tedavisi mümkün değil bu derdin... Allah için 

uğraşalım.”347 
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-“Tükürün zalimlerin o hayasız yüzüne,tükürün!” 

-Vefatından sonra o zat hakkında çok şeyler söylendi ve yazıldı.348 Ancak ne 

kadar bilindi ve bilinebildi? İlk etapta onu tahttan indirmekle her şey halledilecek 

zannedildi. Ancak her şey tersine tepti. Barajlar yıkıldı!... 

Diplomat Edward Grey der:”Ne büyük kayıp! Hasmımdı ama onun ölümü ile 

diplomasi mesleği artık zevkini kaybetti.”349 

Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurur:”İlahi sınırları ayakta tutanla,ona kayıtsız 

kalıb ihlal eden kimselerin misali,bir gemide aralarında kur’a çekip kimine üst 

katı,kimine alt katı çıkan bir topluluğa benzer. Alt katta olanlar su almak istedikleri 

zaman,üst kattakilere uğrayıp”Biz kendi katımızda bir delik açıp almak 

istiyoruz,size bir zararımız olmaz.”deseler,üsttekiler de bize ne deyib onları kendi 

hallerine terk etseler,hepsi birden helak olur. ama onlara engel olup ellerini tutarak 

(izin vermezlerse),o takdirde hepsi birden kurtulur.” 

Bu temsile ne kadar da benziyoruz! M. Akif’in deyimiyle:”Eski şairler İran 

edebiyatını taklid ederek-şarap ve oğlandan-,yenileri ise batıyı taklid ederek bira ve 

fahişeden bahsediyor.”yani;”Hiçbirinin mesleği yok,meşrebi yok”der. 

Memnuniyetsizlerin bir araya gelmesiyle açtıkları gediklerden koca bir devlet 

gemisini batırmış oldular. Bunun dışardaki karanlıkta olanlarla,içimizdeki aydın! 

geçinenlerin el ele vermesiyle rahat başarmış oldular. 

Bunlar güzel çiçekler arasındaki ayrık otları,bülbüller arasındaki 

kargalar,kanaryalar arasındaki yarasa misalidirler. 

İslâmiyetimizin gayrı müslimden farklı olması gerek..tarihimizi ve tarihi 

değerlerimiz bir turistten daha iyi bilmemiz gerek..zira ecdattan bize kalan miras 

kaldırıldığında,nemiz var,nemiz kalır?.. 

Damlada boğulan deryada yüzemez... 

Bizi karanlıktan kurtaran ve kurtaracak olan,geçmişle olan bağ ve 

bağlantımızdır. aksi takdirde dar geçitte kalır,tünelde boğuluruz. 

“Edibler edebli olmalı...” 

Veli idi o zat Abdulhamid Han... 
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Yozgat/Yerköy’de görev yapmakta iken,at arabacılığı yapmakta olan nur yüzlü 

İsa dayı evimize misafir olarak geldiğinde Abdulhamid Han ile ilgili şahit olduğu şu 

hatırayı anlatmıştı:”Abdulhamidin faytonculuğunu yapan köyümüzdeki bir 

arkadaşımız,bir gece vakti başından geçen olayı bize şöyle anlatmıştı”diyerek o 

faytoncu zatın başından geçip kendisine anlattığı olay şuydu: 

“Bir gece vakti. Abdulhamid Han bana hemen arabayı hazırlamamı 

söyledi,hazırladım.Bilmediğim karanlık ara sokaklardan,kendisinin tarif ettiği üzere 

gidiyor,bir yandan da gittiğimiz yerleri tanımaya çalışıyordum. 

Nihayet bir evin önünde durduk. Bana kapıyı kırmamı emretti. Bir an 

durakladım. Ancak yapamamazlık edemezdim. Heyecanlı,kırmamı isteyen emirleri 

üzerine kapıyı kırdım. 

İçeriye girdiğimizde yerde yatmakta olan bir kadın ve başında da bir erkek 

duruyordu. Şaşırmıştım. Neydi bu? Bana genci öldürmemi emretti. Şaşkınlıkla 

beraber,öldürdüm. 

Ancak hala bir şey anlamamıştım. Neydi bu gece vakti,acele,sokak aralarından 

gidiş,bir ev ve evin içinde bir kadınla,bir genç erkek ve öldürülmesi??? 

Fakat kadın rahatlamış,şaşkınlıkla,bir yandan da memnuniyetle bize 

bakmaktaydı. Nihayet biz faytona bindik,aynı yollardan tekrar saraya dönmüştük. 

Sabahı iple çekmiştim. Bu durumu öğrenecektim. Nihayet gece aklımda kalan 

yolları takib ede ede eve varmıştım. 

Gece olan olay hakkında kadına sorduğumda,kadın bana şunları anlattı:”Evde 

oğlumla ben kalırdık. Oğlum çoğu zaman eve sarhoş gelirdi. Dün gece yine sarhoş 

olarak gelmişti. Ancak beni zorlayarak kendisiyle beraber olmamı istedi. Ben ise 

kesinlikle olamayacağını söyleyip,kabul etmedim. Beni zorladı,ölümle tehdit etti. 

Başka çarem kalmamıştı. Ancak iki rek’at namaz kılmama müsaade etmesini 

istedim. Kabul etmişti. 

Abdest aldım,iki rek’at namaz kılıp,dua etmeye başladım. Duamda:”Allahım! Şu 

anda dünyada veli kulun kim ise,onu yardımıma gönder!.” İşte böyle dua 

etmiş,oğlumun kötü isteğiyle karşı karşıya kalmıştım ki,birden kapı kırıldı,duam 

kabul olmuş,yardımıma koşulmuştu. Günahta işlenmemişti. Gelen iki adamdan biri 

diğerine oğlumu öldürmesini söylemiş,oda öldürüp gitmişlerdi. Ancak 

kimlerdi,bilmiyorum.” 

İşte Abdulhamid Han böyle veli bir zat idi. 



Fethullah Gülen Hoca Efendi bu olayla ilgili bir olayı Veli bir zat olan Meded 

efendiden dinlediğini “Küçük Dünyam”adlı hatıratında da anlatmaktadır.350 

Adıyaman’ın eşrafından olan Rahmetli Mahmut Allahverdi abimizden birkaç 

kere dinlemiş olduğum bir hatırayı,kendiside dinleyip kaleme alan Ahmet Şahin 

Hoca gazetedeki köşesinde351 ve “Olaylar Konuşuyor”adlı kitabında şöyle 

anlatmaktadır:” O günlerde bende Sultan Abdulhamid aleyhtarı idim. Okulda 

anlatılanları gerçek sanıyor,aleyhinde bulunuyordum. Bir gün yine aleyhinde 

konuşurken dükkanımdaki (Terzi dükkanı)müşterinin biri bana çıkıştı: 

-Oğlum,sen imanlı insansın,sakın Abdulhamid aleyhinde konuşma. O büyük bir veli 

idi! 

Ben buna kızarak karşılık verdim: 

-Kim demiş veli diye?Memleketi bu hale getiren o değil mi? Ben öyle rivayetlere 

kulak asmam. Her kes bir şey söylüyor,kimi veli diye rivayet ediyor,kimi de deli 

diye... 

Yaşlı zat elindeki bastonuyla beni dürttü,belli ki kızmıştı. 

-Bana bak,dedi.Şimdi sana öyle bir olay anlatacağım ki,bu ne bir rivayet,ne de bir 

söylenti. Bizzat yaşadığım,şahit olduğum,başımdan geçen bir olay bu! 

Ben bu defa dikkat kesilmiştim. Çünkü işitme,söylenti falan değil,bizzat yaşadığı bir 

olayı anlatacaktı. 

Nitekim başladı da anlatmaya: 

-Ben dedi. sekiz yaşına kadar dilsizdim. Konuşamıyor,el-kol işaretiyle maksadımı 

anlatmaya çalışıyordum. Babam buna çok üzülüyor,ne yapacağını bilemez halde 

bulunuyordu. Gitmedik hoca bırakmadı,ama hiçbiri de fayda etmedi. 

Bir gün yaşlı komşumuz geldi,dedi ki: 

-Seni çok üzgün görüyorum,üzülmekte de haklısın. Bir baba için evladının dilsiz 

olması kadar üzücü bir şey olamaz. Sana bir çare söyleyeceğim. bunu mutlaka yap! 

Babam ümitle gözlerini açıp dinlemeye başladı: 

                                                           
350 Zaman gaz.2-Marttan-4-Nisan-arasında;8-3-1992 tarihli. 

351 Agg.26-3-1996. 



-Yarın şu yoldan Sultan Abdulhamid geçecek,oğlunu mutlaka karşısına çıkar ve ona 

dua ettir. Osmanlı sultanlarında yedi evliya derecesi vardır,ola ki şifa bula. 

Bu tavsiye babamın aklına iyice yatmış olacak ki;beklenen saatte yol üzerine 

çıktık,ümitle beklemeye başladık. Az sonra yaylı araba göründü,ama bizim ona 

yaklaşmamız mümkün değildi. İzdiham çok fazlaydı. Uzakta kalışımıza çok üzüldük. 

Fayton hizamıza gelince beklenmedik bir olay oldu. Ansızın durdu,içeriden başını 

uzatan sultan Abdulhamid Han bize doğru bakarak seslendi: 

-İhtiyar! Çocuğu getir,çocuğu! 

Şaşırdık. Babam heyecanla elimden çekerek beni kalabalığın içinden arabanın 

yanına götürdü,elimden tutup yukarı çıkardılar. Sultan,yanaklarımı okşadı,bir 

şeyler okuyor gibiydi. 

Az sonra bana: 

-Beni tanıyor musun,ben kimim?diye sordu. 

benim dilim tutuktu,cevap vermem imkansızdı. Dilsizdim. O anda bir şeyler hisseder 

gibi oldum. Birden dilim çözüldü,cevap verdim: 

-Sen bizim Padişahımızsın! 

Bunun üzerine babam,”Allah Allah..”diye feryadı bastı. Beni aşağı indirdiler. 

Bundan sonra bülbül gibi konuşmaya devam ettim. Dilimin açılması onun duasıyla 

oldu. 

İşte evladım,bu olay bir söylenti falan değil bir yaşamadır. Sakın ola ki Osmanlı 

sultanları aleyhine konuşmayasın. Onlarda gerçekten yedi evliya derecesi vardı. 

Dilimin açılmasına sebeb onun duasıdır. Ona hep Yasin okumaktayım.” 

V.Vakkasoğlu –İz Bırakanlar-adlı kitabında özetle anlatır;Sarayda nöbetçiler 

nöbet esnasında bulunduklarını ifade manasında yüksek sesle seslenirlerdi. Yine bir 

gece aynı sesin devamlı geldiğini,nöbetin değişmediği dikkatini çeken Padişah –ki 

yeni bombalı suikasttan kurtulmuştur.-nöbetçiyi çağırır ve nöbetini 

değiştirmemesinin nedenini sorar,nöbetçi de;utanarak arkadaşının ihtilam 

olduğundan kendisi yerine tutmasını rica ettiğini,sebebinin ise arkadaşının;”Ben bu 

halde iken Halife-i Müsliminin korunmasında vazife alamam. Nolur,sen benim 

yerime de nöbet tut,sonra da ben senin yerine tutarım,dedi. Ben de kabul ettim. 

Bu durum hoşuna giden Sultan,sabahleyin o nöbetçiyi çağırtır ve –Dile benden ne 

dilersen-der. Nöbetçi vakur bir eda ile;-Saltanatında berkarâr ol Hünkârım-,der,bir 

şey istemez. Arkadaşlarının paşalık istemesini fısıldamalarına rağmen,Paşalık 

maşalık istemem-der. Bunun üzerine Sultan ısrarını sürdürünce mecburen ; 



-Padişahım,bize bir tayin veriyorlar,doymuyoruz. Emredin de iki tayin versinler 

gayri... 

Askerin dediği yapılır ve kendisine Darıca-da bir çiftlikle,bir rütbe ihsanında 

bulunur.     

-Kim bilir,belki daha nice bilinen ve bilinmeyen olaylar vardır. Onlar zahirin değil 

batının,görüntünün değil kalbin adamıdırlar... 

O,Şazeli,Kadiri ve Nakşibendi tarikatlerine mensubiyeti vardır.352 

Abdulhamid ile alakalı bir rüyada;orduda komutan iken ayrılan bir şahsa 

Abdulhamid ayrılmamasını söylemesine rağmen o kişi ısrar ile ayrılacağını söyler ve 

ayrılır. Gördüğü rüyada;Peygamberimizin ayrılmış olan o komutandan dolayı 

birliğinin dağınık olduğunu görünce sebebini Abdulhamide sorduğunda;oda 

komutanının ayrıldığını,bundan dolayı da ayırdıklarını ifade edince Peygamberimiz 

de;”Senin azlettiğini,biz dahi azlediyoruz.”demesi,o komutanı ömrünün sonuna 

kadar ağlatır ve ağlar...353 

Ve Hacca giden ilk padişahlardandır. 

Sultan Tebdili kıyafet yaparak normal bir vatandaş kılığında,orada bulunan 

rehbere kendisine rehberlik etmesini söyler ve akabinde ona bir zarf uzatarak valiye 

teslim edip,ısrarla açmamasını tenbih eder. 

Zarf valiye teslim edilir.Zarfı açan vali şaşkına döner.Çünkü mektubta;-Rehbere 

bir bina verilmesi,maaş bağlanması…-emredilmekte,bizzat Padişah mührü ile 

mühürlenmektedir. 

-Acil iş olduğunda da tehir etmez,hemen getirilmesini söyler ve de abdestsiz 

olarak imzalamazdı.(Sultan 2.Abdulhamid Han.Ö.F.Yılmaz.214-215,277-278.) 

-Feylesof iken hidayeti Rabbaniye mazhar olan Merhum şair Rıza Tevfik 

Bölükbaşı(1868-1949)’nın Menfâ’da (evvela Mısır,bilahare Hicaz’da iken)Sultan 

Abdulhamid Han hakkında yazdığı şiiri: 
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SULTAN  ABDULHAMİD’İN  RUHANİYETİNDEN  İSTİMDAD 

  

Neredesin şevketli sultan Abdulhamid Han. 

Feryadım varır mı bârigâhına 

Ölün uykusundan bir lahza uyan 

Şu nankör milletin bak günâhına.       

Tahkire yeltenen tac ve tahtını. 

Sınadı bu millet kara bahtını. 

Denedi sillenin zem ve sahtını.       

Rahm eyle Sultanım dilsuz âhına. 

Tarihler ismini andığı zaman. 

Sana hak verecek ey koca sultan. 

Biz idik utanmadan iftira atan. 

Asrın siyasi bir padişahına. 

Padişah hem zalim,hem deli dedik. 

İhtilale kıyam etmeli,dedik. 

Şeytan ne dedi ise biz –Belî-dedik. 

Çalıştık fitneler hem intibahına.. 

Divane sen değil,meğer bizmişiz. 

Sade deli değil,edepsizmişiz. 

Bir çürük ipliğe,hülya düzmüşüz. 

Tükürdük!atalar kıblegâhına. 



Sonra ahlakı bozuk,cinsi fena. 

Bir sürü türedi,girdi meydana. 

Nereden çıktı bunca veledi zina? 

Yuh olsun onların ham ervahına. 

Bunlar halkı didik didik ettiler.  

Katl-i âme kadar sürüb gittiler. 

Etek öpmeyenler,secde ettiler. 

Bir âsi zabitin pis külahına.. 

Bu gün varsa,yoksa –Kâf-Mim- 

Şöhretine herkes fuzuli dellal. 

Alemi ma’nadan bak da,ibret al. 

Uğursuz taliin şu gümrahına.. 

Sen hafiyyelerle dem sürdün ancak. 

Bunlar her tarafa kurdu salıncak. 

Eli-yüzü kanlı bir sürü alçak. 

Kemend attılar dehrin mihri-mahına. 

Hududu yoktur açlıkla derde girenin 

Sehpayı ğazaya büyük ağanın. 

La’netle anılan cebabirenin 

Bu rahmet okuttu, en küstahına. 

Çok kimseye vatan şimdi mezardır.          

Beladan herkesin nasibi vardır. 

Selamete eren,pek bahtiyardır. 



Bu şebi-yeldanın şen sabahına. 

Milliyet davası fıska büründü. 

Rida-i diyanet yerlerde süründü. 

Türkün ruhu zorla âsi göründü. 

Hem peygamberine,hem Allah’ına.. 

Bu işler nedense bana salmadı. 

Belalıdı başım kimse almadı. 

Seyirden başkaca işte kalmadı. 

Ğurbet ellerinin bu seyyahına. 

Hoş oldu cilvesi cumhuriyyetin! 

Tadı kalmamıştı meşrutiyetin; 

Deccala zil çalan böyle milletin, 

Bundan başka çare yok ıslahına 

  

Velakin Sultanım sen Ğavsı ekbersin. 

Ahiretten bile himmet edersin. 

Çok çekti bu millet murada ersin. 

Şefaat kıl şahım meded-hâhına... 
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F   I   T  R   A   T 

  

 Bir insan düşünün! 

 Hayvanı seviyor .. hayvan onu seviyor.. hayvan- ca yaşamayı  seviyor.. 

 Kimi köpeği ,  kuzuyu, tavşanı , maymunu ,kediyi ,yılanı , domuz ,kurt ve tilkiyi..      

Hayvan elbiselerini hayranlıkla  alıyor , severek giyiyor, başkalarına  da tavsiye 

           de bulunuyor..tenkid edenleri tenkid ediyor; 

Onları yeyip  onlarla beslenmeyi , onlarla  yaşayıp  onlarla hayatlarını devam  

ettirerek , varlıklarını  onların varlığıyla var ettirmeye çalışan insanlar, azımsanacak 

kadar az değillerdir. 

Bir konfeksiyon düşünün! 



Vitrininde her nevi hayvandan yapılmış  elbiseler mevcut. İnsanların takdirlerine 

arz  edilmiş. Seç,beğen ve al,giy... 

Herkes aynı tip giysimi alır? 

Fakat beğenenlerin hepside insan ! 

Buradan şuraya gelmek istiyorum: 

İnsanlar daha insan olarak yaratılmadan ve daha dünyaya gelmeden önce;ruhlar 

alemini bir konfeksiyon ve orada tüm canlılar sergilenmiş,vitrinlerde serilmiş,daha 

şahsiyet ve kimlik kazanmamış olarak tüm canlıların önüne arz edilmiş olduğunu 

düşünelim...                   

 Acaba kim kimi ve neyi satın alır? 

Kim neyi ve hangisini  tercih eder? 

Kendi irademizle neyi,nasıl ve ne kadar seçer ve seçebilirdik? 

Bize verilenler doğrudan doğruya ihsanı ilahi ve ikramı Rabbanidir. 

Ancak şu bir gerçektir ki;bizler buraya kendi ve gerçek rolümüzü oynamaktayız. 

Hakiki kimliğimizi belirlemekteyiz. Sırf belirginleşmek,gerçek hüviyetimizi ve 

şahsiyetimizi kazanmak için... 

Verilenler;Lütuf ve İhsanından... 

Kaybettiklerimiz;kendi irade,kesb ve amelimizin birer neticesidir. 

Düşünüyoruz... Yapıyoruz... 

Demek ki;Sonucundan memnunuz ve memnun kalacağız... 

Demek ki;bu kendisiyle ruh bulanlar,tanışmış olan ruhlardır. 

        6-7-1996 

       MEHMET   ÖZÇELİK 
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DEĞİŞMEYEN   BEN, DEĞİŞEN BİZ! 

  

 Bir sergi açılsa ve bir fuarda –Ben- ler satışa sunulsa herkes kendi –Ben-ini alır. 

Satın alıp beğendiğimiz –ben-imizi kendi benliği içerisinde koruduğumuz sürece –ben-

varlığı içerisinde olur,varlığı devam ettirilmiş olur. 

 -Ben-deki ben,kaybolsa herkesinkiyle beraber,hiç kimse başkasına itibar etmeyip 

kendini beğenecek,kendini ve kendi –Ben-ini alacaktır. 

 Ben-liğini kaybedenin,benliğini bulamayıp,başkası da olamadığından benliksiz ve 

kimliksiz bir kimse olarak kalacaktır. Yani –bensiz,benliksiz,onsuz,kimsesiz bir kim-siz 

ve kimliksiz olacaktır. 

 Kimliğiniz Lütfen!!! 

 Elbet,elbet.. buyurun... 

 Şeyy.. benim mi? Ben mi? Yok. Kaybetmişim de.. Bulamadım! Nerede 

kaybettiğimi de bilmiyorum ya! 

 Zamanın değişmesiyle değerler değişmez. 1400 sene önceki değer,bu günde 

değerdir ve değerlidir. Zamanın geçmesi onun kıymetini düşürmez. Yıllar eskir,o 

eskimez. Antika gibi kıymetlidir. 

 İslâmiyetin getirdiği değerler de,değer itibariyle değerli olup,değişmez 

hakikatlerdir. İlel-ebed kıyamete kadar yeni,taze ve değişmez değerlerdir. 

 Asrı saadette ne kadar geçerli ve taze ise,bugünde aynı değerde ve geçerliliktedir. 

Kusur,değişmeyen değerlerde değil,değişen değişen değersizliklerde,bozulan ben ve 

kaybedilen kimliksizlerdedir. 

 Rabbımın anlattığı,anladığı ile orantılıdır. 

 Bizim anladığımız ise ne kadar ve nereye kadardır? 

 Bizlere anlayan Rabbımız,bizlere anlayacağımız ve anladığımız ölçüde 

konuşuyor. 

 Bizler ne ölçüde anlıyor ve anlamaya çalışıyoruz?   

 Yapılması gereken;bizi anlayan ve anlatan Rabbimizi anlamak ve anlamaya 

çalışarak bir bütünlük arz etmektir. 

  

          31-07-1998 



         MEHMET      ÖZÇELİK 

  

           

B     E     N 

  

 Olmayan bir varlıktır ben. Yokluğu ben de olup,varlığı yokluğunda olan ben... 

 Ben,ben de değil. Kimbilir ner de? Kim de? 

 Bir ben vardır ben de benden içeru... Ben ise ben den dışaru... 

 Sahib olmadığım bir ben var ben de... Bana çektiren,hem de çok çektiren ben... 

 Kim bu ben?  Ben kimim? 

 Sanki beni bitirmek için,olmayan beni yitirmek için ben de  ben...   

 Ben ben de değilim! 

 Ben kimdeyim? 

 Kim ben de? Ben kimim? Kimdir ben? 

 O ben ki;damla değilken,okyanus oldum der hemen. Okyanuslarla boy 

ölçüşmeye bakar... Boyuna da bakmadan... 

 O ben ki;her şeyde kendini görür. Kendinden içre olanı düşünmez. 

 Rakib tanımaz tek rakibdir ben... 

 Bütün eşyayı kendine verir. Nev’i şahsına münhasır. Adeta eşya kendisiyle var 

olur,bilir. 

 Oysa bilmez ki;ben gider,ten kalır. O da biter bir isim kalır. Oda uçar,geriye bir 

hiç kalır. 

 Ancak ben-siz bir ben kalır. O da ben-den içeru... 

 Ben ancak o benle kalır. O ben-siz geriye ben-siz bir benlik kalır. Hem de 

densiz... 

 Sürekli,duraklamadan yokluğa giden.. Şeytan gibi tedenni eden... 

 Tüm kötülüklerin aslı ve esası ben ve benlikten çıkmada... 



 Tüm hayırlar ve güzellikler ben ve ben-liksiz var edilmekte... 

 Bir zamanlar bende vardım. Varlığım varlığınızın üzerinde bir varlıktır ve:”Ben 

(Benliğimle) sizin en büyük rabbinizim.”354 Yani benim ben ve benliğim,sizlerin ben ve 

benliğinizden en belirgin ve üstün olanıdır.”diyen fir’avun;kendisiyle beraber bir çok 

ben-ler bugün ben-siz... 

 Yukarılarda gezerken şimdi ayaklar altında... Hem de unutulmaya terkedilmiş 

olarak... 

 Oysa hiç rab olanlar ölür mü? Ölenler hiç rab olur mu? 

 Rab ölür mü hiç? Ölür mü hiç rab? 

 O halde ben kimim? Nereden geldim? Niçin geldim? Sorular? Sorular? 

 Yok idim var oldum. Varlığa çıktım. Daha doğrusu çıkarıldım. Varlık buldum. 

 Kaybolmuş bir şeyi bulamadım.. İhsan edildi... 

 Var idiysem şimdiye kadar nerede idim? Evet,bu aleme kendimi bulmak için 

geldim. Kendimi bilmek için bana ben verildi. 

 Vahidi kıyâsi eseri olarak,Rabbimin büyüklüğünü kavramak için ben de 

bulunmaktadır ben... 

 Asıl mesele iman meselesidir. Yani benliğimizi onun benliğine atıp eritmek. O’na 

intisab ettirmektir. 

 Namaz ile O’na teslim olup,benliğini O’nun huzurunda yerlere sermek. Yani 

toprak gibi olup,varlıkları içerisinden çıkarmak... Yoksa taş gibi olmakla canlılara 

hayat kaynağı olmaktan mahrum olmak değildir. 

 Oruç ile;benliğin hortumunu kırarak,aczini bildirip,gerçek kulluğunu 

takınmasını sağlamak... 

 Zekat ile;o benliğin alaka duyduğu kalbi bağlayan bağları,O’na yönelterek O’na 

olan bağlılığı tesbit etmek... 

 Tüm ibadetlerde hedeflenen ben-i O’na döndürmektir. 

 Hac ile ben,yüzünü O’na dönmekte,gerçek benliğine kavuşmaktadır. 

 Kelime-i şehâdet bunun dil ile sonuçlanmasıdır. 

 Dil,bütün zahiri ve batini organlara vekaleten şahitlik yaparken,kalb de bunu 

onaylamaktadır. 

                                                           
354 Naziat.24. 



 Bununla beraber;dil madde aleminin şahidi. Kalb de mana alemimizin... 

 “Her şey aslına rücu’ eder”355 hakikatınca,bizdeki ben-de O’na dönmektedir. 

 Ben-ler ister istemez O’na gitmektedirler... O’ndan geldikleri gibi... Vasfı 

bozulmaz,sû-i istimal edilmezse... 

 Ben kimim? Nereden geldim? Niçin geldim? Ben-i gönderen,ben-den ne 

istemektedir? Ben kime varacağım? Ben-im kime gidecek? 

 Men bende-i Kur’ânem,eğer can dârem. 

 Men hâk-i râh,Muhammed muhtârem. 

 Ben,bu can ben-de durdukça,Kur’an-ın kölesiyim. 

 Ben,seçkin olan Muhammedin yolunun toprağıyım. 

 “İnna lillâhi ve inna ileyhi raciûn”356 

 Biz Allah içiniz,O’ndan geldik ve O’na dönücüyüz... 

 Ben-mi? Tanıtayım. 

 Sen-mi ? Tanıyayım... 

 Âaa  aah... Keşke seni tanıdığım,kendimi sana tanıttığım kadar,ben kendimi 

tanısam ve tanıyabilseydim!... 

 Tüm sıkıntılarda; ben-lerin kendilerini tanımamak ve tanıyamamaktan; 

 Sen-lerin de kendilerini tanıtamamaktan ileri gelmektedir... 

 Kendindeki ben-liğini tanıyamıyan ben,sana kendi kimliğini nasıl tanıtsın? 

Kendini yaratanı nasıl tanıtsın... Benliğini vahidi kıyasi yapsın,toprağa atsın,öyle 

baksın... 

 Damlada boğulan,okyanusu geçemez... 

  

          9-3-1996 

         MEHMET  ÖZÇELİK 

                                                           
355 İsra.84. 

356 Bakara.156,46,Enbiya.93,Mü’minun.60. 



 

 

 

İMAM-HATİB  VE   OKULLARI   ÜZERİNE 

  

 1924-1961-1982 Anayasasınca Dini Eğitim mecburi,Tevhid-i Tedrisatın 4. 

maddesine göre de İmam-Hatibler kurulmuştur. 

 1924-de ilk  olarak muhtelif yerlerde 29 İmam-Hatib açılmış,şu anda 1997 

hesaplarına göre 464 olup,480 bin öğrenci ulunmaktadır. 

 1973 yılında 1730 sayılı M.E. Temel Kanununa göre kızlarda alınmıştır. 

 İmam-Hatiblerin %-70’i halk tarafından yaptırılmış,%-25’i de devlet-halk 

işbirliğiyle yaptırılmıştır.  

 İmam-Hatiblerde Cuma namazı saati camilerde tatbikat olduğundan,o saatlerde 

ders konulmaz. 

 Bir asra yaklaşan bir süredir milyonları mezun verip,yarım milyonu okuyan bu 

okullar silsilesi yani İmam-Hatibler göz ardı edilemez. Yabana atılamaz. Ve bu mezun 

olan insanlar devletin her kesiminde de görev yapmaktadırlar. Onlar rencide edilemez. 

 İmam-Hatibler bir ihtiyacın ürünüdür. şöyle ki; 

 Yıllardır yani özellikle 1925-1950 yılları arasında büyük çapta bir din 

düşmanlığının ve ihmalinin mevcudiyetini ve bunun tüm memlekette sergilendiği bir 

hakikattır. Öyle ki artık şu feryatlara şahit oluruz; 

 H. Suphi Tanrıöver CHP’nin 1947’deki kurultayında şöyle der:”Vallahi billahi 

altı köyümüzde bir tek imam kaldı. Ölülere nöbet bekletiyoruz. Ondan kalkıp,bu köye 

geliyor ve boyuna köy değiştiriyor. Eğer bize İmam ve Hatib vermezseniz,ölülerimizi 

köpek leşi gibi toprağa gömeceğiz.” 

 Din düşmanlığı,dinin yerine ne bulunmuşsa o konulmaya çalışılmıştır. Ve din bir 

zehir ve afyon olarak nitelendirilmiştir. Oysa manevi refah olmadan,maddi refah 

düşünülemez. 

 Milletin Menderes ve Özal’a olan teveccühü;milletin boğazını sıkan 

zincirlerden,güçleri yeten birkaç zinciri kırmaları sebebiyledir. 

 İmam-Hatibler,büyük çapta halkın destek ve yardımıyla ayakta dururlar. 



 İlk İmam-Hatib 1949’da İstanbul’da açılmıştır.Sebeb olarak dünyada gelişen 

demokrasi havaları... 

 Başlangıçta 7 aylık kursla başlarken 1950 seçimlerinden sonra M. Celaleddin 

Ökten (1882-1961)’in girişimiyle Tevfik İleri (Milli Eğitim Bakanı)’nin projeyi 

kabulüyle 7 yıllık olarak kabul edildi. 

 Resmi olarak “17-Ekim-1951 tarihinde ilk 7 İmam-Hatib okulu öğretime başladı. 

Bunlar Adana,Ankara,İsparta,İstanbul,Kayseri,Konya ve Maraş İmam-Hatib okulları 

idi.” 

 1959’da da Yüksek İslam Enstitüsü açıldı. 

 İmam-Hatiblerin sadece Diyanete yönelmeyip,diğer bütün dallara da yönelmeleri 

ve her alanda başarı göstermeleri,bazılarını rahatsız etti. Çünkü hesaplarında dinin ve 

verilen tedrisatın sadece cenaze yıkamak ve Diyanet camiasının çevresinde ve 

çerçevesinde kalıp,onu aşmaması,kendilerine bulaşmaması idi... 

 Tam bir utanç duvarı... Utanılacak bir uygulama... 

 Oysa liseler sürekli mezun vermektedir. Ne derece ve ne kadar verim 

alınmaktadır?  

 İkinci olarak;eğer yenisine ihtiyaç durumu söz konusu değilse,neden sürekli 

açılma durumuna gidilmektedir? Düşünülmesi gerekmez mi? Yoksa siyasi yatırım mı? 

 Oysa İmam-Hatiblere olan ihtiyaç,toplumun dine olan 

ihtiyacının,susamışlıklarının bir göstergesidir... 

 Bugün Türkiye’de ve diğer dünya ülkelerinde önemli mevkilerde hizmet veren 

şahsiyetler içerisinde önemli çapta İmam-Hatibliyi görmekteyiz. Marifet İmam-

Hatibleri engellemek değil,onu arttırıp,diğer liselere de teşmil etmek,yanlış ve eksik olan 

noktaları tashih etmekten geçer... 

 İmam_Hatib liseleri konusunda zaman be zaman,Zaman gazetesinin Kulis 

köşesinde yazan Taha Kıvanç İsmiyle (Fehmi Koru);eski Milli Eğitim Bakanı Nevzat 

Ayaz’ın yanına gittiği,kuvvet komutanlarından birine şöyle dediğini yazar:”O işi 

hallediyorum,ilk öğretimi sekiz yıla çıkarma bahanesiyle hem İmam-Hatib okullarını 

hem de Kur’an kurslarını kapatacağım.”i[i]  demiş. 

 Devlet sırtındaki kamburu daha da arttırırken,toplumun ilgisiyle ayakta 

duran,halkın böyle bir yükü yüklenmesine müsaade etmemektedir. Tam bir tezad... 

 6-Mart-1924’de Tevhid-i Tedrisatın kabul edilmesi ve 1.Maddesindeki:”M.1-

Türkiye dahilindeki bütün müessesatı ilmiye ve tedrisatı maarif vekaletine merbuttur.” 



Bu ifade dini tedrisatı ortadan kaldırmaktadır. Sonradan eklenen madde ve yan 

desteklerle ayakta tutturulmaya çalışılmaktadır. 

 Kapatılmaları hususunda ise;1930’da İmam-Hatibler kapatılmıştır. 1933’de 

İlahiyat kapatılmıştır. 1930’a kadar ilk-orta ve liseden ve ilk öğretmen okullarından Din 

dersleri kaldırılmıştır. 1929’da Kur’an Kursları, 1930’da birkaç hocaya sınırlı olarak 

sadece Kur’an öğretme izni verilmiştir. 

 1932’de Ezan Türkçeleştirilmiş. Tercümesinden namaz kıldırma denemeleri 

yapılmıştır. 1940’da ise tamamen yasaklanmıştır. Evde toplanıp,okuma ve öğrenmelere 

müsaade edilmemiş,hapsedilmiş,cezalandırılmıştır. Kur’an-ı Kerimler yasaklanmış ve 

saklanmış... 

 Örnekleri gayet çoktur. Şahitleri de yüzlercedir,binlercedir.Kayseri’de bir 

büyüğümüz anlatmıştı. Babam bana Kur’an-ı öğretirken abim pencereden dışarıya 

bakıyordu,abime öğretirken de ben dışarıya bakıyordum. Tâki jandarma falan 

gelirse,hemen harekete geçerek,her şeyi ortadan kaldırıp,bir şey hissettirmeyelim. 

 Bunlarla beraber binlerce yıllık,binlerce eserler ya Bulgar’a kağıt fiyatına 

satılmış,ya yakılmış,ya da gömülerek,saklanarak ortadan kaldırılmıştır ki,hiçbir asırda 

benzeri olmayan tam bir vahşet... Haçlı seferlerini gölgeleyecek nitelikte... 

 1940’lı yıllardaki eğitim;Allah yerine tabiat,Kur’an çöl kanunu,Peygamber 

ise,akıllı bir insandı sözleriyle geçiştirmelerden ibaretti. 

 Azınlık okullarına müsaade edip,bu okullara müsaade etmeyen de iyi niyet 

aranmaz.  

 1997 yılından itibaren İmam-Hatib ve Kur’an kurslarına vurulan darbeyi tarih 

affetmeyecek,buna vesile olanların lekeleri dünya ve ahirette silinmeyecektir. Kara bir 

leke olarak kalacaktır. 

 Geride kalanların keffâret olarak affı ise;tüm okulların 4. ve 5. sınıflarından 

itibaren;Kur’an-ı Kerim,Hadis ve Arapça derslerinin konulması olacaktır. 

 Şimdiki okulların eski medreselerden farkı;eğitimde ciddiyet ve dini tedrisatın 

daha şümullü verilme imkanıdır. Dinle fen ilminin beraber verilmesi. Zira,akılları 

aydınlatan fen ilimleri,kalbi aydınlatan ise din ilimleridir.İkisinin birleşmesiyle hakikat 

ortaya çıkar. Birbirlerinden ayrıldıklarında ise;birincisinden inkar,şüphe ve tereddüt 

çıkarken,ikincisinden de taassub meydana gelecektir. 

 Osmanlı bunu kendi vüs’ati içerisinde yapmıştır. Bize bunu genişletmek 

kalmaktadır. 



 Dini ilimleri öğrenmek kadın-erkek her kese farzı ayın yani her kesin başlı başına 

sorumlu olup öğrenmesi gerekli ilimlerdir. 

 Fen ilimleri ise;farzı kifâye olup,bazılarının yapması ile diğerlerinden sakıt olan 

ilimlerdir. 

 Akıl ve kalbi birbirinden ayıramayan,ayırılması düşünülmeyen bir hakikat 

varken,din ve fen ilimlerini bir birinden ayırmak bir hakikatsızlıktır.   

 İmam-Hatiblerin de kapatılmaya çalışılması bir haklılık değil,haksızlıktır. 

 NOT : “İmam-Hatiblerde Orduya Alınmalıdır.”yazısından dolayı içeriye alınan 

Hekimoğlu istimal (diğer adıyla Ömer Okçu) ;yazmış olduğu –Minyeli Abdullah-ı ve –

Maznun- romanındaki olayları bizatihi hayatıyla oynayan yazara zincir ve kelepçe 

vurulmakla,vicdanlara ve fikirlere vurulmuş olmaktadır. Tıpkı şef döneminde olduğu 

gibi... 

 Gazetedeki –Suç unsuru sayılan- yazıyı okumuş,birkaç dakikalık takdirle 

geçmiş,gönlümüze koyarak,fetholunmamıştık. Kalblerimizdeki kasavet açtırmamıştı. 

 Şimdi yüz binler İmam-Hatiblinin ve milyonlar ehli imanın gönlü fethedilmiştir. 

O’na vurulan zincir,bütün İmam-Hatiblilere ve benimseyenlerine vurulmuştur. 

 Zincire vurulduğumuzu anlamış,zincire vurulan o muhterem abimizi 

anlayabilmiştik. 

 Şu Fetih gününde Rabbimizden temennimiz odur ki;Değerli yazarımızın 

zincirleriyle beraber;fikir,vicdan ve kalblerdeki mühür ve kilitleri açsın. Zira zihniyet 

ve düşüncedeki açılma ile çok zincirler çözülecektir. 

          14-5-1996 

         MEHMET   ÖZÇELİK 

  

 

 

 



 

 

ALEME   İLİM  PENCERESİNDEN  BAKIŞ 

  

 İlim;Allah’ın alim isminin bir tecellisidir. O halde Allah’a götüren ilim,ilimdir. 

Aksi durumda kışır ve yüktür. Bütün ilimler Allah’ın Alim isminden ve Kur’an-dan 

çıkmıştır. Nitekim Kur’an-ı Kerim-in 750 ayeti ilme ve araştırmaya yöneltir. Hz. Âdem’i 

ve onun şahsiyetinde zürriyetini meleklere tefevvuk ettiren ilimdir. İnsanların da 

insanlara üstünlüğü ilimle olur. 

 Meşâhir-i ulemadan Ebu Bekir el-Arabi:”Kanun-ut Te’vil”adlı 

eserinde:”Kur’an-ı Mübin,77.450 kadar ulumu havi bulunmaktadır.”der.357 

 Hadis kitaplarında ilme teşvik edici bir çok hadisi şerif ve sahabe sözleri 

zikredilmiş ve ona teşvikler yapılmıştır.358 

 Mâverdi”Edebud Dünya ved Din” adlı eserinde genişçe 359 ilmin fazileti,ilmin ve 

öğrenmesinin edebi,ilmiyle amel edip,yapmadığını söylememek,ilmin her lezzetin 

fevkinde olduğunu..ihtiva eden konulardan bahsetmektedir. 

 Âyet’de:”İnsanlardan bazısı,bir bilgisi,yahut bir rehberi veya (Vahye dayanan) 

aydınlatıcı bir kitabı olmadığı halde sırf,Allah yolundan saptırmak için yanını eğip 

bükerek (kibir ve azamet içinde) Allah hakkında tartışmaya kalkar. Onun için dünyada 

bir alçaklık vardır;kıyamet gününde ise ona yaygın bir azabı tattıracağız.”360 

 Cehâlet;alçalış ve alçaklık sebebidir. 

 Gerçek eğitim,İslâmi ilimle olur.”İslâmi eğitim,dinin esaslarına bağlı,beşeri 

sapıklıktan hidayete,karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için her zaman her yerde hak 

dini tebliğ ederek,bütün beşeriyetin hizmetine sunmağa gücü yeten müslüman şahsiyetin 

teşekkül ettiği sağlam temeldir. İslâmi terbiye,İslam medeniyetinin bütünü,fikir ve 

prensipte,söz ve işte,ahlak ve davranışta,usul ve nizamda,dünya ve ahirette başarılı 

                                                           
357 İlmi Tevhid.Ömer Nasuhi Bilmen.sh.11. 

358 Hadislerle Müslümanlık.M.Y.Kandehlevi. 4 / 1499-1616,Et-Terğib vet-Terhib.Münziri. 1 / 92-

130,Kenzul İrfan. (Osmanlıca) M.Esad Efendi.sh.36,El-Lü’lü-ü vel Mercan.M.F.Abdulbaki. 2 / 345. 

359 Age.sh.41-93. 

360 Hac.8-9. 



olgun ve mutlu hayatında bütün verileriyle yerleştiği sağlam temeldir. İslam eğitimi 

gerçekten bu medeniyetin temelidir. 

 İmam-ı Azam:”Eğitim,şahsiyeti ihya eden veya bozan şeyin anlaşılmasıdır.” Bu 

ifadeden şu ortaya çıkıyor:İmam-ı Azam-a göre eğitim,düşünce ve hayatın doğru 

yolunun öğretilmesi demektir.” 

 Zernuci:Bilgiyi,takvayı elde etmek için bir vasıta olarak kabul eder.” Ve şöyle 

der:”Bilgi zihni aydınlatan bir hususiyettir. Eğitimse,bilgi ve hüküm verme metotlarının 

inceliklerine nüfuz etmeyi temin eder.”361  

 Kazanılan ilimler tefekkürle yoğrulmalıdır. Ta ki hamlıktan kurtulsun. 

 İlim hakkında Zernuci:”İlmin üstünlüğü hiçbir kimse için gizli değildir,apaçıktır. 

Zira ilim insanlığa mahsustur. İlimden başka bütün hasletlerde insanlarda hayvanlarda 

müşterektir. Cesaret,atılganlık,kuvvet,cömertlik,şefkat gibi sıfatlarda insanlarla 

hayvanlar müşterektir. Fakat ilim müstesnadır. Zira Cenâb-ı Allah, ilim sebebiyle 

Âdem aleyhisselamın meleklerden üstün olduğunu açığa çıkarmıştır. Yine ilim sayesinde 

Cenâb-ı Allah meleklere,Âdem aleyhisselama secde etmelerini emretmiştir. 

 İlmin şeref ve üstünlüğü kendisi sebebiyle,Allah katında ebedi saadet ve 

keramete ulaşılan takvaya vesile olduğu içindir. 

 İmam-ı Azam Ebu Hanife’den:”ilmi nasıl öğrendin?”diye sorulmuş,o da şöyle 

cevap vermiştir:İlmi dört şey ile elde ettim: 

 1)Köpeğin yaltaklanması gibi ilim adamlarına yaltaklandım, 

 2)Kedinin tevazuu gibi alçak gönüllü oldum, 

 3)Kargalar gibi uykusuz sabahladım, 

 4)merkebin sabır ettiği gibi sabır ettim.” 

 “Haricilerden yirmi ayrı kişinin sorduğu:”Ya Ali,ilim mi üstün,yoksa mal mı?” 

Tek sorusuna:”İlim daha üstündür.” delil istemeleri üzerine,hepsine ayrı ayrı cevab 

vererek: 

 “İlim maldan üstündür. Zira ilim seni korur,halbuki sen malı korursun. 

 -İlim harcandıkça artar,mal harcandıkça azalır. 

 - İlim sayesinde düşmanlar dost olur,fakat mal böyle değil. 

                                                           
361 İslamda Eğitim.B.Bayraklı.sh.106. 



- İlim dünyadan uzaklaştırır,ahirete yaklaştırır;mal ise böyle değildir. 

 -Ölüm sebebiyle ilim,sahibinin mülkiyetinden çıkmaz,fakat mal böyle değildir.  

 -İlim sahibine sirayet eden bir nurdur. Mal ise buna muhaliftir. 

 -İlim Allah’ın kelamından çıkar,mal ise topraktan çıkar. 

 -İlim Peygamberlerin (AS) sevgilisidir. Mal ise Nemrud, Fir’avun, Hâman ve 

Karun’ların sevgilisidir. 

 -İlim kendine kendine hizmet edilendir. Mal ise hizmet edendir. 

 -İlim ruhun gıdasıdır,mal ise cesedin gıdasıdır. 

 -Ürkme zamanlarında ilim sana arkadaş olur,mal ise seni ürküntü verir. 

 -Yolculukta ilim senin arkadaşındır. Mal ise yolculukta senin düşmanındır. 

 -Tek başına ilim taatsız da olsa kurtulmana sebeb olur,fakat mal böyle değildir. 

 -İlim Peygamberlerin mirasıdır. Mal ise eşkiyanın mirasıdır. 

 -Kıyamet gününde ilmin hesabı yoktur. Fakat malın helal ise hesabı,Haram ise 

azabı vardır. 

 -İlmin sahibi şefaat edecek,malın sahibi ise şefaat edilecektir. 

 -İlim sahibi asla unutulmaz,fakat mal sahibi unutulur. 

 -İlim kalbi nurlandırır,mal ise karartıp katılaştırır. 

 -İlim sahibi Allah’a kulluğu,mal sahibi ise Allahlığı iddia eder. (Nitekim Fir’avun 

da olduğu gibi)  

 Böyle tatminkar cevab verdikten sonra:”Bu konuda bana daha soru sorsaydınız 

yaşadığım müddet başka başka cevablar verirdim,buyurdu. 

 Hadis’de:”Şüphesiz alimler peygamberlerin varisleridir.”362 

 “Öğrenci bilgi edinirken Tevhid,yani inançla ilgili bilgiyi öne almalı ve Allah 

Taalayı delil ile tanımalıdır. Zira bize göre her ne kadar taklitçinin imanı sahih ise 

de,Allah’ın birliğini tanımada delile dayanmayı terk ettiği için günahkar olur. 

                                                           
362 Tirmizi. 5 / 94.H.No.2682. 



 “Her şeyin bir engeli vardır,fakat ilmin bir çok engelleri vardır.” bundan 

dolayı”İlme bütünüyle kendini vermeyen onun cüzünü elde edemez.”363 

 Hadis’de:”İlmi taleb etmek her müslüman erkek ve kadına farzdır.”(İbnu Mace) 

Hadisini Zernuci şöyle açıklar:”Her müslümana,her bir ilmi taleb etmesi (ki buna ömür 

bile kafi değildir.) farz değildir,ona farz olan İlm-i haldir,nitekim:”En efdal ilim,ilm-i 

hal,en efdal amelde hıfz-ı haldir.”demiştir.364 

 İbni Mace’de:”İlim öğrenmek her kese farzdır. Muhakkak ilim öğrenmek için 

uğraşana denizdeki balıklara varıncaya kadar her şey istiğfar eder.”365 

 Ölmüş kalbler ilimle dirilir. “Mahiyet ve istidat itibariyle her şey ilme 

bağlıdır.”366 

 O ilmin de o milletin ruhuna,bünyesine,tarih,din ve kültürüne uygun olması 

gerekir. 

 Hz. Süleyman:”Bence nefsini terbiye eden kimse,tek başına bir şehri fetheden 

savaşçıdan daha kuvvetlidir.”der. 

 Vücut kendisine münasip olmayan,hazmedilmeyen bir şeyi kusar ve 

atar,reddeder. Verilecek olan eğitim ve öğretim de öyledir. 

 1926’larda bir İngiliz gazetecisi İngiltere’de olan Vahdettin’e sorar:”Türkiye’de 

Laik bir eğitim sistemi uygulanmaktadır. Buna dayanarak medreseleri kapatıp,hilafeti 

lağvettiler. Bu laik eğitim tatbikatına ne dersiniz?” Cevaben: 

 “Eğer bu proğramı 50 sene uygularlarsa bolşeviklik gelir,kominizm gelir.”der. 

İşte yarı kör,yarı topal eğitimimizde bunu hatırlatmaktadır. Ne din ilimleri,ne de fen 

ilimleri.İkisinden de mahrumuz. 

 Hala nasıl yapalımlarla meşgulüz. Yani nasıl bir eğitim uygulayacağımızı 

bilmemekteyiz. Sil boz tahtası. Deneme tahtası. Neler yapalıma daha gelmemişiz. 

Yani,şu şu şeyleri yaptık,daha neler yapalım seviyesine gelmemişiz. 
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 Diğer bir hazin tablo ise,eğitimci,talebeyi kendi ilmi seviyesine çıkarma 

çabasında değil,onun seviyesine inmede ve düşmede. Onu kendi seviyesinde 

götürmüyor,kendi onun seviyesinde gidiyor, Seviye ise sürekli düşüyor. 

 En çok yara alan kurumumuz,eğitim kurumu.”1920’den 1992’ye kadar 48 Milli 

Eğitim Bakanı değişmiş,bunun ancak üçü eğitimci. Ve bunların kahir ekseriyeti milletin 

inançları ve değerleri doğrultusunda değil de,kendi fikriyatı doğrultusunda,batı 

kültürüyle milleti yoğurma çabasında.367   

 Batıda ise;son asırlara kadar batının ilme dayanmamasının,ilimden uzak 

kalmalarının sebebi,Tevrattaki şu ayete dayanır. “Hz. Adem’in yemesi yasaklanan 

meyve bilgidir. O meyveden yedikten sonra cennetten çıkarıldı.”inancıdır. 

 Avrupalılar 12. asırda İslam eserlerini latinceye tercüme etmeleriyle Rönesansı 

gerçekleştirmişlerdir. 

 1963’de A.B.D. Başk. Yardımcısı sıfatıyla Türkiye’ye gelip,Amerikan Robert 

Kolejini ziyaret eden Lyndon kendisine kilisenin faaliyetlerinden,mezun vermelerinden 

bahsedilince sözlerini keserek:Bana bunlardan değil,A.B.D. eğitim ve politikasını 

benimsemiş,gerçek bir Amerikalı ruhu taşıyan ve bir Amerikalı kafasıyla düşünebilen 

kaç tane mezun verebiliyorsunuz? bundan bahsedin?”der.368 

 Evet,ya biz de? Kendi değerlerine bağlı,fen ilimlerinde ileri kaç insan yetiştiriyor 

veya yetişmesine yardımcı oluyoruz? Yoksa engel mi oluyoruz? Başlı başına tahlil 

konusu... 

 Mâverdi’nin belirttiği gibi;”Yaratılıştan gelen akıl da olsa,çiçeğini ancak eğitimle 

çıkarabilir. Tıpkı,verimli olduğu halde,bitkisini çıkarırken suya ihtiyacı olan toprak 

gibi.”369 

 Kur’an-ı Kerim-de:”Toprağı verimli olan güzel bir memleketin bitkisi,Rabbinin 

izni ile çıkar. Fena ve verimsiz olan bir tarlanın bitkisi ise çıkmaz;çıkarsa da bir şeye 

yaramaz. İşte ayetleri,şükredecek bir kavim için böyle açıklarız.”370 

 Hz. Ali’nin ifadesiyle:”Dünyada mesud olmak istersen ilim öğren. Ahirette 

mesud olmak istersen ilim öğren. Eğer her iki dünyada da mesud olmak istersen ilim 

öğren. Evvela kendini bil,çünkü kendini bilen ancak Allah’ı bilir.” 
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 Maddi ilimlerde ilk de eksiklik,sonuncu da mükemmellik var iken,manevi 

meselelerde mâkûsen mütenasibtir. Yani Rasulullah zamanındaki insan,daha 

büyük,sırasıyla ondan uzaklaştıkça terakki olmamakta,güneşten uzaklaşma gibi. Maddi 

ilimlerde ise,son teker ilk tekerden farklıdır.  

 Başlangıç da Allah’ın Alim isminden çıkıp gelişen ilimler,sonunda Hz. Hızır’ın 

Hz. Musa’ya dediği gibi ki:”İnsanların ilmi,Allah’ın sonsuz ilmi yanında serçenin 

gagasına bir seferde alabildiği bir damla su kadardır.” 

  

   KUR ‘ AN   IŞIĞINDA   TEKNOLOJİ 

  

 Teknolojik ilerlemeyi,ilmi ilmi ilerleme doğurur. 

 “Kur’an-ın talimleriyle kavânini terbiye arasında tam bir mutabakat 

vardır.”(Lovazon) 

 “Kur’an daha büyük tezekkinin mebde-i olabilir. Kur’an insanları 

medenileştirir. Sanayi ve ticareti inkişaf ettirmeye sevkeder. Nitekim Kur’an-ın feyziyle 

harekete geçen müslümanlar,muazzam,muhteşem,şehirler tesis ettiler.”(T.Arnold) 

 İslam alemi batıyla kıyaslanamıyacak derecede,ilimde öncülük yapmıştır. Bir çok 

dalda bunu isbatlamıştır.371 

 Hz. Ali:”İsteseydim sadece Fatiha suresi için yetmiş deve yükü tefsir yazardım.” 

 İbni Abbas’da:”Devemin yularını kaybetsem,onu mutlaka Kur’an-da 

bulurum.”der. 

 Kur’an;dünya ve ahiretin yazılı birer haritasıdır. 

 İmam Fahreddin Razi Hazretlerinin anlattığına göre,Astronomi ile uğraşan bir 

alime,bir fıkıhçı ne yaptığını sorar. O da:”Üstlerindeki göğe bakmadılar mı,onu nasıl 

yaptık,süsledik,hiçbir çatlağı yoktur.”372 ayetini tefsir etmeye çalışıyorum.”diye cevab 

verir. 

 Fahri Razi bu menkıbeyi anlattıktan sonra,Astronomi ile meşgul olan alimin 

cevabını pek beğenir ve şöyle der:”O çok isabetli bir cevab vermiştir. Çünkü,bir 
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insan,Allah’ın sanatı ve mahlukatı ile ne kadar çok meşgul olursa,o ölçüde onun kudret 

ve azametini anlar.”373 

 Peygamberler ilimlerin öncüleri ve pirleridirler. Kur’an buna ışık 

tutmaktadır.374 

 Batı medeniyetinin temelinde İslam medeniyeti ve onun tesiri yatmaktadır.375 

 Nahl suresinde Bal arısı ve kendisine vahyedildiğinden bahsedilirken,dikkatimiz 

çekilmektedir. Bu gün bir Bilgisayar saniyede 16 milyar kere işlem yaparken,arı 10 

trilyon işlem yapmaktadır. 

 Müslüman İlim öncüleri Ansiklopedisinde özetle:376 

 “İlim insanların ortak malıdır. Başlangıcı tarihin derinliklerine kadar uzanan 

ilim,devamlı ilerleme içerisinde olmuştur. Peygamberler bunu öncülüğünü yapmış 

olup,ilmin ilerlemesi onların mu’cizelerinin benzerini yapmaya sevketmektedir. 

 Nitekim daha 794’de Bağdad’da Harun Reşid’in oğlu İbni Fazıl (739-805) ilk 

kağıt fabrikasını kurdu,zira eser neşri için kağıda ihtiyaç vardı. Bunu 800 tarihinde 

Mısır,950’de Endülüs takib etti. Avrupaya ise ancak seneler sonra girebildi. 1100’de 

Bizans,1102’de Sicilya,1228’de Almanya,1309’da da İngiltere’de kağıt fabrikaları 

kuruldu. 

 Avrupalıların itirafı;Mesela prof. Jacgues Risler:”Rönesansımızın Matematik 

hocaları müslümanlardır.”derken,Fransız Prof.larından E.Gautier’de:”yalnız Cebri 

değil diğer Matematik ilimlerini de,Avrupa kültür dairesi,müslümanlardan almış 

olduğu gibi,bu günkü batı Matematiği gerçekten İslam matematiğinden başka bir şey 

değildir.”demektedir. 

 Müslümanlar nereden ve kimden olursa olsun faydalı olan her ilmi almışlardır. 

Fakat onları alırken de kendi kalıplarına uydurmuşlardır. Vahiy medeniyetinin 

tefekkür ve iman imbiğinden geçirip düzeltmişler ve ayıklamışlardır. 

 Batılı Gustave Lebon şunları söyler:”Avrupanın kara bir barbarlık içine daldığı 

bir devrede,Bağdad ve Kurtuba gibi,İslamın hüküm sürdüğü iki büyük merkez,parlak 

nuruyla dünyayı aydınlatan bir medeniyetin ocaklarıydı. 
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 Hiç şüphesiz müslümanları böylesine keşif ve buluşlara iten sebeb;her yönüyle 

ilme vermiş olduğu önemden kaynaklanmaktadır. Her hususta Kur’an-ın ilk emri –

Oku-dur.377 

 Ayet ve Hadislerde: 

 -“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”378 

 -Beşikten mezara kadar ilim öğrenin. 

 -İlim Çin’de de olsa gidip alınız.(Çin gibi uzak ve gayrı müslim de olsa.) 

 -Babanın evladına verebileceği en kıymetli miras,iyi bir eğitim ve öğretimdir. 

 -İlim öğrenmek mukaddes bir cihaddır. 

 -Her şeyin bir yolu vardır,cennetin yolu da ilim öğrenmektir. 

-Cehaletten müdhiş fakirlik olmaz. 

-İlim rütbesi rütbelerin en yükseğidir. 

-Cahiller içinde bir alim,ölüler içindeki diri gibidir. 

-Alimin uykusu cahilin ibadetinden hayırlıdır. 

 -Bir alimin ölümü,bütün bir milletin ölümünden daha büyük bir kayıptır. 

 -Kıyamet gününde alimlerin mürekkebiyle,şehidlerin kanı denk tutulur. 

 -Ya ilim sahibi,ya ilim öğrenen,ya dinleyen veyahut ilmin dostu ol,sakın beşinci 

vaziyette bulunma,mahvolursun. 

 -“Kur’an-ı Kerim insan fikrinin en yüksek teori ve görüşlerini beslemeye yetecek 

fikir ve duygulardan meydana gelen bir hazineyi ihtiva etmektedir.”diyen Arthur 

Pellegrin,Kur’an-ın müslümanları keşif ve buluşlarına mesned teşkil etmesindeki 

manayı anlayanlardan biridir. 

 İslamın yükselmeye olan katkısını G. Rivoire şöyle açıklar:”Bu yükseliş ve 

gelişmenin sırrını bize Kur’an-ı Kerim-in bir çok ayeti ile Hz.Muhammed’in hadisleri 

vermektedir. Bu ayet ve hadisler müslümanları ilme,yükseliş ve medeniyete teşvik 

etmiş,bunu müslümanlar için dini bir vazife saymıştır. 
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 Hz. Ömer,Batlamyusun bir eserini tercüme eden Yahya isimli alimi taltif 

etmiştir. 

 Harun Reşidin tercüme edilen eserlere ağırlığınca altın verdiği bilinmektedir. 

 Nizamül Mülk bütün hazinelerini ilmin ilerlemesi için sarfetmiştir. 

 Gazneli Mahmud,her beyti birer altına bir şehname yazdırmıştır. Uluğ Bey 

ise,saltanatını ilmin hizmetine adamıştır. 

 İlmin iman etmeyi gerektirdiğini söyleyen Abdusselam şöyle der:””Ben insan 

beynindeki on milyar sinir hücresinin birbiriyle bağlantılarını görünce iman etmekten 

başka çare bulamıyorum.”der. 

 İbrahim Hakkı Anatomiyi:”Allah’ı anlamanın bir vasıtası olarak görüyorum,der. 

Battani,insanın Astronomi sayesinde Allah’ın birliği,eşsiz büyüklüğü,yüce 

hikmeti,muazzam kudreti ve eserinin mükemmelliğini anlamaya muvaffak olacağını 

söyler.379 

 Tabiatı ilahi bir sanat olarak gören İbni Heysem ilim yoluyla hakka 

varılacağını,kalblerin doyacağını belirtir. İbni Yunus’da ilimle insanın yaratıklarda 

Allah’ın büyüklüğünü gösteren delilleri bulmak ve ilimden asıl maksadın imanı 

kuvvetlendirmek olduğunu ifade eder. 

 Görüldüğü gibi İslam alimleri,fen ilimleriyle din ilimlerini birleştirmesini bilen 

dinlerine bağlı kişilerdi. Keşif ve buluşlarında ilham kaynakları Kur’an-ı Kerim idi. 

 -Pasteur’dan 400 sene önce Mikrobu bulan (Mikroskob olmadığı halde) İslam 

alimi Akşemseddin’dir. (1389-1459) –Maddetül Hayat- adlı kitabında:”Hastalıkların 

insanlarda teker teker ortaya çıktığını sanmak hatalıdır. Hastalık insandan insana 

bulaşmak suretiyle geçer. Bu bulaşma gözle görülemiyecek kadar küçük  lakin canlı 

tohumlar vasıtasıyla olur.”380 

 Bilindiği gibi,mikrob ve mikroskob İngilizce bir kelime olup;”Gözle görülemiyen 

küçük canlı varlıkları gösteren alet” Akşemseddin ise bu anlama gelen –Huveynat- 

diyerek kendi dili olan Arapça olarak söylemiştir. Yoksa kusuru İngilizce mikrob 

demediği için midir? 

 “İlim mü’minin kaybolmuş malıdır. Onu nerede bulursa alır.” 
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 Peygamberler her yönüyle insanların önderidirler. Maddi ve manevi her sahada 

insanlara yol gösterirler. Peygamberler mu’cize gösterirken,bir taraftan kendi 

peygamberliklerini ilan eder,isbat eder,bir taraftan da gelecek nesilleri benzerlerini 

yapmaya teşvik ederler. 

 -Kur’an-ı Kerim Yakub peygamberin gözüne perde gelmesinden (Katarakt) ve 

Yusuf Peygamberin bir mu’cizesinden söz ederken,hem hastalığın sebeblerinden birine 

ışık tutuyor,hem de tedavisinin mümkün olabileceğini gösteriyor. 

 Dünya dönüyor dediği için Engizisyon mahkemesine verilip inkar etmesi 

istendiğinden mecburen inkar edip,ancak mahkemeden ayrılırken:”Yine de dünya 

dönüyor.”demiştir. Öldüğünde hristiyan mezarlığına gömülmedi. Çünkü onlarca bu bir 

dinsizlikti. 

 İtalyan filozofu Bruno Kopernik nazariyesini desteklediğinden dolayı engizisyon 

mahkemesi tarafından yakılarak ölüme mahkum edildi. Oysa ilmin her dalında eserler 

veren Biruni bunlardan 500 sene önceden dünyanın hem kendi,hem de güneş etrafında 

döndüğünü söylemektedir. Dünyanın yuvarlaklığı Elips şeklinde oluşu Kur’an-da “Deha 

“381 ayetiyle ifade edilmiştir.382 

 Atomun ilk mucidi Dalton’dan (1766-1844) bin yıl önce yaşayan Cabir bin 

Hayyan’dır. O şöyle der:”Civadan Zincefre (kırmızı boya) elde etmek için yuvarlak bir 

şişe içersine bir miktar civa dök. Topraktan bir kap içerisine bu şişeyi koyarak şişenin 

ağız seviyesine kadar kap içersine Sülfür (kükürt) koy. Şişenin ağzını kapat. Bu kabı bir 

gece boyunca ir fırında bırak. Civanın sert bir maddeye dönüştüğünü göreceksiniz. Bu 

maddeye Zincefre denir. Meydana gelen bu madde yeni bir madde değildir. Bileşimi 

yapılan civa ve sülfür aslı mahiyetini de kaybetmemiştir. 

 Bu iki maddenin zerreleri (atomları) birbirine karışmıştır. Çıplak göz bu 

zerreleri ayırt etmekten acizdir. Eğer elimizde bunları ayırt etmenin imkanı olsaydı,bu 

iki maddenin kendi özel vasıflarını muhafaza ettiklerini görecektik.”der. 

 Atom bombası fikrinin ilk mucidi ve Kimyanın babası büyük dahi Cabir bin 

Hayyan (721-805) eserinde:”Madenin en küçük parçası olan –Cüz’ü la Yetecezza- 

(Atom) da yoğun bir enerji vardır. Yunan bilginlerinin iddia ettiği gibi  bunun 

parçalanamıyacağı söylenemez. O da parçalanabilir. Parçalanınca da öyle bir güç 

meydana gelir ki,Bağdatın altını üstüne getirebilir. Bu Allah’ın kudret nişanıdır. 
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 Kur’an-da:”Yerde ve gökte hiçbir zerre (Atom) Rabbinden gizli değildir. Bundan 

daha KÜÇÜĞÜ veya BÜYÜĞÜ şüphesiz apaçık kitaptadır.”383 

 -Fatih Sultan Mehmed Edirnenin dışında kendi eliyle çizmiş olduğu havan 

toplarını tophanede yaptırmıştır. 

 -Dünyanın çevresini hesaplayarak 24.000 (takriben 39.000 km) olarak bulan 

Hasan bin Musa’dır. 

 -Tıbbı,Calinos diriltti,dağınık halde idi Razi topladı,noksanları da İbni Sina 

tamamladı. 

 Avrupa emekleme devrinde olmak şöyle dursun,ilim düşmanlığı yaparken,İslam 

dünyası ilmin beşiği halinde idi. Batıda hür düşünceyi bulamıyan ilim adamları İslam 

dünyasına kaçmakta,orada öğrendiklerini memleketlerine götürüp,rönesansa temel 

teşkil edecek çalışmaları yapmaktaydılar. Kaderin garib bir tecellisidir ki;bu gün tersi 

yaşanmaktadır. Nitekim:””Mucidler ve araştırmacılar derneği başkanı M. Köksal;60 

yıldır 40.000 bilim adamının yurt dışında olup,gönderilen bu insanların geriye kabul 

edilmiyerek büyük çapta beyin göçünün olduğunu söylemektedir.384  

-Kristof Kolomb  müslüman İspanya üniversitelerinde öğrendikleri sayesinde 

dünyanın yuvarlak olduğunu anlamışdı. 

-Fransız amirallerinden Dr. Charcot,1928 yılında yayınladığı”Chiristophe 

Colomb Vu par un Marin.”-Bir denizci tarafından K. Kolomb hakkında görüşler isimli 

eserinde Kolomb’un kitabından şunu nakleder:”Rodrigo,sıradan bir tayfa değildi. 

Osmanlı deniz kuvvetlerine mensubdu. Dinini gizlemek zorundaydı. Onun müslüman 

olduğunu benden başka bilen yoktu. Geceleri pek az uyur,devamlı surette harita 

üzerinde çalışır ve hesaplar yapardı. Bu haritaların ve tuttuğu notların birer kopyasını 

çıkardım. Keşfin şerefini ve ödülünü bir müslümana kaptırmamak için bu gerçeği 

açıklamadım.” 

Bu Rodrigo –Kemal Reisin- ki Piri Reis onun yeğenidir. O da haritasının 

(Amerika haritası) kenarına bu Rodrigo adını almıştır.) Baş tayfasıdır. Gırnata İslam 

devletinin yıkılmasından dolayı müslümanların öldürülüşü,adını değiştirip Rodrigo 

adını taşımaya mecbur kılmıştır.”385  
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Bu şahıs müslüman arap denizcilerinden de yararlanmıştır.386 

Amerikalıların müslümanlara müteşekkir olması gerekir. Zira orayı ilk keşfeden 

müslümanlardır. 

Nitekim tarihçi Mesudi,956 yılına ait Mürüc ez-Zeheb adlı eserinde,889 miladi 

yılında Atlantik’i ilk geçen Haşhaş ibni Said ibni Esved adlı Kurtubalı bir genç 

olduğunu ve bütün Endülüslülerin de bunu bildiklerini söyler. 

-Arap coğrafyacısı el-Şerif el-İdrisi de (1097-1155) bunu teyid eder. 

-Belize’de çıkan 5-11-1946 tarihli The Daily Clarion gazetesinde Carib asıllı bir 

bilgin şunları yazıyor:”Kristof Kolomb,1493 yılında Batı Hind adalarını 

keşfettiğinde,burada kıvırcık saçlı beyaz bir ırk ile karşılaştı. Bunlara Carib ismini 

verdi. Bunlar balıkçılık ve ziraat ile uğraşan sakin insanlar idi. Şiddeti sevmiyorlar idi. 

Dinleri Muhammedilik,dilleri ise ihtimal Arapça idi.”387 

İbrahim Hakkı Marifetnamesinde şöyle der:”Allah bütün cihanı insan için ve 

insanı da kendi ulu varlığının bilinmesi için yaratmıştır. İnsanın bilinmesi nefsimizin 

bilinmesine bağlıdır. Nefsimizi bilmek de yapımızı bilmeye bağlıdır. O da alemi 

bilmeye,buda ilimleri bilmeye bağlıdır. 

Kur’an-ı Kerim Allah kelamıdır. Kainatı zerreden küreye kadar her şeyiyle 

birlikte yaratan da Allah’dır. Kur’an-da yazdıkları ile kainata koydukları kanunlar 

arasında bir birlik,bir bütünlük bulunmaktadır. 

İlimler ise kainatın bir açıklaması ve kanunlarının bir yorumlamasından 

ibarettir. İlimce kesinlik kazanan her şey en sonunda Kur’an-ı Kerim-in asırlarca önce 

belirttiği noktaya varabilmekte,onun işaret ettiği gerçeği yakalayabilmektedir. 

Kuru ve yaş her şeyin Kur’an-da bulunup 388 ,ancak bir fizik ve kimya kitabı 

olmadığından onlar gibi olmayıp,gayet kısaca belirtir. Her ilim erbabı onda aradığını 

bulabilir. 

Kur’an-ı Kerim günümüzün hatta ileride ulaşılabilecek Teknik ilerlemelere 

gerek peygamberlerin mu’cizeleriyle ve gerekse bir takım tarihi hadiseleri anlamakla 

işaret etmiştir. Bu konuda Bediüzzaman şöyle bir açıklama getirir:”Her şey Kur’an-ı 
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Kerim-in içinde bulunur. Fakat herkes her şeyi göremez. Zira farklı derecelerde 

bulunur.”389 

Bunları da-kısalık uzunluk gibi- çeşitli şekillerde ya işareten,ya üstü kapalı 

olarak veya hatırlatmak suretiyle anlatır. 

İşte Kur’an,insanların sanat ve fen yönündeki ilerlemelerine,sanat harikaları ve 

fennin şaşırtıcı ilerlemeleri olan uçak,elektrik gibi şeyleri insanlara peygamberlerin 

gösterdikleri mu’cizeleri yoluyla hediye etmiştir.  

Bir söz vardır:”Hristiyanlar hristiyanlıktan uzaklaştıkça,müslümanlarda 

dinlerine bağlı kaldıkça yükselirler.”diye... 

İslâmda din ile ilim daima kol kola gitmiştir. Fen ilimleri aklı aydınlatırken,Din 

ilimleri de vicdana yol göstermiştir. İkisinin birleştiği dönemlerde müslümanlar 

maddeten ve manen en yüksek noktalara ulaşmışlar,ilim ve medeniyetin öncülüğünü 

yapmışlardır. 

İsmail Hami Danişmend şöyle der:”Avrupanın bütün ilimleri İslam kültürünün 

ürünleridir.” 

Briffoult’da:”İslam medeniyetinin modern dünyaya en büyük yardımı ve 

hediyesi ilimdir. Fakat Avrupayı yeniden hayata kavuşturan şey sadece ilim de değildi. 

İslam medeniyetinden gelen daha başka tesirlerde Avrupa hayatına ilk parlaklığı 

vermiştir. 

Avrupanın ilerlemesinde İslam kültürünün kesinlikle tesirini göremiyeceğimiz 

bir basamak yoktur.” 

Bazılarının yanlış anladığı gibi sefâhet ve eğlencelerde değil de,ilim ve fende Hz. 

Ali’nin şu sözü düstur edinilmelidir:”Ciğer parelerinize yalnız kendi terbiyenizi 

giydirmeye çalışmayınız. İyice hatırınız da olsun ki onlar,sizin yaşamakta olduğunuz 

zamandan başka bir zaman için yaratılmışlardır.” 

Halife Ömer bin Abdulaziz çocuklarının terbiyecisine:”Onlara vereceğin ilk 

ahlak dersi,şeytanın bir aldatmacası olan ve neticede Allah’ın öfke ve ğazabını çeken 

eğlence vasıtalarına karşı onların kafasında bir düşmanlık husule getirmek 

olsun.”der.390 

20 asır ilim ve nur asrıdır. Mesnedsiz fikirler kabul edilmemektedir. Mesnedsiz 

davalar ancak,mesnedsiz insanlarda ma’kes bulabilir. 
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Davasını isbat eden kazanır. Körü körüne inkar olan küfür ve sefâhetin mesnedi 

olmadığından yıkılmaya mahkumdur. Küfrün çürük direkleri o batıl davayı ayakta 

tutamaz. Pislik çamuru üzerine oturtulan bir bina,hafif bir esinti ile yıkılır. 

Bulutlu havalar,kafası bulutlu olan sırtlanları memnun eder. bulutlar 

çekilmiş,güneş haşmetiyle doğmakta ve huzmelerini aleme ve bulutlu kalblere 

salmaktadır. 

Ey bulutlar ve bulutlular çekilin... Rahmet yağmurları geliyor... Nur güneşleri 

doğuyor...Bahar çiçekleri açıyor... 

Her sahada çığır açan İslamiyet,insanın sıhhati noktasında da eserler 

vermiştir.391 

İlimde tedric kanunu vardır. Bundandır ki;mücerred ilmin ortaya koyduğu 

şey,son ve netice değildir. 

Kur’an ve ondan faydalanılarak ortaya konulan şeyin ilki-sonu aynıdır. Baş da 

ne demişse sonda da onu demiştir. Değişme söz konusu değildir. 

Bu konuda Bediüzzaman hazretleri Gezegenin 12 olduğunu ve olması gerektiğini 

söyler. Ta nizam ve intizam tesis edilsin. 

Bu 12 gezegen:” cirmleri küçüklük-büyüklük itibariyle pek çok muhtelif ve 

mevkileri uzaklık-yakınlık noktasında pek çok mütefavit ve sür'at-i hareketleri çok 

mütenevvi' olduğu halde kemal-i intizam ve hikmet ile ve kemal-i mizan ile ve bir saniye 

kadar şaşırmayarak hareketleri ve deveranları ve güneş ile, cazibe kanunu tabir edilen 

bir kanun-u İlahî ile bağlanmaları, yani onlar imamlarına iktidaları; büyük bir 

mikyasta bir azamet-i kudret-i İlahiyeyi ve vahdaniyet-i Rabbaniyeyi gösterir.”392 

  

E S İ R : Cenab-ı Hak bütün kainatta varlıkların ve eşyanın oluşmasında esas 

olmak üzere atomdan daha küçük olmak üzere esir denilen maddeyi yaratmıştır. Zira 

atom kendi içerisinde Nötron,Elektron ve proton’a bölünmekle kalmamış,aralarına 

konulan perde ile de geçişleri engellenmiştir. 
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Nitekim nasıl ki tarla,meyve ve sebzelerin,madenlerin oluşmasına analık ve 

kaynaklık etmiş ise,esirde eşyaya menşe’ ve kaynak olmaktadır.  

Bu konuda Bediüzzaman:” Şu geniş boşluğun esîr ile dolu olduğu, fennen ve hikmeten 

sabittir.” 

 “Ecrâm-ı ulviyenin kanunlarını rabteden ve ziya ve hararetin emsalini neşr ve 

nakleden fezayı doldurmuş bir madde mevcuddur.” 

 “ Madde-i esîriyenin yine esîr olarak kalmak şartıyla, sair maddeler gibi muhtelif 

teşekkülâtı ve ayrı ayrı nevi'leri vardır. Buhar ile su ve buzun teşekkülâtları gibi.” 

 “ Ecram-ı ulviyeye dikkat edilirse, tabakaları arasında muhalefet görünür. Evet 

yeni teşekküle ve in'ikada (oluşuma) başlamış milyarlarca yıldızlardan ibaret Kehkeşan 

ile anılan tabaka-i esîriye, sabit yıldızların tabakasına muhaliftir. Bu da manzume-i 

şemsiyenin tabakasına ve hâkeza yedi tabakaya kadar birbirine muhalif tabakalar 

vardır.” 

 “Meselâ:  393 kelimesinden bazı insanlar hava-i nesîmiyenin 

tabakalarını fehmetmiştir. Öbür bazı da, Arz'ımız ile arkadaşları olan hayatdar küreleri 

ihata eden nesîmî küreleri fehmetmiştir. Bir kısım da, seyyarat-ı seb'ayı fehmetmiştir. 

Bir kısmı da, manzume-i şemsiye içinde esîrin yedi tabakasını fehmetmiştir. Bir kısım 

da, şu bildiğimiz manzume-i şemsiye ile beraber altı tane daha manzume-i şemsiyeyi 

fehmetmiştir. Bir kısmı da esîrin teşekkülâtı yedi tabakaya inkısam ettiğini 

fehmetmiştir.” 

 “Manzume-i şemsiye ile arz,desti kudretin (Allah’ın) madde-i esiriyeden 

yoğurmuş olduğu bir hamur şeklinde imiş;Esir maddesi yaratıldıktan sonra saniin ilk 

icadlarının tecellisine merkez olmuştur. Yani esiri halkettikten sonra, Cevahiri Ferde 

(atoma) kalbetmiştir. (dönüştürmüştür.) Sonra bir kısmını kesif kılmıştır ve bu kesif  

kısımdan,meskun (oturulmak) olmak üzere yedi küre yaratmıştır. Arz 

bunlardandır.”394 

 -“Dağların yer yüzüne kazık yapılması.”395 ayetinden:” Coğrafyacı bir edibin  o 

kelamdan kısmeti;Küre-i zemin,bahr-i muhiti havaide (fezada) veya esiri de yüzen bir 
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sefine ve dağları,o sefinenin üstünde tesbit ve muvazene için çakılmış kazıklar ve 

direkler şeklinde tefekkür eder.”396 

“Elbette o Kadîr-i Hakîm bu kusursuz kudretiyle, bu noksansız hikmetiyle; nur 

gibi, esîr gibi ruha yakın ve münasib olan sair seyyalat-ı latife maddeleri ihmal edip 

hayatsız bırakmaz, camid bırakmaz, şuursuz bırakmaz. Belki madde-i nurdan, hattâ 

zulmetten, hattâ esîr maddesinden, hattâ manalardan, hattâ havadan, hattâ 

kelimelerden zî-hayat, zî-şuuru kesretle halkeder ki; hayvanatın pek çok muhtelif 

ecnasları gibi pek çok muhtelif ruhanî mahlukları, o seyyalat-ı latife maddelerinden 

halkeder.”397 

Bu konuda batılı bilgin Arthur Fadlu:”Esir evrenin sınırında”adlı eserinde:”Yedi 

kat gökten murad güneş ışıklarını içinden sızarak geçtikleri ve güneşi çevreleyen fiziki 

ortamdır. Güneşin çevresinde esir adını verdiğimiz yedi kat tabaka mevcuttur.”398 

Bu hakikatlar da göstermektedir ki;maddenin en küçük parçası atom değil,esir 

maddesidir. Zira atom da bölünmekte ve bölünen bu maddelerin arasında birini 

diğerinden ayıracak perdeler ve berzahlar bulunmaktadır. 

Bir gün ders anlatırken lise 2. sınıf talebelerine madenin en küçük parçasının ne 

olduğunu sorduğumda,hepsi birden –Atom- cevabını verdiler. Atom parçalanır mı,diye 

sorduğumda da;-Evet- dediler. O halde parçalanabilen nasıl maddenin en küçük parçası 

olur? 

Cevabının –Esir- maddesi olduğunu söylediğimde,talebenin birisi –Hocam,o 

halde siz sorumlusunuz! Madem biliyorsunuz,niye bunu söylemiyorsunuz?-dedi. Bunu 

bilen ve söyleyenlerin olmasıyla beraber,ben de gücümün yettiği nisbet’de 

söylediğimi,söyledim. 

“Esir maddesi,maddiyyunları boğduran zerrat maddesinden daha latif ve eski 

hükemanın saplandığı Heyula (madde) fihristesinden daha 

kesif,ihtiyarsız,şuursuz,camid bir maddedir.”399 

Bazı bilginler “Işık;esir dalgalardan ibarettir.”der.400 
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Esir de, farklı farklıdır. Suyun su,buhar,buz gibi sıvı,gaz ve katı halde bulunması 

gibi,esirin de yedi ayrı tabakadan meydana geleceği akla zıd görünmemektedir. 

Samanyoluyla sabit yıldızlar tabakası farklı farklıdır. 

Sabit yıldızlar da güneş sistemi de birbirine benzemez. Yedi sistem ve yedi 

tabakanın da birbirinden farklı olmaları akla uygundur.”401 

  

K Â İ N A T I N   YARATILIŞI : Kur’an-ı Kerim-in muhtelif ayetlerinde izahat 

verilmiştir.402 

Ebu Hureyre’nin rivayet ettiği Hadis’de:”Toprak,dağlar,bitkiler,hayvanlar ve en 

son da insanlar yaratılmıştır.”403 

-Bir çekirdek misal- devamlı genişleme içerisinde olan404 ve bir patlama sonucu 

(Big Bang)405 (Büyük patlama) ortaya çıkan kainat aynı zamanda Onun (Kainatın) 

varlıkların,her şeyin ezeli olmadığını da göstermektedir.406 

Netice itibariyle her şey o zatın –Ol- demesiyle oluşmuştur.407 

“Her sabah güneşin doğuşu şaire heyecan verir. Güneş sisteminin intizamı da her 

gece astronomu heyecanlandırır. Güneşin doğuşunu astronomi açıklıyor;güneş sistemini 

ne açıklayacak? her şeyi izah etmesi gereken kainatın kendisi muammaların en 

büyüğüdür ve sürekli bir mucizedir. “(G. Santayana) 

-“Hangi sahada olursa olsun ilimle ciddi şekilde meşgul olan herkes,ilim 

mabedinin kapısındaki şu yazıyı okuyacaktır:”İman et” iman,ilim adamının 

vazgeçemeyeceği bir vasıftır.”(M. Planck) 

                                                           
401 Kur’an-dan Kainata.age.sh.29. 

402 Kur’an-ı Kerim ve Türkçe açıklamalı Tercümesi. (Heyet) Bak.Yaratılış ve Ötesi.Gazi Ahmed Muhtar 

Paşa. Yard. Doç.A.T. Sh.80. 

403 Kütüb-ü Sitte Muhtasarı tercüme ve Şerhi. Prof. İ.Canan. 6 / 383,Fussilet.9-12,Bak. Mesnevi-i Nuriye. 

B. Said Nursi.sh.110,Nehcül Belağa. Hz. Ali. Çevr.5,36,Devlet felsefesi.S.Mürsel.sh.65. 

404 Zariyat.47,Enbiya.104. 

405 Bak.Big bang.Ü.Şimşek. 

406 Bak.zaman gazt.26-5-1992,11-5-1992. 

407 En’am.73. 



Her şey O’nu söyler. O’na giden yollar mahlukatın nefesleri sayısıncadır. Her şeyde 

O’nun mührü görülür,okunur,bilinir. 

  

-DÜNYADAN BAŞKA   DÜNYA : Evvela bu konuda yapılan rivayetleri 

zikredelim:”O Allah ki yedi semaya arzdan da onun mislini yarattı.”408 

Hadis’de:”Yedi arz vardır. Her arzda sizin peygamberiniz gibi bir 

peygamber,Âdeminiz gibi bir Adem,Nûhunuz gibi bir Nûh,İbrahiminiz gibi bir 

İbrahim,İsa gibi bir İsa vardır.”409 

“Rabbinin katında bir gün,saydıklarınızdan bin yıl gibidir.”410 

“Melekler ve Cebrail,miktarı elli bin yıl olan o derecelere bir günde yükselir.”411 

Hadis’de:”her şeyin mahiyetini anlamak için tefekkürde bulunun,düşünün. 

fakat,Allah’ın zatı hususunda düşünmeyin. Zira,yedinci sema ile Allah’ın Kürsisi 

arasında yedi bin ışık yılı mesafesi vardır. Zatı zül-Celal hazretlerinin ilmi,bunun ötesini 

de kuşatmıştır.”412  

“Burak’ın hızı;adımını gözünün görebildiği en son noktaya koyardı.”413 

“Muhakkik alimler;” Yedi arz vardır. Ve her birinde canlı mahlukat vardır,diğer 

tabakadakilerin Cin sınıfına aid olduğu söylenmektedir. 

Diğer arz tabakalarına gelen peygamberler ise:1)Bizim tabakadaki 

peygamberlerin ismini taşıyan bir hidayet edici mevcuttur. Onlar gerçek manada 

peygamber olmayıp,buradakilerin irşadını alıp tebliğ ederler,aynı ismi taşırlar. 

İkinci görüş: onlarda müstakil peygamberlerdir. Bizdekilere tabi değildir. Ancak 

onlardan biri Hz. Âdem’e,biri Hz. Nûha,biri de Hz. Muhammede benzer.”414 
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-Rasulullah ashabıyla birlikte otururken bir kısım bulutlar geçmişti:”bunun ne 

olduğunu biliyor musunuz? Bu,el-Ânan (denen buluttur.),bu arzımızın sakasıdır. Allah 

taala bunu kendisine hiç ibadet etmeyen kavme de göndererek (su ihtiyaçlarını görür.) 

dedi. Bir müddet sonra devamla:”Bu sema nedir? Biliyor musunuz? dürülmüş bir 

dalga,korunmuş bir tavandır. Bunun üstünde diğer bir sema vardır.”dedi ve böylece üst 

üste yedi semanın olduğunu söyledi. Sonra konuşmasına devamla:”ikisi arasında ne 

(kadar uzaklık) var biliyor musunuz? diye sorduktan sonra :”beş yüz yıl” dedi.  

Sonra tekrar:Bunun gerisinde ne olduğunu biliyor musunuz? bunun gerisinde su 

var. Suyun gerisinde arş var. Allah arşın fevkindedir. âdem oğlunun ef’alinden hiç biri 

ona gizli kalmaz.”buyurdu. 

Sonra tekrar;”Bu arz nedir,biliyor musunuz? bunun altında bir diğer arz var. 

İkisi arasında beş yüz yıl var. Böylece yedi arzın varlığını birer birer saydı.” hadisi 

zikretti ve sonra şu açıklamayı yaptı:”Muhammedin nefsini elinde tutan zatı zülcelale 

yemin ederim,şayet siz,en aşağıdaki arza bir ip sarkıtacak olsanız,bu ip Allah’ın (ilmi) 

üzere inecektir. Ve”O ,her şeyden öncedir,kendisinden sonra hiçbir şeyin kalmayacağı 

sondur,varlığı aşikardır,gerçek mahiyeti insan için gizlidir. O her şeyi bilir.”415 

Hadis’de:”Allah yedi semayı yarattı. Her birinin kalınlığı beş yüz yıl yürüme 

mesafesidir.” 416 

Dünyadaki peygamberlere özellikle bizim peygamberimize benzer peygamber de 

derken,bütün yönleriyle kemal sıfatların tümünde üstünlük değil,ilk-lik ve son-luk 

noktasındadır.”417 

Peygamberimizden de sonra gelmiş olmayıp, gelişleri (o tabakadakilerin) Âdem 

ile peygamberimiz arasında olmasıdır. 

Âyette:” De ki: Siz,yeri iki günde yaratanı inkar edip,ona ortaklar mı 

koşuyorsunuz? O,alemlerin Rabbidir. 

Yer yüzüne sabit dağlar yerleştirdi. Orada bereketler yarattı ve orada dört günde 

rızıklarını arayanlar için eşit gıdalar takdir edildi. Sonra buhar halinde olan göğe 

yöneldi. O’na ve yer küreye:” İsteyerek veya istemeyerek,gelin”dedi. İkisi de :”İsteyerek 

geldik.”dediler. Böylece onları gök olarak iki günde var etti ve her göğe görevini 

vahyetti. Ve biz dünya semasını kandillerle donattık,bozulmaktan koruduk. 

İşte bu,o aziz,alim Allah’ın takdiridir.”418 
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Burada,”her gökte ona âid emri vahyetti.”derken, oraya aid işlerin 

olduğuna,işaret de dilmektedir. 

Kur’an-ı Kerim’de 27 yerde Arş ve Kürsi;Kudret ve ilmin tasarruf mecrasıdır. 

Bir tefsirde:”Semavat ve arz,kürsinin iç boşluğunda yer alır. Kürsi de arşın 

önündedir.”der. 

Peygamberimiz ise:”Yedi sema,kürsi içerisinde bir kalkanın içine atılmış yedi 

adet dirhem gibidir.”der. 

İbni  Abbas ise:”Eğer yedi sema ve yedi arz genişleyerek bir birine değecek hale 

gelseler,kürsinin genişliği yanında,bunlar çöle atılmış bir halka gibi kalırlar. 

Kürsinin genişliği hususunda Peygamberimiz:”Nefsimi kudret elinde tutan zata 

kasem ederim,yedi sema ve yedi arz,kürsinin yanında çöl bir araziye atılmış bir (demir) 

halkadan başka bir şey değildir. Arşın kürsiye olan üstünlüğü de,tıpkı bu çölün o 

halkaya üstünlüğü gibidir.”419   

Zemin ile göklerin bir hükümetin iki memleketi gibi birbiriyle alakalı olduğunu 

söyleyen Bediüzzaman Hazretleri devamla:”Sekene-i arz için,semaya çıkmak için bir yol 

olduğunu evliya ve enbiyaların dittiğini...”420 söyler. 

1929’da yazdığı eserinde de Aya çıkılacağını ancak orada hayatın olmayacağını 

da,yapılacak çalışmanın neticesiz olacağını belirtir.421 

“Ecrâm-ı ulviye ve ecsâm-ı seyyare içinde küre-i arzın hakaret ve kesafeti ile 

beraber bu kadar hadsiz zî-ruhların, zî-şuurların vatanı olması ve en hasis ve en 

müteaffin cüz'leri dahi, birer menba-ı hayat kesilmesi, birer mahşer-i huveynat olması, 

bizzarure ve bilbedahe ve bit-tarîk-ıl evlâ ve bil-hads-is sadık ve bil-yakîn-il kat'î delalet 

eder, şehadet eyler, ilân eder ki: Şu nihayetsiz feza-yı âlem ve şu muhteşem semavât, 

burçlarıyla, yıldızlarıyla zî-şuur, zî-hayat, zî-ruhlarla doludur. Nârdan, nurdan, ateşten, 

ışıktan, zulmetten, havadan, savttan, rayihadan, kelimattan, esîrden ve hattâ elektrikten 

ve sair seyyalât-ı latifeden halk olunan o zî-hayat ve o zî-ruhlara ve o zî-şuurlara, Şeriat-

ı Garra-yı Muhammediye (Aleyhissalâtü Vesselâm), Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan, 

"Melaike ve cânn ve ruhaniyattır" der, tesmiye eder.”422 

                                                                                                                                                                                     
418 Fussilet.9-12. 

419 İbni Kesir.age 1 / 550,Zafer dergisi. 1987,Kütüb-ü Sitte.age. 6 / 362. 

420 Sözler.age.163. 

421 Age.315. 

422 Age.477. 



“Şu feza-yı vesîa (geniş alem) sekenelerden,(oturanlardan,sakinlerinden) şu 

semavat-ı latife mutavattinînden (yerleşmiş olanlardan) hâlî  (boş) kalsın.”423 

“Elbette karanlıklı bir hane hükmünde olan şu arza nisbeten müzeyyen kasırlar, 

mükemmel saraylar hükmünde olan yıldızlar ve yıldızların denizleri olan gökler; zî-şuur 

ve zî-hayat ve pek kesretli ve muhtelif-ül ecnas (cinsleri değişik ve farklı) olan melaike 

ve ruhanîlerin meskenleridir.”424 

Ayetin 425 zahiri diyor ki: "Arzı da o seb'a semavat gibi halketmiş ve mahlukatına 

mesken ittihaz etmiş." Yedi tabaka olarak halkettim, demiyor. Misliyet ise mahlukıyet 

ve mahlukata meskeniyet cihetiyle bir teşbihtir. 

... hem Küre-i Arzımıza benzeyen yedi küre-i uhra dahi bulunmasına, zî-hayata 

makarr ve mesken olmasına işareten yedi tabaka yani yedi küre-i arziye bulunmasına 

işareten Küre-i Arz dahi, yedi tabaka âyât-ı Kur'aniyeden fehmedilmiştir. 

...Daha bir kısım insanlar küremize benzer zevil-hayatın makarrı olmuş semavî 

yedi küre-i âheri (başka küreleri) fehmeder. 

... Daha geniş fikirli bir tabaka-i beşeriye, yıldızlarla yaldızlanıp, bütün  görünen 

gökleri bir sema sayıp, onu bu dünyanın semasıdır diyerek, bundan başka altı tabaka-i 

semavat var olduğunu fehmeder.”426 

 “Cenab-ı Hakk'ın Arş'ı, su hükmünde olan şu esîr maddesi üzerinde imiş. Esîr 

maddesi yaratıldıktan sonra, Sâni'in ilk icadlarının tecellisine merkez olmuştur. Yani 

esîri halkettikten sonra, cevahir-i ferd'e kalbetmiştir. Sonra bir kısmını kesif kılmıştır ve 

bu kesif kısımdan, meskûn olmak üzere yedi küre yaratmıştır. Arz, bunlardandır.”427 

“Bazı ilim adamları yedi gökten bizim dünyamız gibi atmosfere sahib,hayata 

elverişli başka yedi dünyanın var olabileceğini ileri sürmüşlerdir.”428 
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424 Age.533. 

425 Talak.12,Nebe’.12,Bak.Tefsir-i Kebir.. Fahreddin-i Razi. Terc. (Heyet). 10 / 432. 

426 Lem’alar.age.58-59,62. 

427 İşarat-ül İ’caz.age.215-216,218,18,Bak.H.D.K.Dili.E. H. Yazır..age. 1 293, 2 / 855, 7 /5162-5163,5078, 8 

5616, Mektubat.age. 304,383, Bak. Kur’an-ı Kerim-den ayetler ve ilmi gerçekler.Dr.Haluk Nurbaki.sh 

144. 

428 Kur’an-dan Kainata.age.sh.31,135. 



D Ü N Y A N I N   ÖMRÜ : İnsanın muayyen bir ömrü olduğu gibi,büyük bir 

insan olan şu kainatın da elbette bir ömrü muayyenesi vardır.Gaybi olan bu mesele 

ayetlerden çıkarılan delillerle,ilmin ortaya çıkardığı alametlerle –Gaybi olan kısmı 

Allah’ın ilmine mahsus olmakla- kainatın ve dünyanın ömrü hakkında bazı nakil ve 

açıklamalarda bulunacağız: 

-Enes bin Malik’den,O dedi ki,Rasulullah (SAM) buyurdu:” Kim bir din 

kardeşinin ihtiyacını görürse,Allah taala onun için,gündüzlerini oruçla,gecelerini de 

ibadetle geçirmişcesine şu dünyanın YEDİ BİN yıllık ömrü müddetince sevab yazar.” 

İbni Adiyy diyor ki:Ebu İshak,İbrahim bin Abdullah Nebti (aradaki ravi silsilesi 

ile) Enes Malik’den tahric etti. O dedi ki,Rasulullah (SAM) buyurdu:”Dünyanın 

ömrü,ahiret günlerinden yedi gündür. Allah taala buyurdu ki:Senin Rabbinin yanındaki 

bir gün,sizin saydığınız bin yıl gibidir.”429 

İbni Ebi Hatem,Tefsirinde İbni Abbas’dan rivayet etti ki:”Dünya,ahiret 

haftalarından bir hafta olup,yedi bin senedir ve bunun altı bini geçmiştir.” 

İbni Abbas’dan sahih olarak şöyle bir rivayet vardır: O dedi ki:”Dünya yedi 

gündür. Her bir gün bin yıl gibidir. Ve rasulullah (SAM)’ da onun sonunda gönderildi.” 

Ahmed bin Hanbel, İlil’in de nakletti. İsmail bin Abdulkerim,Abdussamed’den,O 

da Vehb’den rivayet etti:Dünyadan beş bin altı yüz yıl geçmiştir.” 

İbni Abbas’dan:”Yahudiler şöyle dediler:”Dünyanın müddeti yedi bin yıldır. O 

yüzden biz dünyanın her bin senesi karşılığında,bir gün cehennemde kalacağız,ki hepsi 

yedi gündür,sonra bizden azab kesilecektir.” Allah işte şu mealdeki ayeti onlar 

hakkında inzal buyurdu:”Yahudiler,ateş bize ancak sayılı günler dokunacaktır,derler. 

Siz Allah’ın indinde bir sözleşme mi yaptınız? Allah taala hiçbir zaman sözüne 

muhalefet etmez. Yoksa siz Allah’a karşı bilmediklerinizi mi söylüyorsunuz? Hayır,kim 

ki günah işleyip günahı onu kaplarsa,o cehennem ehlinin ta kendisidir ve orada ebedi 

kalacaktır.”430 

Bediüzaman Hazretleri,her yönüyle Mu’cize olan Kur’an-ı Kerim-in ayetlerinin 

6666 oluşunda,dünyanın ömrüne işaret olduğunu söyler. Özetle:” Kur'an-ı Hakîm'in 

baş haşiyelerinde, âyât-ı Kur'aniyenin adedi 6666 olmakla, envâr-ı Kur'aniye ve 

hakikat-ı Furkaniye eyyam-ı şer'iye ile 6666 sene kadar Küre-i Arz'da hükmü cereyan 

edeceğine işaret ettiği..... 

                                                           
429 Hac.47,Secde.5. 

430 Bakara.80-81, Ahirzaman Mehdisinin alametleri. (Celaleddin Suyuti’den) A. bin H. Müttaki.sh.88-

90,Bak.Ahiret Ahvali.Mehmet Özçelik (Tez) sh.54,Tarihi Taberi. (Osmanlıca) İmam-ı Ebu Cafer 
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Dumin)sh.289. 



.... Bütün Enbiyanın usûl-ü dinleri ve esas-ı şeriatları ve hülâsa-i kitabları Kur'anda 

bulunduğuna, ehl-i tahkik ve ehl-i hakikat ittifak etmişler. Bu sırra binaen, fetret-i 

mutlakanın zamanı ihraç edildikten sonra, rivayet-i meşhure ile zaman-ı Âdem'den tâ 

kıyamete kadar, eyyam-ı şer'iye ile tabir edilen 7000 seneden fetret-i mutlakanın zamanı 

tarh edildikten sonra 6666 sene kadar Din-i İslâm'ın sırrını neşreden hakikat-ı 

Kur'aniye Küre-i Arz'da    ayrı ayrı perdeler altında neşr-i envâr edeceğine, âyâtın 

adedi işaret ediyor, demektir. 

 İkinci Esas: Malûmdur ki, Küre-i Arz'ın mihveri üstündeki hareketiyle gece-

gündüzler ve medar-ı senevîsi üstündeki hareketiyle seneler hasıl oluyor. Güneşle 

beraber her bir seyyarenin belki sevabitin ve Şems-üş Şümus'un dahi her birinin 

mihveri üstünde eyyam-ı mahsusalarını gösteren bir hareketi ve medarı üzerinde 

deveranı dahi bir nevi seneleri gösteriyor. Hâlık-ı Arz ve Semavat'ın hitabat-ı 

ezeliyesinde o eyyam ve seneleri dahi irae ettiğine delili şudur ki: 

 Furkan-ı Hakîm'de 

 [“Sonra  bütün bu işler,sizin hesabınıza göre bin yıl tutan bir günde Ona yükselir.”431]

 

 [“Melekler ve ruh (Cebrail) ,O’nun arşına;mikdarı elli bin sene olan bir günde 

yükselirler.”432]  

gibi âyetler isbat ediyorlar. Evet kış günlerinde ve şimal taraflarında gurub ve tulû' 

mabeyninde dört saatlik günden ve bu iklimde kışta sekiz-dokuz saatten ibaret 

eyyamlardan tut, tâ Güneş'in mihveri üstünde bir aya yakın yevminden, hattâ 

Kozmoğrafya'nın rivayetine göre tâ "Rabb-üş Şi'ra" 433 tabiriyle Kur'an'da namı ilân 

                                                           
431 Secde.5. 

432 Mearic.4.Tekvir.19-20’de Cebrail 6 sıfatla tavsif edilmektedir.:”Şüphesiz,muhakkak  o (Kur’an),çok 

şerefli bir elçinin (getirdiği) kelamdır. Çetin bir kudrete maliktir. Arşın sahibi (olan Allah) nezdinde çok 

itibarlıdır. Orada kendisine itaat olunandır,bir emindir.” Yani 6 sıfat: Resul 

(elçi),Kerim,Kuvvetli,İtibarlı,İtaat olunan ve Emin. Bak.tefsir-i Kebir.F.Razi.(Heyet) 22 / 534. Melek için 

bak. Risale-i Nurun Kudsi kaynakları.A.Badıllı. 489-499. 

433 Necm.49,Bak.Mecmuatün minet-Tefasir. Kadı Beyzavi. (Arapça) 6 / 118,Hülasat-ül Beyan.K.M.Vehbi 

Efendi. 13 / 5656. “Şi’ra,Gökte en parlak görülen yıldızdır. Güneşden 23 kat daha parlak olup ışığı 

dünyaya 8 yılda ulaşır. Cahiliye döneminde bir kısm Araplar,yıldızların insanların hayatında etkili 

olduğuna inanır ve Şi’ra-ya taparlardı. Bilhassa Huzaae kabilesi ona tapmasıyla meşhurdur.”Kur’an-ı 

Hakim ve açıklamalı Meali.Prof.S.Yıldırım.sh.527.”Şi’ra yıldızının Rabbi.” 



edilen ve şemsimizden büyük "Şi'ra" namındaki diğer bir şemsin belki bin seneden 

ibaret olan gününden, tâ Şems-üş Şümus'un mihveri üstündeki elli bin seneden ibaret 

bir tek yevmine kadar eyyam-ı Rabbaniye vardır. 

 İşte Semavat ve Arz'ın Rabbi, o Şems-üş Şümus ve Şi'ra'nın Hâlıkı hitab ettiği 

vakit, o Semavat ve Arz'ın ecramına ve âlemlerine bakan kudsî kelâmında o eyyamları 

zikreder ve zikretmesi gayet yerindedir. 

 Madem eyyamın lisan-ı şer'îde böyle ıtlakatı vardır. İlm-i Tabakat-ül Arz ve 

Coğrafya ve Tarih-i Beşeriyet ülemasınca nev-i beşerin yedi bin sene değil belki yüz 

binler sene geçirdiğini teslim de etsek, Âdem'den kıyamete kadar ömr-ü beşer yedi bin 

senedir olan rivayet-i meşhurenin sıhhatına ve beyan ettiğimiz 6666 sene nur-u Kur'an 

hükümferma olduğuna münafî olamaz, cerhedemez. Çünki eyyam-ı şer'iyenin dört 

saatten elli bin seneye kadar hükmü ve şümulü var. Fakat nefs-ül emirdeki eyyamın 

hakikatı o rivayet-i meşhurede hangisi olduğu şimdilik bu dakikada kalbime inkişaf 

ettirilmedi. Demek o sırrın inkişafı münasib değil. 

 Şu mes'elede şimdilik delilini gösteremeyeceğim bir müddeayı beyan ediyorum. 

Şöyle ki: Şu dünyanın bir ömrü ve şu dünyadaki Küre-i Arz'ın dahi ondan kısa diğer bir 

ömrü ve Küre-i Arz'da yaşayan nev-i insanın daha kısa bir ömrü vardır. Bu birbiri 

içinde üç nevi mahlukatın ömürleri, saatin içindeki dakika, saniye, saatleri sayan 

çarkların nisbeti gibidir. Nev-i insanın ömrü, Küre-i Arz'ın iki hareketiyle hasıl olan 

malûm eyyam ile olduğu gibi; zî hayatın vücuduna mazhar olduğu zamandan itibaren 

Küre-i Arz'ın ömrü ise merkez-i irtibatı olan Şems'in hareket-i mihveriyesiyle hasıl olan 

eyyam ile olması hikmet-i Rabbaniyeden uzak değildir. Ve dünyanın ömrü ise Şems-üş 

Şümus'un hareket-i mihveriyesi ile hasıl olan eyyam iledir. 

 Şu halde nev-i insanın ömrü yedi bin sene eyyam-ı malûme-i Arziye ile olsa, 

Küre-i Arz'ın hayata menşe' olduğu zamandan harabiyetine kadar eyyam-ı Şemsiye ile 

iki yüz bin seneden geçer. Ve Şems-üs Şümus'a tâbi' ve âlem-i bekadan ayrılıp Küremize 

bakan dünyaların ömrü -Şems-üs Şümus'un işarat-ı Kur'aniye ile her bir günü elli bin 

sene olmasıyla- yedi bin sene o eyyam ile yüz yirmi altı milyar (126.000.000.000) sene 

yaşarlar. Demek eyyam-ı şer'iye tabir ettiğimiz eyyam-ı Kur'aniyede bunlar dâhil 

olabilirler. Evet Semavat ve Arz'ın Hâlıkı, Semavat ve Arz'a bakan bir kelâmıyla, 

Semavat ve Arz'ın sebeb-i hilkati ve çekirdek-i aslîsi ve en mükemmel âhir meyvesi olan 

bir zâta hitabında, o eyyamları istimal etmek, Kur'anın ulviyetine ve muhatabın 

kemaline yakışır ve ayn-ı belâgattır.”434 
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 Abdullah bin Ömer’den:”Ümmetim için dünyanın ömrü,ancak ikindi namazını 

kıldıktan sonra güneşin batmasına kadar olan vakit 

miktarındadır.”buyurulmaktadır.435  

Yer yüzünün tarihi husussunda da Jeolojinin kurucusu Lord Faton 200 yıl önce 

Arkeolojik olarak söylediği sözünde:”Dünyanın tarihi yer yüzünün kabuğunda 

yazılıdır.”der.436 

Ayette:”Güneş dürülecek.”437 ifadesi,1947 yılında yapılan bir incelemede güneş 

üzerinde 15 milyon km kare yüzeye sahib leke tesbit edilmiştir. Bu da güneşin yüzeyinin 

yüzde birini oluşturmaktadır. 

Dünyanın ölümü hiç de zor değildir. Zira bir yıldızın yörüngesinden 

çıkması,hazır kıta halinde bekleyen buzulların erimesiyle Nuh tufanından daha azim 

olarak dünyanın sular altında kalması,hayatın bitmesi dolayısıyla hayatın sonunu 

oluşturacaktır. 

Dünyanın belli bir ortalama sıcaklığı vardır. 1980’in sıcaklığı 1880’in 

sıcaklığından 0.6 derece (yani yarım dereceden biraz fazla),1990’da ise;0.7 derece artışla 

şimdiye kadar ki en sıcak yıl olmuştur. 

Dünyanın ısınmasının,dolayısıyla bir felakete doğru gitmesinin sebebi,atmosfere 

normalden fazla karbondioksit gazının salınmasıdır. 

Isınma teorisyenlerine göre ise,önümüzdeki yarım asırda bunun 1 ile 5 derece 

artabileceğini söylemişlerdir.438 

 Eskiler de dünyanın ısı dengesinin bozulduğunu,eski kışlarla yeni kışlar,eski 

yazlarla yeni yazların dengede olmadığı da bunun delilidir. 

 Dünya ısınacak,buzullar eriyecek,dünya Nuh tufanı gibi sular altında kalacak,bir 

kıyamet kopacaktır... 

  

                                                           
435 Tarihul Ümemi vel Müluk. (Milletler ve Hükümdarlar Tarihi) (Taberi’nin) Çevr.Z.K.Ugan,A.Temir. 

1 / 9. 

436 Allah ve Kainat.age.211. 

437 Tekvir.1. 

438 Bak.Zaman gazt.1991. 



 Z  A  M  A  N   : Bediüzzaman göre:Kainatta cereyan edip akmakta olan 

zaman,Kudreti İlâhiyyenin yazmakta olduğu bir sahife ve bir mürekkeb 

hükmündedir.439 

 Nasıl ki kanalda akmakta olan su kanalı aşındırırsa,onun gibi de su misal 

üzerimizden akan zaman suyu da her şeyi,her yeniyi eskitmektedir. Zamanın etkisi 

altına giren her şey onun tesiriyle müteessir olur. Zamanın fevkine çıkan bir 

kimse,zamanın tesirinden azade olduğundan onda bir rolü olmaz. Nitekim bir kısım 

evliyanın kısa bir zamanda çok iş yapması,uzun bir yolu kısa bir zamanda alması gibi 

haller hep bu kabildendir.440 

 “Einstein zaman boyutunu ortaya koyduğunda,zamandan da ötede 5.6.7. 

boyutların bulunduğunu...”ifade eder,ancak o zamanki imkanla kavranılamaz. 

 1.2.3. ve 4. boyutlarda var olan bir insanın 5. boyuta yansıyabildiği takdirde 

bütün kainatı kucaklıyacakmış gibi bir yakınlığa düşmesi,ilahi hılkatin muhteşem bir 

göstergesidir. 

 5. boyutu ve ondan sonraki boyutları iyi kavramadığımız için,kainattaki bütün 

sırları bu basit pencereden seyretmek isteriz. Halbuki maddenin özünde gravitasyon 

sırrı 5. boyutun tasarrufuna girince,zaman tesiri fonksiyonunu kaybeder yada çok 

sınırlı çizgide kalır. 5. boyuttaki varlığın mekanı 3. boyutun mesafelerinde hapsolmadığı 

için eskimeler,yıpranmalar ve dönüşümler artık söz konusu değildir.” 

 Zaman akışının uzayın muhtelif bölgelerinde değişim içinde (olmaktadır) 

 5. boyut aynı zamanda varlıkların değişmezlik kazandığı bir geçiş noktasıdır. 

Dört  boyutlu sistemde değişkenliğe ve ölüme mahkum olan olaylar 5. boyuta yansırken 

yeni bir hüviyetle sonsuzluğa ilk adımını atmış olur.” 

 İnsanlar ruhi yanları ile her an 5. boyuta yansıma kabiliyetine sahibken maddi 

yanlarıyle  dört boyutlu sistemin şartlarına tabi olurlar. Bir anlamda (Gizli gravitasyon) 

sayılabilecek olan nefislerini yenemedikleri için bu muhteşem kabiliyetlerini 

kullanamazlar.”441 

 Bu ifadelerden şu anlaşılmaktadır:İnsan bulunduğu şu çevresinden çıkmak ile 

daha geniş boyutlu alemlere girmekte ve gezerek o alemleri tayerân 

edip,seyretmektedir. 
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 Bir yazar-bozar tahtası hükmünde olan zamanda her şey yazılmakta ve ahirette 

insana gösterilmek üzere kaydedilmektedir. yani:” zamanın seyliyle beraber gelip geçen 

eşya-yı seyyaleden ve geçen günlerden senelerden, asırlardan, leyl ve nehârın takallübü 

ile pek çok mensucat-ı gaybiye ve uhreviye yapılmaktadır. Evet âlemin fihristesi 

hükmünde olan insan fabrikasında dokunan mensucat o hakikatı tenvir eder. Öyle ise, 

bu fâni dünyada mevt, fena, devâir-i gaybiyede safi bir bekaya intikal ederek bâki kalır. 

Evet rivayetlerde vardır ki; insanın ömür dakikaları insana avdet ederler. Ya gafletle 

muzlim olarak gelirler veya hasenat-ı muzie ile avdet ederler."442 

  Cennet deki zaman ise Kur’an-da:” Onlar için cennet de sabah ve akşam 

yemekleri vardır.”der. Halbuki cennet de sabah da akşam da yoktur. Çünkü cennet de 

gece,güneş ve ay yoktur. Ayette:”Kafirler ansızın ve birden bire ölüm gelinceye ve yahut 

kısır bir günün azabına katlanıncaya kadar,Kur’an hakkında şüphe ve tereddüt 

gösterirler.”443 

 Yüce Allah kıyamet ününü “Kısır” diye tavsif etmiştir. Çünkü kıyamet 

koptuktan sonra günün gecesi olmaz. buna göre cennet ehlinin yiyecek 444 vakitleri de  

kendilerince dünyada malum olan güneşin felekte seyri ile husule gelen sabah ve akşam 

tabiriyle anlatılmıştır. Halbuki Ahirette güneş de gece de yoktur.”445 

  

 FÜ Z Y O N   OLAYI   : Atomun parçalanması ile enerji elde edildiği gibi,iki 

atom çekirdeğinin eritilerek birbirine kaynaştırılması ile de enerji üretilebilir. İşte bu iki 

atom çekirdeğinin birleştirilmesi olayına denir. 

 İnfitar suresinin 3. ayetinde,Füzyon olayına,deniz suyunun çok büyük enerji 

kaynağı olduğu ifade edilir. ayette:”kıyametin alameti olarak”:” Denizler 

kaynaştığı,yandırıldığı (patlatıldığı,tatlısı tuzlusu ile beraber tek bir deniz olduğu) 

zaman...” Sular coşup gidecek,hiçbir damla kalmayacak.446 

 Fizilâl-il Kur’an-da da:”Aralarında bağ ve çekim gücü kaybolacak ve muayyen 

saatte hepsi dağılıp sona erecektir. 
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 Denizlerin kaynaması ise muhtemelen dolup taşması ve nehirler vasıtasıyla yer 

yüzünü istila etmesi şeklinde olacaktır. Suyu meydana getiren oksijen ve Hidrojen gibi 

unsurların ayrılması ve patlaması da düşünülebilir.  Denizlerin oluşu sırasında Allah’ın 

emriyle bu gazlar nasıl bir araya gelip de suyu meydana getirmişse yine aynı şekilde 

ayrılmaları mümkündür. 

 Bu iki gazın bu günkü atom ve hidrojen bombalarının patlaması gibi patlayarak 

dağılması anlamında da değildir. Bu patlamaların korkunçluğu ve büyüklüğü yanında 

bu gün atom patlamaları basit çocuk oyuncağı halinde kalır. Veya beşerin bilemediği bir 

şekilde olacaktır. Yalnız şu var ki,bu korkunç hadiseler hangi halde olursa olsun beşerin 

duyu sistemlerinin bilemediği hadiseler cinsinden olacaktır.” 

 Prof. S.Ateş,İslâma itirazlar ve Kur’an-ı Kerim-den cevablar-kitabında şöyle 

der:”Şu modern çağda ilim,ışın elemanları bulmağa muvaffak oldu. Bu parçalanmadan 

yıkıcı bir güç doğmakta ve bazı Nıotranlar,diğer atomları bomba gibi parçalama rolünü 

oynayan elektriklerdir. Öteki atomlardan doğacak niotranlar da başka atomları 

parçalar ki,bu olaya bilginler (zincirleme parçalama) diyorlar. Atom bombasının 

yapıldığı uranium elemanında bunun tecrübesi mümkün olmuştur.” 

 Böylece bir bardak deniz suyu ile bir evin yedi aylık elektrik ihtiyacı 

karşılanacaktır. 

 İki hafif atom çekirdeği birleşince atom çekirdeklerinin sahib olduğu enerjinin 

100 bin katı bir enerji açığa çıkar. Bir derece bu olay bardağa sığan güneş olmakta.. 

böylece santralların,atom reaktörlerinin ,baraj,petrol,odunların görevi sularca yapılmış 

olacak,Füzyon ile gerçekleşecektir. 

 Böylece atom parçalanarak büyük enerji açığa çıkacaktır. Ancak parçalanması 

için de 10 milyarlarca derecelik bir ısı ve o kadar da basınca ihtiyaç vardır. 

 Ancak alet’de sular değil de,denizler yanacak denilmekte,bu da Füzyon’un 

normal sudan değil de (H.2  0) ağır su tabir edilen deniz suyunda (D 2   =) 

gerçekleşmesidir. 

 Ruslar ısıtma yöntemini hem pratik,hem de ekonomik olması yönünden Laser 

kontrollü ısıtma yöntemiyle yapmaktadırlar. 

 Her şeyin hakikatını Allah ve kendisine bildirdiği rasulü bilir. Hadis’de:”Fırat’ın 

altından bir hazineyle Hasr-ı (batması) yakındır.”447 ve; 

 “Fırat’da altının çıkıp savaşın olacağı..”448 

                                                           
447 Buhari. (Arapça) Fiten Babı. 8 / 100,Müslim. (Arapça) 3 /  2219.  

448 Ebi Davud. (Arapça) 4 / 493. 



 Bunlardan murad altın gibi barajlar neticesinde gelir olabilmesi gibi,(yine 

Fıratın) Füzyon için büyük kaynak,gelir kaynağı oluşturabileceği düşünülebilir. 

 Büyük devletlerin üzerinde çalıştığı bu Füzyon  çeyrek asır bir zaman içinde 

reaktörlerde nükleer füzyon elde etmeye çalışılmaktadır. 

  

 HZ . SÜLEYMAN  VE  IŞINLAMA :  Hz. Süleyman ve yemen Melikesi Belkıs 

arasında geçen olay,Kur’an-ı Kerim-in bunlardan vermiş olduğu haber konumuza ışık 

tutmaktadır. 

 Ayetlerde:”(sonra Süleyman müşavirlerine) dedi ki:Ey ulular! Onlar teslimiyet 

gösterip bana gelmeden önce,hanginiz o Melikenin tahtını bana getirebilir? 

 Cinlerden bir İfrit:”Sen makamından kalkmadan ben onu sana getiririm. 

Gerçekten bu işe gücüm ve güvenim var.”dedi. 

 Kitaptan ilmi olan kimse ise;( Pratik ve teknik olarak,ilim ehli)”Gözünü açıp 

kapamadan,ben onu sana getiririm.”dedi. (Süleyman) onu (Melikenin tahtını) yanı 

başına yerleşivermiş görünce:”Bu,dedi,şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü 

edeceğim diye beni sınamak üzere Rabbimin (gösterdiği) lutfundandır. Şükreden ancak 

kendisi için şükretmiş olur,nankörlük edene gelince,o bilsin ki Rabbim müstağnidir,çok 

kerem sahibidir. 

 (İlim sahibi zatın,Süleyman’ (AS) ın veziri Asaf bin Barhiya yahut da Hızır 

olduğu rivayet edilmektedir. –Kitaptan ilmi olan- ifadesiyle,bunun ancak mekteb 

ehli,okuyan,bilgi sahibi olmakla beraber,başkalarının sahib olduğu biliden de daha fazla 

bir bilgiye sahib olmakla daha mükemmelinin oluşturulabileceğini ifade etmektedir.) 

 (Süleyman devamla )dedi ki:Onun tahtını bilemiyeceği bir vaziyete 

sokun;getirin,bakalım tanıyabilecek mi,yoksa tanımayanlardan mı olacak? 

 -Melike gelince:”senin tahtında böyle mi? “dendi. O şöyle cevab verdi:Tıpkı o. 

Zaten bize daha önce bilgi verilmiş ve biz teslimiyet göstermiştik. 

 -Onu,Allah’dan başka taptığı şeyler ( o zamana kadar Tevhid dinine girmekten) 

alıkoymuştu. Çünkü kendisi inkarcı bir kavimdendi. 

 Ona:”Köşke gir!”dendi. Melike onu görünce derin bir su sandı ve eteğini çekdi. 

Süleyman:”Bu,billurdan yapılmış,şeffaf bir zemindir.”dedi. Melike dedi ki:”Rabbim! 



Ben gerçekten kendime yazık etmişdim. Süleymanın maiyetinde alemlerin Rabbi olan 

Allah’a teslim oldum.”449   

 (Rivayete göre,Hz. Süleyman,Sebe’ Melikesi Belkıs gelmeden önce,bir köşk inşa 

ettirmişti. Bu köşkün avlusu billurdan yapılmış,altından su akıtılmış ve suya balıklar 

konmuştu. Belkıs,zeminin şeffaf bir madde olduğunu fark edemediği ve sudan 

geçeceğini sandığı için eteğini çekmişti.450 

 Bu olay uzak mesafelerden radyo gibi sesi,televizyon gibi görüntüyü getirmek 

mümkün olduğu gibi,cisimleri aynıyla getirmenin de mümkün olacağına işaret 

etmektedir.451 

 Varlıkların enerjik mahiyetine dönüş sırrının ilk izahını yapan C. M. Allanda 

yine bu konularla da ilgilenen M. Jessup’a gönderdiği mektublarla onu da:”Filadelfiya 

deneyini” yapmaya ikna etti. Ve 1943 yılında Amerikanın Filadelfiya körfezinde başladı 

ve başarıyla neticelenerek,etrafı manyetik alanla çevrilen çıkarma gemisi iki dakika 

sonra 350 km. güneydeki Norfolk limanında ortaya çıktı ve gemi 5 dakika sonra ilk 

yerinde tekrar görüldü. Ve neticede personelin bir kısmı ölürken,kalanları da:”Birden 

kendimizi bedenimizle birlikte uzayda buluyoruz ve boşlukta geziyoruz,sonra 

kaybolduğumuzu ileri sürdüğümüz yerde tekrar size görünüyoruz. şeklinde ifade 

veriyorlardı.452 

 Tıpkı evliyaların tayyı mekan sırrıyla yani bir anda bir çok yerde bulunmaları 

gibi- onların manevi terakkilerine karşı madden yapılan terakkide de,bir anda bir çok 

yerde bulunulması,engelsiz ve manisiz olarak vücuda gelmesi mümkündür,hem de ruh 

süratinde... 

 Sızan haberler doğrultusunda bu deneyin şu anda çözüldüğü de ifade 

edilmektedir Bu aynı zamanda Einstein’ın:”Birleşik alanlar teorisi’nin doğrulandığını 

göstermektedir. 

 Olay ise şöyle gelişir: Sakin bir sisteme elektrik yüklemesi yapılınca atomun en 

önemli  parçacığı olan elektron şiddetle bunun tesirinde kalır. Elektron,atomda 

esrarengiz bir parçacıktır. Yeri,hızı ve zamanı tesbit edilemez;parçacıktan ziyade 

dalga,madde ötesi özellik taşır. Şiddetli manyetik alanın tesirindeki sistemin 

elektronları,uzay kafeslerini parçalıyarak atomdan çıkmak isterler. Ancak bütün sistem 

aynı aşırı manyetik alanın tesiri altında kaldığından,atom çekirdeği yani o maddi cisim 
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tamamiyle tünele yol bularak uzay zamanda gezmeye başlar. Hiçbir mesafe ve engel 

tanımadan bir anda başka yerlerde ortaya çıkar.453 

 Kur’an-ın bahsettiği bu konu her ne kadar şu anda bir muamma da olsa,elbette 

tahakkuk edecektir. 

 Bütün ilmin ve tekniğin aslı Kur’anidir,İslâmidir. 

 Bugün isbat edilmiş bir gerçektir ki;insan genetik yapısı ve anatomisi 

itibarıyla,beyin sinirleri arasındaki bağlantıların dini inançlara elverişli olarak 

yaratıldığı belgelenmiştir.454 

 Edison der:”Ben elektriğe giden yolu Muhyiddin İbni Arabi’nin Fütuhat-ı 

Mekkiyyesinde buldum.”455 sözü haktır. 

  

        12-9-1992 

       MEHMET    ÖZÇELİK 

 

 

 

DÜNYADA EN ÇOK HARCANAN VARLIK :  İNSAN 

  

 İnsanlık tarihi boyunca kıymeti hala anlaşılmayan,maalesef anlaşılamayan bir 

varlık varsa,o da insandır. 

 Evet. Bunun anlaşılamaması,nihayet mükemmelliğinde olmakla beraber,onun 

kıymetinin onda ve onun yaratıcısı ile olan ilgisi yönünün merkezinde ve irtibat 

noktasında değil de,meselenin çevresinde araştırılıp,aranmasından kaynaklanmaktadır. 

 Kendisi için her şeyle harcama yapıldığı halde,en çok harcanan varlık 

durumundadır insan... 

 Lehte ve aleyhte tüm çalışmalar hep insan için cereyan etmektedir. 
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 Her şey insan için harcanmakta,insanlar da kendi içinde harcanmaktadırlar. 

 Bütün kainat;insanı mahsul vermek için dönerken,yüzlerce insanda birkaç insanı 

netice vermek için işlemekte,onlar için de birkaç kişinin işlenmesi ve neticelenmesi 

çerçevesinde sonuca gitmekte,kemiyeti sağlamaktadır. 

 İnsan için hazırlanan sofrada her şey intizamla ve hikmetle tanzim edilmiş 

olduğunu görmekle beraber,işin içine elini karıştıran insan oğlu,ilahi ikaz olan “Yeyiniz 

ve İçiniz ve İsraf etmeyiniz.”456 hakikatına,yeme,içme,israf etmeme kavramları 

arasında bir atıf olup,kopukluk olmayan bir bağlantı olmasına rağmen;kulak 

tıkanmakta veya kulak ardı edilmektedir. 

 Ve bununla da kalınmayıp,insanlık sofrası da top yekun imha edilmeye,insanlık 

tam bir israfa maruz bırakılmaktadır. 

 Her bir insan bir kainattır,deriz. Bu söz hakikattır. Hz. Ali’nin ifadesiyle:”Sen 

kendini küçük bir cirim zannedersin. Ve lakin büyük alem sende 

derlenmiş,toplanmıştır.” Yani;kainat küçültülse bir insan,insan büyültülse bir kainat 

olacaktır. 

 Peki;bir kainat mesabesinde olan bu insandan neler keşfedebilmiş,ne kadar 

istifade edebilmişiz? 

 İnsanlık,insan ferdini ne kadar keşfedebilmektedir? İnsan ferdi,kendini insanlığa 

ne kadar açabilmektedir? 

 Keşfedilmeyi bekleyen muamma bir varlıktır insan... 

  

         6-7-1996 

        MEHMET    ÖZÇELİK 
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DİN PENCERESİNDEN İLİM VE FEN 

  

 Musluğu değil kaynağı oluşturan din;her meseleye hakikat nazarıyla bakar ve 

baktırır. Zira ilmin kaynağı odur ve ondadır. 

 Bediüzzamanın tesbitiyle her şeyi “esir”denilen maddeden yaratan Allah bunu 

şöyle belirtir;”Ne yerde ne gökte zerre ağırlığınca bir şey Rabbinden uzak  (ve 

gizli)kalmaz. Bundan daha küçüğü (Esir) ve daha büyüğü yoktur ki apaçık kitapta 

(Levh-i Mahfuzda)bulunmasın.”457 

 Demek;kainatı esir denilen maddeden yaratan Allah,ondan geliştirerek ve Bing-

Bang (Büyük patlama)teorisiyle oluşumu ve gelişmeyi anlatıyor. 

 Kainat o zamandan bu zamana,bu zamandan kıyamete doğru bir genişleme 

içerisindedir. Ayette:” Göğü kendi ellerimizle biz kurDuk ve biz (onu)elbette 

genişleticiyiz.”458 

 Ve bunu yedi kat olarak yarattığını da ifade etmektedir:” Yedi gök,yer ve 

bunlarda bulunan herkes O’nu tesbih eder.”459 

 Güneşle beraber 12 gezegeni yaratan yine O’dur.”Güneş,kendisi için belirlenen 

yerde akar(döner).İşte bu,aziz ve alim olan Allah’ın takdiridir.”460 

 Bu gün santrafujla yerin altında bulunan sıvı ve katı şeylerden istifade etmeye 

delalet eden ayette: 

 “ Musa (Çölde)kavmi için su istemişti de biz ona=Değneği de taşa vur!demiştik. 

Derhal(taştan)on iki kaynak fışkırdı. Her bölük içeceği kaynağı bildi. (Onlara=)Allah’ın 

rızkından yeyin,için,,sakın yer yüzünde bozgunculuk etmeyin,dedik.”461 

 İnsanların ölümcül hastalıklarına geçicide olsa bir hayat rengi verilebileceğini 

veya bitkisel bir hayatla hayatlarının devam ettirilebileceğine işaretle,anadan doğma 

kör ve alacalıyı iyileştirmesi 462,mu’cizenin teknolojiye yansımasıdır. 
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 Hz. İbrahimi ateşin yakmaması ile,insanlarında kendilerini ateşten koruyacak 

amyant gibi bir şeyi bulacaklarına teşvik tapmış ve haber vermiştir. Ayette: 

 “ Ey ateş!İbrahim için serinlik ve esenlik ol”dedik.”463 

 Bir çok mu’cizeye sahip olub,maddi gücüde elinde bulunduran Süleyman(AS)ın 

mu’cizeleri anlatılırken;insanların uzun mesafeleri kısaltabileceğini,hayatının her 

kademesine girebilecek ve girmiş olan bakırdan ve dolayısıyla demirden istifade 

edebileceğini ve aleyhlerinede çalışabilen cinlerin lehlerine döndürülerek musahhar 

edilmesinin mümkün olduğuna şöyle işaret etmektedir: 

 “Sabah gidişi bir aylık mesafe,akşam dönüşü yine bir aylık  mesafe olan rüzgarı 

da Süleymana (Onun emrine)verdik ve onun için erimiş bakırı kaynağından sel gibi 

akıttık. Rabbinin izniyle cinlerden bir kısmı,onun önünde çalışırdı. Onlardan kim 

emrimizden sapsa,ona alevli azabı tattırırdık.”464 

 Kaptan Kusto-yu Yusuf İslam yapan yani müslüman kılan Kur’an-ı Kerimin 

sadece bir ayetidir ki oda: 

 “ İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. Aralarında bir engel 

vardır,birbirine geçip kavuşmazlar.”465 

 Bal arısında Allah,Kalbte Allah,ağaçta besmele,karpuz çekirdeği gibi 

çekirdeklerde Allah isminin yazılı olması,O’nun varlığının tabiattaki birer 

mu’cizeleridirler. 

 Bediüzzaman 1929-da yazmış olduğu eserinde466 aya ayak basılabileceğini ve 

bununda yıllar sonra 1969-da gerçekleşmesine ışık tutarken Kur’an ve Hadislerdeki 

hakikatlara dayanıyordu. 

 Evet. Ezelden asrımıza,20. asra uğrayıp ebede giden Kur’an-ın mu’cizeleri 

elbette sadece bunlardan ibaret değildir. 

 Kur’an kainat hakkında467 çok harika ve mu’cizeliklere nazarımızı 

celbetmektedir. 

 Nitekim kainatta 10 milyar galaksi bulunmakta (veya 50 milyar da 

denilmekte)468 ve her bir galakside de 10 milyar güneşe benzer yıldız bulunmaktadır. 
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 Güneşin 150 milyon adet nükleer santral kadar enerjiye sahib olduğu ve güneşin 

enerjisinin tüm okyanusları 10 saniyede buharlaştırabileceği ifade edilmektedir. 

 Güneşin merkezi sıcaklığı 16 milyon derece,yüzeydeki sıcaklık ise 6 milyon 

derece. 

 Gittikçe enerjisi azalmakta olan güneş hususunda:”ABD’li gök bilimci Juliana 

Sackman ve Kanadalı Arnold Boothroyd’ın bilgisayarla yaptıkları hesaplara göre,güneş 

ağır ağır soğumaya başlamadan önce insanları tekrar iyice ısıtacak. Yaklaşık bir milyar 

sene sonra enerjisini yüzde on oranında arttıracak ve yeryüzündeki okyanuslar 

buharlaşacak. daha sonraki 7 milyar yılda ise güneş kızıl bir topa dönüşecek. merkür ve 

Venüs gezegenlerini yutacak. Dünya bundan kurtulacak,ama yeryüzündeki dağlar 

tereyağı gibi eriyecek. Daha sonra güneş büyük bir patlamaya sahne olacak ve uzayda 

günümüzdeki ay kadar parlayan bir yıldız olarak kalacak.”469 

 Tıpkı ayetteki:” Güneş katlanıb dürüldüğünde,”470 gibi. 

 Başlangıç da bir çok oluşumlara sahne olan dünya ve kainat471,sonuç da yine 

yok olacak472 ve yeni bir hayatın kapısı açılacaktır.473 

 Cenâb-ı Hakkın varlığının âyet ve alametlerinden olan gökler ve yerler hakkında 

bir çok eserler verilmiştir. Nitekim; 

 Dünyada iki örneği olan Kazvini-nin,bir diğer örneği”ABD-deki  Library of 

Kongre Kütüphanesi”nde bulunup,kozmoğrafya ile ilgili olarak 1522 yılında Zekeriya 

Mahmud el-Kazvini tarafından yazılıp”Asrını aşan”bir kitap474 olduğu ifade edilmiştir. 

 İnsanlık neslinin devamında önemli olan doğumun kolay bir doğum 

olabilmesini,Hz. Meryem’in doğum hadisesiyle Kur’an şöyle haber vermektedir: 

 “Sonra doğum sancıları Meryem’i bir hurma ağacına dayanmaya 

götürdü.(Mecbur etti.)”Ah ne olaydım, bundan önce ölseydim de,unutulmuş 

olsaydım.”dedi.Meryemi (Cebrail veya İsa)aşağı tarafından şöyle çağırdı=”Sakın 

üzülme Rabbim senin alt yanında  bir “su arkı”yarattı. Hurmanın dalını kendine doğru 

silkele,üzerine devşirilmiş taze hurmalar dökülsün. Artık ye,iç gözün aydın olsun.”475 
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 Bugün bu tarz bir doğumun kolaylığı ilmende tesbit edilmiş,kolaylıklar 

müşahede edilmiştir.476  

 Kur’an yasaklar içerisinde Domuzu her şeyiyle yasaklarken;477 bunun ilim 

geliştikçe hikmet ve illet cihetleri de zahir olmaktadır. 

 Bir çok hastalığa sebeb olan bu domuzun hem maddi,hem de ruhi olarak manevi 

yaralar açtığı bir gerçektir. 

 Tedavisi bile olmadığı ifade edilen Tirişin hastalığına neden olduğu gibi;”Safra 

kesesi iltihabı,apandisit,bağırsak iltihabı,çeşitli çıbanlar,mafsal kireçlenmeleri,damar 

sertliği,romatizma,grip,tansiyon yüksekliği,kalb anjini,infarktüs gibi478 hastalıkları 

doğurmaktadır. 

 Pisliklerde ve pisliklerle beslenen bu hayvan,hayvanlar içerisinde dişisini 

kıskanmamakla,insanlarda da bu ilgisizliğin doğmasına sebeb olur. Haya ve namus 

duygusunun körelmesini sağlar.479 

 Hazmı da zor olan bu hayvan etinin özellikle ithal gıdalarda katkılı 

olduğu480[24] tesbit edilmiştir. Ve bunlar şu adla ifade edilir= 

 “Graise animale,jelatin (Gelatine),rennet 

(cheese),giycine,leucine,osysrearin,spermaceti,glycerol,pepelin,E-100,E-102,E-103,E-

110,E-111,E-120,E-123,E-124,E-125,E-126,E-127,E-128,E-140,E-141,E-142,E-152,E-

153,E-210,E-213,E-214,E-226,E-234,E-252,E-270,E-280,E-325,E-326,E-327,E-334,E-

335,E-336,E-337,E-420,E-442,E-430,E-431,E-432,E-433,E-434,E-435,E-436,E-470,E-

471,E-472,E-473,E-474,E-475,E-476,E-477,E-478,E-480,E-481,E-482,E-483,E-488,E-

489,E-491,E-492,E-493,E-494,E-495,E-542,E-550,E-570,E-572,E-591,E-631,E-632,E-

633,E-635,E-904...481 

 Bu 71 adet E koduyla kodlanan Emulsifiant maddesi daha çok 

renklendirme,katılaştırma,koruma ve dayanıklılık için kullanılmakta ve bunlar için 

halkın inancını ve hassasiyetini göz önünde bulundurmayan insanlar ve firma sahibleri 

kullanmakta ve satmaktadırlar. 

 Toplumda yukarıda sayılan hastalıkların yaygınlaşması insanı düşündürmekte ve 

ürpertmektedir. 
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 Özetle;Domuz her üç dinde de necis bilinen ve öyle de kabul edilen bir 

hayvandır.482 

 Sıhhat konusunda koruma amacıyla bu yasaklayıcı tedbirlerle beraber;sünnet 

doğrultusunda tavsiye edici bir Misvak sünnetinin önemi de göz önünde bulundurulmalı 

ve ona uyulmalıdır. 

 İslâmi ifadeyle Erak ağacından,batılıların deyimiyle “Şecere-i Muhammed”adı 

verilen483 bir faydalı ve meyveli ağaçtan olan bu nebati fırça,sun’ilikden uzak,fıtri ve 

pratik bir özelliğe sahibtir. 

 İçerisinde bulunan “Bazik madde bakterilerin asitlerini nötralize eder. Yani 

etkisiz hale getirir. Yine bir diş eti iltihabında mükemmel bir yatıştırıcı etki yapar.”484 

 Misvağın485 50’den fazla faydası olup,486 özetle; 

 1)Dişi temizler.    

 2)Ağız kokusunu giderir.    

 3)Diş kanama ve çürümesini önler.     

 4)Ağız içi yaralanmasını engeller.   

 5)Hazmı kolaylaştırır.    

 6)Kalbi,mideyi,göz sinirlerini kuvvetlendirir.     

 7)Görmeyi keskinleştirir.     

8)Balgam söktürür.     

9)Basur için faydalıdır.      

10)Diş ve göz ağrılarını dindirir.    

11)Mikroplara karşı direnci arttırır.    

12)Ağız tadını sağlar.    
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13)Diş etlerinin kurumasını önler.    

Abdestin birinci sünneti olan misvak;487 Peygamberimiz tarafından tavsiye 

edilmiş488,ölüm döşeğinde bile terk etmemiştir.489      

Hadis’de:” Ey ümmetim!misvak kullanınız. Muhakkak ki onda on haslet vardır: 

1)Ağzı temizler.    

2)Allah’ın rızasını kazandırır.    

3)Melekleri sevindirir.    

4)Gözün görmesini keskinleştirir.     

5)Dişleri beyazlaştırır.    

6)Çürümeleri önler.      

7)Diş paslarını yok eder.     

8)Hazmı kolaylaştırır.     

9)Balgamı keser.     

10)Misvak kullanılarak kılınan namazlar sevab bakımından kat kat olur.490 

Hadislerde bu gibi bir çok faydalarıyla beraber;son nefeste kelime-i şehadeti 

getirme gibi faydası da zikredilmektedir.491 

Medicıne adlı dergide;Misvağın tesiri hakkında şöyle denir:” Bu stikler (Misvak 

çubukları),dişlerde meydana gelen plağı teşkil eden maddelerle kimyevi reaksiyona 

girmek suretiyle temizliyor. Bu çubukların dişleri beyazlatan ve koruyan 

florür,slikon,alkoloidler,uçucu nebati yağlar,reçine,sakızlar,tanninler ve antrakinonlar 

ihtiva ettiği,dişleri temizlemenin yanı sıra diş etlerini stimüle edip,şişme ve kanamaları 

iyileştirdiği anlaşılmıştır.”492 
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Emir ve nehyi icab ettiren muhkem meseleler gibi sünnetin her bir meselesinin 

bir çok hikmetleri mevcuttur. 

Temizliği emreden dinimiz493,temizliği imandan saymış,494 temiz bir hayatı 

temin etmiş,temiz bir toplumun yollarını da açmıştır. 

Araştırmacı Müslüman-Türk bir doktor hastahane de 70 kişilik bir araştırma 

grubuyla yaptıkları;müslümanların elle taharetlenmelerinde,tuvalet öncesi ve sonrası 

elleri kontrolden sonra,temizlenme şekillerini de dikkate aldıklarında şu sonuca 

vardıklarını anlatmaktadır: 

“ Baktık,elle temizlendikten sonra yıkamadan önce ellerinde dışkıya ait 

mikroplar bol miktarda var Eller yalnız su ile,ama oğuşturarak 3 dakika yıkandığında 

hastalık yapmayacak kadar az mikrop kalıyor ellerde... 

Sabun kullanılırsa eller biraz daha temizleniyor,ama yine mikroplar tamamen 

yok edilemiyor. Bu kalan mikroplarda ellerdeki flora bakterileri tarafından 

temizleniyor. 

Alkollü(Kolonya gibi)şeylerle elin temizlenmesinde ise,yan tesirler oluyor. Mesela 

eldeki yağ tabakasını eritiyor,yine elin korumasını yapan flora bakterilerini yok ediyor. 

Buda tabii elleri mikroplara zemin hazırlamış oluyor. Alkolü el temizliğinde de 

kullanırken devamlı olması gerekip bu da elde egzama tipinde yaralar oluşturuyor. 

Alkolden başka piyasadaki diğer zefiran,savlon,lizor gibi maddeler de mikrobu 

uzaklaştırmaktan ziyade,mikrop üretmektedirler. 

Alafranga tuvaletler hususunda ise şöyle der:”Özellikle insanların genital yani 

edep bölgesi ile ilgili olan hastalıklar ise;mantar hastalığı,parazitler,varsa 

yaralar,onların mikrobu da oraya bulaşıyor. Veyahut dizanteri,tifo mikrobu o oturağa 

bulaşıyor,sonra da oraya oturanlara geçiyor. Mesela batılı Hutchinson ilim adamı,basilli 

dizanterinin etkenini oturakta üretmiş. Newton adlı ilim adamı da Tifo bakterilerinin 11 

gün klozetlerde kaldığını tesbit etmiş. 

Hadisde de taş ve su ile temizlenmesi tavsiye edilmiştir. Sıcak taşın şu özelliği 

vardır. Hem Radyasyon,hem ısı,hem mekanik etkisi vardır. 

Araştırmalar neticesinde;Allah’ın isimlerini zikretme,Kur’an-ı Kerim-i 

okuma,dua ve ezanın teleffuzlarında ortaya çıkan ruhi enerjiyle oluşan titreşim 

neticesinde bazı önemli sırlara ulaşılması,namazda tahiyyat esnasında şehadet 

parmağını kaldırmada,duada,bu ruhi enerjilerin ortaya çıkışı,ezan ile ilave bir 

enerji,abdest ile de vücutta biriken eksi yüklü elektronların temizlenerek sitresin 

ortadan kalkması ilmin ve deneyin belgelerindendir.495 
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Yalan söyleyen bir kimsenin kan akışının artmasıyla buruna giden fazla kan 

neticesinde burnun şişmesi496 ilmin dini te’yid eden gerçeklerindendir. 

Evet. İslamiyet hayat dinidir. Hayatımızın dinidir. 

  

         27-11-1997 

        MEHMET     ÖZÇELİK 

 

 

 

  

  

-   İNSAN VE HAKİKATI   - 

  

 Her insan kendisini bulduğu kadar bilmekte, bildiği kadar da bulmaktadır. Bir 

birleriyle orantılıdır. Bilmesi ve bulmasıyla kendi hattını çizmektedir. Hattı kendisini 

bildiği yere kadardır. Ve bulduğu yerdedir. O kendisidir,kendiside  odur. Karşılık 

olarak bulduğun,kendini bildiğin kadardır. Karşılığın ne ise osun. O sen,sen osun. 

Yukarıdakini haksızca aşağıya indirmek nasıl haksızlık ise,aşağıdakini de layık olmadan 

yukarıya çıkarmak o derece haksızlık olur. Mareşalı er,eri mareşal yapmak gibi. 

 Âyet-de;”İnsanlardan bilgisi olmaksızın Allah hakkında tartışmaya giren ve her 

inatçı şeytana uyan bir takım kimseler vardır.”497 

 İnsanlar dışarıyı tanımaya çalışıp,projelerini yapıp keşfettikleri kadar, iç 

dünyalarından da haberdar olmaları gerektir. Ondandır ki, bu dökülüş ve yıkılışlar 

hastahanelere, hapishanelere,intiharlara ve çıldırmalara neden oluyor. Her gün deprem 

oluyor iç alemimizde. Alemimizde tekrar kaldırılmayan çöküntüler,çökmüşlükler. 

Madden,manen,ahlaken,değerler itibariyle kurtarma  çalışmaları yapılırsa, alttan 

tekrar çıkacak ve depreşecek yıkılmaları önlemeli,yıkıntıları kaldırmalı. 

 Vusulsüzlüğümüz usulsüzlüğümüzdendir. Sonuca varamayışımız ölçü ve denge 

içerisinde  bir harekette bulunmamamızdandır. Her insanın kendisine sorması gerek; 

Ben kimim? Kimim ben, bütün atomları toplayan bir bütün mü? Hücreler ülkesinin ruh 

padişahı mı? Dağınıklıkları toplayan,hükmeden bir hakim mi? 
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 Ve nereye gittiğine bakmalı! Kopukların,kopuklukların mekanı,kopanların 

beldesi olan cehenneme mi? Allah ile bağlantısını koparan zâniler,hırsızlar yurdunun 

bağlantısızlarına mı? Hatları kopuk,ne arayabiliyorlar,ne de aranabilmektedirler. 

 Veya gidilen yer bir dostlar meclisimidir? Ora ki;” Cennetteki nimetlerle 

dünyadakiler arasında isimlerinden başka bir benzerlik yoktur.”498  

 “Muhakkak ki cennetin kokusu beş yüz senelik mesafeden işitilir.”499 Her bir 

kişiye verilecek cennetlerinde 500 sene genişliğinde olacağına ima ve işarettir. 

 “Sen (iman etmelerine) düşkün olsan bile yinede insanların çoğu iman edecek 

değillerdir.”500 

 Ancak Rezervasyonların yaptırılması gerekmektedir. Evet,gelişin 

kesilmesi,gidişin son bulması muayyen ve mukadderdir. Dünya ve kainat ölümüyle bunu 

te’yid edecektir. Cennet,cehennem ve arasata da Rezervasyonlar yapılmış ve de hala bu 

işlem devam etmekle yerler hazırlanmaktadır. 

 Ayarları bozulmaya kabil olan insanların bu dünyaya gönderilmelerindeki amaç 

da –tabir caizse- Rot-Balans ayarlarının yapılması içindir. Çünki insanlar ayar ayara 

olup,hepsi bir ayarda değillerdir. Bir yanda ayarı yüksek,öbür yanda ayarı düşük,bir 

diğeri de ayarsız... 

 Mesela,birbirine zıt gibi görülen ruhla bedenin ayarlanması... Ruh,ruh olacak 

olmasa da,ruhuna ruh katacak bir değeri bulmuştu.. beden.. fiziki yapı.. ruhun bekası 

ve yükselişi uğruna her türlü fedakarlığa katlanan bir vücut..beden. Beden ruh için 

toprak oldu,gübre oldu..çiçekdanlık oldu..ruhu inbat etti,yeşertti. Zirveye çıkmaya ilk 

basamak ve adım oldu beden. İnsanı cinlerden üstün kılan onun bu cesed vesilesine 

vasıta olan bu vuslatından dolayı idi. Huzura,çıplak ve soyulmuş soyut fakirliği içinde 

değil;beden zenginliğinde kabul ediliyor,kabul görüyordu. Beden ruha bir bağ olmakla 

beraber çok hakikatlarla onu bağlıyor,adeta tanıştırıyordu. O bir ayak bağı değil, 

hakikat bağı oluyordu. Beden ruhun çilesi idi. Hamdım..Piştim..Yandım.. Ruhun fırını 

beden.. 

 Ruh bedensiz,bedende ruhsuz olamaz. İhmal ettik. Yıllardır yanlış uygulanan 

politika; bilinmeyen,ar dilen ,geriliğin onda aranması sebebiyle maneviyat 

uzaklaştırıldı,maneviyattan  

uzaklaşıldı. İlerleyeceğiz,yükseleceğiz zannedildi. Yanıldık. En büyük yanılgı olan 

yanılmanın bilinmemesi en büyük yanılgı oldu. Faturasını millet ödedi. Çünki o 

biliyordu. Bildiği için veya telafideki kifayetsizliği çekmesine sebep idi. Bilmeyenler 

ödetiyor,bilenler ödüyordu. Bilme bir seviye,düzeltmedeki katkısızlık ise,bir seviyesizlik 

idi. Seviye ile seviyesizliğin birleşmesi  katmanlı seviyesizlikten koruyor,cezayı 

                                                           
498 İbni Abbas-dan.Bkn. İnsan Suresi.15-16. 

499 Sahih-i Müslim-den. 

500 Yusuf Suresi.103,106. 



hafifletiyordu. Bazen şefkat tokadı,bazen tâzir ve azara uğruyordu. Böylece ne beden 

kazanıldı,nede ruh.. 

 “Başınıza gelen her musibet,kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Allah 

çoğunu affeder.”501  

Dünyada yapılan yanlışlıklar hukuken bir tazminatı gerektirdiği gibi,ahirette de bu gibi 

nice tazminatlarla karşılaşılacaktır. 

 Dünya bir imtihan yeridir. Bunun devam edip fevt olmaması imtihanın 

devamından ve anlamındandır. Bu dünyadan gidenlerle gelenlerin bir daha 

görüştürülmemesinde de büyük bir sır vardır. 

 Öğretmensiz talebenin,talebesiz öğretmenin bir manası yoktur. Birbirlerinin 

mütemmimidirler. Madem Rasulullah gibi bir muallim ve onun birinci,ikinci,üçüncü vs. 

saflardaki öğrencilerin varlığı,bu alemin varlığına ve devamına bir delildir.502 

 İnsan Allahın rızasını istemeli. Özellikle 40 yaşına ulaşanın Allahın rızasına 

uygun hareket etmesini istemesi503,bu kemal yaşının bir gereğidir. 

 Her şeye hakikat Çeşm-iyle yani gözüyle bakmalı ve o çeşmeden rahmeti celb 

edecek damlalar akıtmalıdır. Olur ki insan kendisini gözden inen damlada kendini 

bulabilir. Başta da öyle düşmemiş miydi oluşum rahmine? Rahimde 

oluşmuşluğa,rahmin teknesinde,teknede bulmuştuk kendimizi. Tekne kendinde 

bulmuştu bizi. O damla biz idik. Biz oldu göz-den akan o damla. Damlayı basite aldık 

göl olmadan önce. Meğer okyanustan haber vermekteymiş. Meğer biz,yine 

bizdeymişiz,başka yerlerde aradık kendimizi. Bizdeymiş biz. Bendeymiş ben. Göz 

yaşı,gönlün yaşı oldu. Gönüldendi. Gönülde bizden ve benden... 

 Hayatın her şeyi çekilir,dağ bile olsa. Ancak hazmedemiyorum hazmedilmemeyi. 

Hazımsızlıkları mide darlığından,hastalığından ve de en önemlisi beyin arızasından,veya 

hınzırlıktan. Mutaassıb,gerici diyenlerin bumu ilericiliği. 

 İslamiyet bunu uygulamasıyla göstermiştir ki,içerisinde bulunan herkese karşı 

hazımlı olmuş,onlara müsamaha göstermiştir. Seviyeli olan insan her şeye karşıda  

hazımlı olur,onu teşhis ve tesbit ile tayin eder. Seviyeden uzak kalan insan ise; üzerinde 

bulunan her türlü seviyeliliğe karşı antipati duyar,baştan reddederek,kesip atar. 

Seviyesizliğini devam ettirir. 

 Hazımsızlığı fıtrat ve fıtri yapı reddeder. Fıtrata uygun her şey,hazma uygun 

gerçeklerdir. Çok noktadan yaralı olan toplumumuzda bu hazımsızlık hazımsızlığı 

görülmekte ve yaşanmaktadır. 
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 Yılların yıllanmış tahrib ve ihmalinin açtığı yara, biri birini ve müsbet 

hareketlerini hazmedememeyi netice vermiştir. 

  

  

         17-9-1999 

MEHMET    ÖZÇELİK 

 

 

 

İNSAN     VE    NİSYAN 

  

 İnsan,kelime anlamı itibarıyla nisyan kökünden alınmıştır. Nisyan ise,unutmak 

demektir. Evet. İnsan unutan bir varlıktır. 

 Âyet’de:”Rabbimiz! unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma.”504 

 Bediüzzamanın ifadesiyle:”Nisyan dahi bir nimettir. Geçmiş günlerin elemlerini 

dahi unutturur.” Ancak;”Nisyanın en kötüsü nefsin nisyanı,unutulmasıdır.” 

 Eğer insan unutan olmasaydı;hayatının ve tüm varlıkların hayatlarının biriken 

tüm sıkıntı ve problemlerinin altında ezilecekti. Baş böyle koca bir yükü de 

yüklenmekten aciz kalacaktı. Nitekim bilgisayara yüklenen bilgiler onun yükünü 

ağırlaştırıp,çalışmasını kısıtladığı ve zorlaştırdığı gibi... 

 Ancak ondan mükemmel olan insan  hafızasının da belli bir tahammül gücü 

vardır. Unutma olayı ile bilgiler hafızanın ek arşivinde belgelenmiş,yükten kurtulmuş 

olmaktadır. Böylece yükleme olayının boyutu da artmış ve tazelik kazanmış olmaktadır. 

 Unutkanlığın en kötüsü ise;insanın kendisini,mükellefiyetini,yaratılışının 

gayesini,niçin geldiğini,nereye gideceğini,bu dünyaya niçin gelip,burada neden 

bulunduğunu,yapması gereken ve yapmaması gerekenlerin neler olduğunu bilememesi 

ve unutmasıdır. 

 Tehlike;görevi yapmamak ve ondan kaçmak noktasındaki unutmadır. 

 İnsan;ruhlar aleminde Allah’a vermiş olduğu sözü unutmakla nankörlük 

etmiştir. Onu kendimize Rab olarak tanıyacağımıza dair söz vermiştir. Unuttuk. 

 İslâm fıtratı;verilen sözün hatırlanmasıdır. 
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 Geçmiş ve gelecek şeridinde olanlar ve bulunanlar,bizi bekleyenleri bildiğimiz ve 

bizlere hatırlatıldığı halde,unuttuk. Ne geçmişten ibret aldık,ne de geleceğe hazırlandık. 

Çünkü unuttuk... 

 “Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Hesaba 

çekme...Sorgulama” Çünkü unuttuk... 

 Unutma;ya sorumsuzluktan veya ihmal,ilgisizlik,bilgisizlik gibi kusurlardan 

kaynaklanmaktadır... 

 Unutmak bir kusurdur,bir batış ve kayboluştur. Unutmamak ise,bir olgunluk,bir 

doğuş ve oluştur. Düşünmeye ve ibrete götürür insanı... 

 Birbirine zıt olan unutma ve hatırlama,eksi ve artı gibidir. 

 Hatırlama bir hatır ve gönül işidir. unutma da ise bunun unutulması ve 

kaybolması söz konusudur. 

 Unutulmamak için unutmayalım. Unutursak,unutuluruz. 

 Hatırlanmamız,hatırlamamızdır. Kazanmak hatırlamayla,kayıp unutmayla 

başlar ve gelişir. 

 Bize bizi unutturma Allahım... 

 “Rabbimiz!..unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma...” 

 Evet. Unutmayınız... Unutmayalım... 

  

20-10-1996 / MEHMET   ÖZÇELİK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İNSAN    VE    İSYAN 

  

 İnsan isyana meyyaldır. Bu fıtratında mevcuttur. Yusuf 

Aleyhisselam:”Muhakkak ki nefis kötülükleri emreder. Ancak Rabbimin merhamet 

edip koruduğu müstesna..”der.505 

 Her insan nefis taşımaktadır. Nefis itibarıyla her insan şeytanın ve nefsin 

aldatmacasına maruzdur. 

 Kur’an-ı Kerim-de Alllah’a isyan 6,peygambere isyan 11 ve şeytanın isyanı 

emretmesiyle 9,alakalı olarak toplam 26 ayet-i kerime zikredilmektedir. 

 İnsan ve isyan ilk insan Hz. Adem ile beraber başlamış olmaktadır. 

 İsyansız insan,insansız dünya gibidir. Hadis-i Kudsi-de:”Eğer siz günah 

işlemeseydiniz,sizi götürür günah işleyen bir kavim getirirdim.”buyurulmaktadır. 

 Yan,;sorusuz ve imtihansız bir talebe düşünülemediği gibi,insanın yapısında da 

günah işleme özelliği konulmuş olmaktadır. Aksi takdirde günah işleme ve isyan etme 

özelliği olmayan melek gibi olurdu. Daha doğrusu makamsız ve mevkisiz olurdu. 

 İniş durumu olmayanın,çıkış alternatifi de olmaz. 

 Karanlık zatı itibarıyla çirkindir,eksikliktir. Ancak karanlık nurun,nurunu 

arttırır ve kıymetlendirir. Karanlık olmadan aydınlık anlaşılamaz ve bilinmez. 

 “Her şey zıddıyla bilinir.” Gece olmadan gündüz,,kötü olmadan iyinin,cehennem 

olmadan cennetin,isyan olmadan da hakiki insanın kıymeti bilinmez ve anlaşılmaz. 

 İsyan;hak ile batılın birbirinden tefrik edilip ayrıştırılmasına vesile olup,hakkın 

üstünlüğünü açığa çıkarıp,tebarüz ettirmektedir. 

 İsyan;tüm şeytani işlerin ve şeytani duyguların açığa çıkması ve çıkarılmasıyla 

beraber,Cenâb-ı Hakkın Celal ve Cemal,Kahhar ve Latif gibi isimlerinin tezahür ve 

tebarüz etmesine vesile olmaktadır. 

 Cehennem bile isyan kirleriyle kirlenmekte..tıpkı isyanla kirlenen kirli insanlar 

gibi... 

 “Zaman gösterdi ki cennet ucuz değil,cehennem dahi lüzumsuz değil...” 

           7-5-1995 

         MEHMET    ÖZÇELİK  
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İNSAN    FİKİRDİR 

  “Fikirler ordulardan daha güçlüdür.” 

 İnsanı insan yapan fikirdir. Kişiliğini belirleyen fikridir. Fikir varlıklar 

arasındaki ince bir zar gibi olan perdeyi kaldırmaktır. Umum efkarca bilinen,düşünme 

diye isimlendirilen düşünce,hayvanlarda mevcut olmayıp,insanı farklı ve üstün kılan 

bunun yerini his almıştır. Onlar hislerine göre hareket ederler. 

 Dünyada her türlü ilim,teknik,teknoloji gibi benzer olanların dahi 

üstünlükleri,aslında fikrin hakimiyetidir. Fikrin üzerine çöken bulutların 

kaldırılmasıdır. 

 Gerçek hürriyet bedenlerin değil,fikirlerin hürriyetidir. Bedenlerin aşamadığı 

yerleri,fikirler rahatlıkla aşarlar. Fikirlerin aşamadıkları ise,aşılamazlar. 

 Zeka tarlasına ekilip ipotek altına alınan fikirler hür değil,esirdirler;meyve 

verir,netice vermezler. Zira o meyve dışarıdan yapılan müdahale ile kurtludur. 

 Akılda bulunan fikir,aklın sermayesidir. Fikirsiz akıl,sermayesiz esnaf gibidir. O 

başkalarının malını alıp,başkasına satarak başkalarının sırtından geçinen bir 

komisyoncu gibidir. Başkalarının reklamını yapar,başkalarını yükseltir,taşınan 

değil,taşıyan olur. 

 Fikir madde üzerine işlenen bir sanattır. Madenlerdeki kalite ve kıymeti ifade 

eder. 

 Fikir lambadaki bir ışıktır. Kapasitesi nisbetince etrafı aydınlatır,tenvir eder. 

Her şey kullandıkça eskir ve tükenirken,fikir işlendikçe parlar,asla sönmez ve 

bitmez,yeni fikirler üretir. Onun içindir ki;fikir üretenler yeni yeni teknoloji 

üretirken,fikirden mahrum olanlar teknolojiyi tüketmeye,kendilerinin de tükenmesine 

sebeb olurlar. 

 Fikir üretir,fikirsizlik tüketir. Tüketenler üretenlerin mahkumudurlar. Onlara 

köle gibi baş eğmek zorundadırlar. 

 Buradaki fark maddi alanda geçerli olduğu gibi,manevi alanda da geçerlidir. 

Nitekim hadiste;bir saat tefekkür ve düşünce,bir sene nafile ibadete muadil ve denk 

sayılmıştır. 

 Kur’an-ı Kerim’de sadece mücerret manada akledip,tefekkür etme ile ilgili 

olarak 68 ayet bulunmaktadır. 

 Kur’an-ın fikri,hakiki ve külli fikirdir. Ezel ve ebed boyutlu olup,umuma 

şamildir. Bundan dolayı bir zerre ve atom bile unutulmaya mahkum değildir. 

 Şeriat,bu külli fikri temsil eder. Dünyada yaşayan altı milyar insan fikirsizlikten 

kurtulsa bir fikir ve hem- fikir olsalar,birleşen o cüz-i fikirler bir vücut ve azaları olarak 

külli iradeden çıkan şeriatı yansıtırlar. 



 Dünyada görülen yabanilikler,fikirlerin yabaniliğindendir. 

 Fikir ruhun kanatlarıdır. Ruh onunla pervaz eder,onunla sonsuzluklara kanat 

açıp uçar,yükselir ve yücelir. 

 Fikirler vücut semasının birer parıltılarıdır. Bazen güneş,bazen ay,bazen de 

yıldızlarıdır. Bunlar enerjilerini fikirden alır,beslenirler. Aksi takdirde fikirden 

mahrum olan bu kandiller sönük bir lambadan öte bir şey değillerdir. 

 Güneşi ışıklı,ayıda parlak kılan odur. Can vilayetinde ne gökler vardır ki onlar 

bu cihanın göklerine hakimdir. 

 Fikirsizler bu göklerin sayesi altında yaşarlar. Gündemi o fikir sahipleri belirler.  

 Hakiki fakirlik fikir fakirliliği,gerçek zenginlik de fikir zenginliğidir. Fikren 

zengin olanlar alemleri seyrederken,fikir fukaraları fikirsizliğinden zillet içerisinde 

yaşarlar. 

 Mevlâna der;”Ey kardeş!Sen düşünceden başka bir şey değilsin. Bu düşünce 

senden alınsa kemik ve sinirden başka sende bir şey kalmaz. Eğer bu düşünce bir gül 

ise,sen bir gülistansın. Eğer dikense,bir şeye yaramazsın.” 

 Fikir bir yükseklik,bir karakterdir. Hakiki yükseliş onun ile olur. 

 Bir asırdır bizde din üzerine vurulan pranga,gerçekte fikir üzerine vurulmuştur. 

Çünki din akıldır,akıl ve fikirdir. 

 Bu uğurda bedenler salınmış,fikirler bağlanmış,her şey fikir olamayıp,madde 

üzerine bina edilmiş,maddede bir başarı sağlanmamıştır. Çünki fikirsiz, ding beygiri 

gibi dönüp dönüp hep aynı noktaya gelinmiş. 

 Kanuna konulan 163. ve 312. madde ile fikir sindirilmiş,öldürülmeyip 

süründürülmüş. Kanunlar düşünceyi engelleyecek şekilde örülmüş. 

 Şeyy... Gerçekten bizde ne kadar fikir adamı bulunmaktadır? Yoksa bunu 

düşünmek ve sormakla suç mu işlemiş oluyorum? 

 Evet düşünmek ve düşünmek suçundan müebbet hapse mahkum oldunuz! 

Doğrudur! Çünki bir zamanlarda örtünmeyi sevdirme suçundan sorgulanmıştınız... 

Adaletin tecellisi.. 

 Her şey susturulsa da fikirler susmaz ve konuşur. Tarih buna şahittir. İşlemeyen 

demir pas tutar,düşünmeyen akıl pislik tutar. Demir paslanır,akıl pislenir. Düşünen akıl 

ışıldar. Aksi takdirde midesi olana yeme,gözü olana bakma,ayağı olana yürüme demek 

gibi,fikir sahibi olan bu insanlara da düşünme demek gibi bir garabet ortaya çıkmış 

olur. 

 Binaenaleyh,Kur’an sık sık düşünmeye,akıl etmeye,tefekkür edip 

düşünmeye,ibret ve ders almaya teşvik eder. Kur’an-ın teşvik ettiği bir hakikat, kimin 

haddine durdurmak! 



 Fikriyatı geniş olanlar yüksek ufuklar ister,ta ki marifetini sergileyebilsin. 

 Bugün batıyı,Amerikayı ayakta tutan maddenin ötesinde,fikren yükselişleridir. 

 Mesela ay yolcululuğuna çıkan Amerika bu vesile ile pul çıkarmış,üzerine  –

Bismillah-ı yazmıştır. İttihad gazetesi 22-Temmuz-1969-da  aya ayak basan astronot 

Armostrong-un ilk dünyaya olan şu mesajında;” Kim ve ne olursanız olunuz,şu son 

saatlerde cereyan eden hadiseler üzerinde düşünün ve her biriniz kendi ibadet 

lisanınızla Allah-a şükrediniz. Allah hepinizi korusun.”demiştir. 

 Kominist Rusya-nın Luna isimli feza gemisi ise,düşerek parçalanmıştır.506 

 Orayı fikirsizlik demek olan dinsizlik değil,inanç ve düşünce fethetmiştir. 

 Düşünmeyenler içinde Rabbimiz;insanlara ufuklarda,dış alemde ve kendi 

nefislerinde,iç alemde ayetlerimizi göstereceğiz ki,onun ,Kur’an-ın gerçek olduğu onlara 

iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi?507 

          3-3-1994 

         MEHMET   ÖZÇELİK 

 

 

 

İNSAN       VE          YARATILIŞI 

  

 “İnsan,Cenâb-ı Hakkın antika bir sanatıdır.” 

 Muamma ve meçhul varlık insan. 

 İnsan maddesi ve manasıyla en mükemmel bir varlık. Ancak gerçek mahiyeti 

ebede uzanan manevi boyutuyladır. 

 Kapsamlı,kabiliyetli tek varlık. Kendisine eşyanın isimlerinin talim edilmesiyle 

ayırabilen,fark edip kıymetlerini takdir edebilen tek varlık. 

 Kendini çözemeyen insan kainattaki ortaya çıkan harikalıkları görmekle de 

harika mahiyetini anlayabilir. Kainatta,kendi galaksimiz içerisinde  güneşimiz  ve ondan 

büyük 200 milyar tane bulunmaktadır. Bize en yakın olan Andromeda galaksisinin ışığı 
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bize 2,2 milyon sene de ancak ulaşabilmektedir. Ve bunun gibi milyonlarca 

bulunmaktadır. 

 İnsan ise onların içerisinde bir toz ve bir nokta gibi kalmaktadır. Değer itibariyle 

ise hepsinden daha büyüktür. Çünkü kainat fabrikası her bir çarlıyla dev bir fabrika 

olarak çalışması insanı netice vermektedir. O halde netice vasıtalardan daha kıymetli ve 

büyüktür. 

 O yıldızlar  milyarlarca yıl yaşarken insan 60 yıl gibi ortalama bir hayat 

sürmektedir. Bu hayat sırf gübre halini almak için diğer varlıklarla aynı seviyede 

kalması düşünülemez. 

 Biz bu dünyaya gelmeden bize burayı hazırlayan zat,buradan da gideceğimiz yeri 

hazırlayan zat olacaktır. 

 Umum varlıklar içerisinde en önemli bir kul oluşundandır. Tabiri caizse;Allah’ın 

adam yerine koyduğu,onun kelâmını düşünebilen tek muhatab olması... 

 En büyük ve parlak bir varlık olan güneş de Allah’ın (Cemal,Azim gibi) sekiz 

ismi görülürken,insanda bin bir ismi temaşa edilen ve görülen okyanus misal bir varlık 

olması. Ona ayinedarlık etmesi... 

 Cenâb-ı Hakkın kudretiyle en güzel bir surette,Kur’an-ın ifadesiyle:”Biz insanı 

en güzel bir biçimde yarattık.”508 ayetinin görüldüğü tek varlık. 

 Cenâb-ı Hakkın rahmetinin hazinelerini,nimetlerinin kıymetini en ince ölçülerle 

ölçen,ince ölçülere sahib tek varlık. 

 Nihayetsiz nimetlere en ziyade muhtaç olanı,muhtaçlığında,ihtiyacının 

çokluğunda zengin olan bir varlık. Zira bir hizmetçinin ihtiyacı ile,bir 

cumhurbaşkanının ihtiyacı bir değildir. İkincisinin ihtiyacının çokluğu onun kıymet ve 

büyüklüğünden ileri gelir. Bunun gibi de bir koyuna bir-iki yiyeceğin olması 

yeterken,insan kıymetliliğinden çok şeye muhtaç. 

 Büyük emanet denilen Emanet-i Kübra’yı yüklenen tek varlık. Kur’an-ın 

ifadesiyle:”Biz emaneti,göklere,yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten 

çekindiler, (sorumluluğundan) korktular. Onu insan yüklendi (bununla beraber onun 

hakkını tam yerine getirmedi.) Çünkü o,çok zalim,çok cahildir.”509 
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 Yani Kur’an,İman,Din,sorumluluk gibi yükleri yüklenmekle cennet veya 

cehenneme namzed bir varlık. Küçük duygu ve kabiliyetleriyle Allah’ın sonsuz 

sıfatlarını,işlerini ve tecellilerini ölçebilen tek varlıktır o... 

 İnsan nefis ve şeytanı dinlerken zalim,Cenâb-ı Hakkın emirlerini unuttuğundan 

ve hayat şartlarını bilemeyip,öğrenmeye muhtaç olarak,her ne kadar öğrenirse öğrensin 

yine de bazı şeyleri bilmemesiyle de çok cahildir. Bununla beraber Hak ve Kur’an-ı 

dinlemesiyle de en mükerrem bir varlıktır. 

 İnsan yer yüzünün halifesi olup,seçkin olmasıyla meleklere karşı tercih 

edilerek,melekler tarafından secde ve hürmet edilen varlıktır o... 

 İnsan garib ve acib cevherlerden yapılmış Cenâb-ı Hakkın antika ve harika bir 

varlığıdır. Mesela;İnsan,garib cevherlerden yapılmış bir binayı görse;onun 

cevherlerinin bir kısmı Çin’de,bir kısmı Endülüs’de,Yemen’de,Sibirya’dan başka yerde 

bulunmuyor. Elbette bu mükemmel bir ustanın varlığını gösterir. 

 İşte her bir hayvan Allah’ın ilahi bir sanatıdır,sarayıdır. Özellikle insan,onun 

vücud binasının bir kısmı ruhlar aleminden,Misal aleminden,levhi mahfuzdan,diğer bir 

kısmı da hava aleminden,ışık ve elementler aleminden gelmiş ve istekleri ebede ve 

sonsuzluğa uzanan bir varlıktır. 

 Kâinatı bir ağaca benzetirsek;insan o ağacın en mükemmel bir meyvesidir. 

Peygamber Efendimiz açısından bakacak olursak hem çekirdeği,hem meyvesi, yani hem 

başlangıcını,hem de neticeyi oluşturmaktadır. 

 Dünyada kendisine,diğer varlıklardan farklı olarak yapılan ikrama karşı,ahirette 

de ebedi olarak ikram edilecek ebedi bir misafirdir o... 

 Böyle bir insanda iki yön vardır: Biri;kulluğu,gerçek yaratılış 

sebebi,yaratılmasındaki gaye olan yaratıcısını bilmek ve ona iman edip ibadet etmektir. 

Böylece gerçek vazifesini yapan bu insan bu yönüyle A’lâ-yı illiyyin dediğimiz en yüce 

seviyeye çıkar. 

 Diğeri ise;Kibir ve enaniyet ki,buda onun enayilik yönüdür. Şeytan misal,esfeli 

safiline düşer. 

 İnsan yüz odalı bir saray gibidir. Onun ancak bir odası açılmış olup,diğer odaları 

keşfedilemeyen kapalı bir muamma varlıktır. 

 Hz. Ali’nin ifadesiyle insan;kâinatın küçültülmüş bir nümunesidir. Yani kâinat 

küçültülse bir insan,insan büyültülse bir kâinat olacaktır. Kâinatı ne derece keşfettik 

ki,insanı da keşfetmiş olalım? Kâinata bir anahtar deliğinden bakan insan,insana da 

ancak o kadar bakmaktadır. Âdem’den beri incelenen bu insan,hala muammalığını 

devam ettirmektedir. her bir organı için,maddi yapısı için bir ilim teşkil ettiği halde 



yinede maddesiyle çözülememektedir. Maddesi böyle olursa,ya onun ebede uzanan 

boyutlarıyla manevi ciheti acaba nasıldır? Ebede kadar incelense yeri vardır. Zira ebedi 

olmamakla beraber,ebedi yaratıcının,ebedi sıfatlarını yansıtmaktadır. 

  

    GERÇEK    DEĞERİ 

 İnsanın gerçek kıymeti maddesiyle değil,manevi cephesiyledir. Bir kimyagerin 

araştırmalarına göre;bir insanın değeri (1970 birim fiyatıyla) 500 liradır. şöyle 

ki;vücudumuzda 7 kalıb sabun yapacak kadar yağ,orta boyda bir çivi yapacak kadar 

demir,ancak bir kahve fincanı dolduracak kadar şeker,bir tavuk kümesini 

badanalayabilecek kadar kireç,2000 kibrit (50 kutu) yapacak kadar fosfor,ufak bir 

ramazan topunun atımına yetecek kadar barut için potasyum bulunmaktadır. 

 Şimdi maddesi itibarıyla bu kadar ucuz olduğu halde,bir organına dünyaları 

değişmeyen insan olan insan düşünmelidir. Kendisini bir kitab gibi okumalıdır. 

 Hakiki değerini elmastan kömür derecesine düşürmek istemeyen her akıl 

sahibi,dünyaya gönderilişindeki gayeyi ve maksadı düşünmelidir? 

 Evet,ona binlerce duygular takan ve kainatın dilenciliğinden kurtarıp,bütün 

yaratıkların sultanı yapan o yüce zat olan Allah’ın ondan elbette çok daha fazla istediği 

olacaktır. 

 Antika bir demir,demir yönünden birkaç bin lira kıymet ederken,antika oluşu 

yönünden milyarlara değmektedir. 

Bir hat sanatı kağıt itibariyle 100 lira iken,sanat itibarıyla milyonlara 

değmektedir. 

Meşhur ressam Leonarda da Vinci’nin bin liralık bir kağıda yapmış olduğu bir resim 

hakiki kıymeti yönüyle milyarlara satılmaktadır.  

İnsan da maddesiyle bir gübre durumunda iken,gerçek kıymet ve değer 

bakımından kainata değişilmemektedir. Yani hem Allah’ın sanatı olması ve de onun 

sanatı olduğunu bilmesi yönüyledir. Zira bir resim ki,Leonarda da Vinci’nin değil de 

normal birinin elinden çıkıp,ona ait olduğu bilindiğinde kıymeti düşecektir. 

İmanı ile terazinin bir kefesine oturan bir insan,terazinin öbür kefesine oturan 

bütün hayvanlardan daha ağır basacaktır. 

Anlatıldığı üzere,Hattat’ın biri karşı sahilde bulunan evine gitmek üzere bir 

kayığa biner. Parasını vermek istediği sırada,parasının yanında bulunmadığını 

görünce,kayıkçıya kayık ücretinden daha fazla olacak bir hat yazısı yazar. Kayıkçı için 



bir Elif direkten ve mertekten farklı değildir. Onun için o bir mana ifade etmez. 

Diretir,ancak olmayınca canını alacak değil ya! 

Kayıkçımız bir gün Hattatlar çarşısından geçerken,önceden dürüp,istemeye 

istemeye cebine attığı hattı çıkartıp,hiç olmazsa birkaç kuruş dahi verseler kardır diye 

düşünerek,hattata buruşturduğu kağıdı uzatır. Hattat bir kağıda,bir de kayıkçıya 

bakarak;-İste kardeşim,ne istersin,vereyim? Bu hattat Hüseyin Efendinin hattıdır.-

deyince bizim kayıkçı şaşkınlıkla beraber,ummadığı durumla karşılaşınca şaşkınlığı 

artar.  

Sanattan anlamayan kayıkçımız;-Ne verirsen,ver.-der. Avucuna konulan parayı 

açıp gören kayıkçı,kayık fiyatının on katını elinde görünce hem şaşırır,,hem de memnun 

olur. 

Aradan zaman geçer,tevafuk ya. Aynı hattat,aynı kayığa biner. Bir müddet sonra 

elini cebine atıb,para vereceği sırada kayıkçımız adamın elini tutar ve-Yoo,ben senden 

para istemiyorum. Bana bir tane daha hat yaz.-der. Hattat ise;-O bir kere olur,o zaman 

yanıma almamışım. İşte paran.-der ve verir. 

İşte maddenin değeri olan kağıdın fiyatı ile,sanatın değeri arasındaki fark... 

Herbert J. Muller’in ifadesiyle:”İnsanın bir takım kimyevi elementlerden 

meydana geldiğini söylemek,sadece onu gübre olarak kullanmayı düşünenleri tatmin 

edecek bir tariftir.”der. 

Bütün alemlerin anahtarı insanın elindedir ve onun eliyle açılır. 

Alemler için böyle olduğu gibi,alemlerin yaratıcısı olan Allah’ın keşfi,meçhuller 

meçhulü olan Allah’ın da bilinmesi yine anahtar niteliğinde olan insan iledir. Hadis-i 

Kudsi’de:”Küntü kenzen mahfiyyen fe halaktül halke li ya’rifûnî”-Ben gizli bir hazine 

idim,mahlukatı (özellikle insanı) yarattım. Ta ki bilineyim,kendimi bildireyim.- 

Nitekim her sanatkâr yapmış olduğu sanata önce kendisi bakıp değerlendirdiği 

gibi,başkasının da kendi sanatına bakarak,eksiksiz olan sanatını takdir etmesini ve 

onların gözleriyle sanatına bakmayı ister. 

İşte Cenâb-ı Hak’da yaratmış olduğu  mahlukatını ve özellikle onların kalbini 

oluşturan insanı yaratmakla hem sanatına kendisi bakmakta,birde başkasını gözüyle 

bakmaktadır. Yani insanların onun o azim sanatını seyrederek,-Maşaallah,Barekallah- 

diyerek takdirleriyle de sanatına bakmaktadır. 

Allah insanlarla bilinmektedir. 

 İnsansız Allah,meçhuller meçhulü... 



Allah ve İnsan;Halık ve mahluk münasebeti. Zatı ve sıfatları o insanla 

bilinmekte. Zira hasta eder Şâfi ismi,rızık verir Rahman ve Rezzak ismi,kudretiyle her 

şeyi onun emrine verir Kadir ismi,kainatı sofra yapıp, güneşi lamba,ayı başımız 

üzerinde gece lambası yapmakla Ğani ismi,çeşitli,nakış nakış onu işler ve şekillendirir 

Nakkaş ve Musavvir ismi,güzellik verir,güzel eder Cemil ismi,Gökte,yerde,dağlarda 

büyüklüğü görülür ve anlaşılır Celal ve Azamet ismiyle... 

İnsan düşünebilen,tefekkür edip,kâinatı lime lime edip inceleyen,araştıran,terkib 

ve tahlil yapabilen,küçük,cüz’i,ince ve sınırlı ölçüleriyle yaratıcısının sonsuz sıfatlarını 

ölçmeye çalışan kapsamlı bir varlık... 

Ezeli olmayıp,Allah’ın ebedi kılmasıyla ebediyete,sonsuzluğa namzed tek varlık. 

  

    İNSANIN   YARATILIŞI 

 İnsanın atası ve ilk insan olan Hz. Âdem topraktan yaratılmış olup ondan 

sonrakiler Nutfe (bir damla su,meni,sperm),Alaka (kan pıhtısı),Mudğa (et parçası) ‘dan 

yaratıldığı âyetlerle sabittir.510  

 Hz. İsa’nın durumu ise;kendisini topraktan,hem annesiz hem de babasız olarak 

yaratmış olduğu,-ol-diyerek var ettiği Âdem’in durumu gibidir.511 

 “Kendisiyle konuştuğu arkadaşı ona:”Seni topraktan,sonra nutfeden 

yaratanı,sonunda da seni insan kılığına koyanı mı inkar ediyorsun?”512 

 “Ey insanlar! Öldükten sonra tekrar dirilmekten şüphede iseniz bilin ki,ne 

olduğunuzu size açıklamak için,biz sizi topraktan,sonra nutfeden,sonra pıhtılaşmış 

kandan,sonra da yapısı belli belirsiz bir çiğnem etten yaratmışızdır. Dilediğimizi belli 

bir süreye kadar rahimlerde tutarız;sonra sizi çocuk olarak çıkartırız,böylece yetişip 

erginlik çağına varırsınız. Kiminiz öldürülür,kiminiz de ömrünün en fena zamanına 

ulaştırılır ki,bilirken bir şey bilmez olur. Yer yüzünü görürsün ki kupkurudur,fakat biz 

ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer,kabarır,her güzel bitkiden çift çift 

yetiştirir.”513 
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 “Sizi topraktan yaratması onun varlığının delillerindendir,belgelerindendir. 

Sonra hemen bire insan olup yeryüzüne yayılırsınız.”514 

 Allah sizi topraktan,sonra nutfeden yaratmış,sonra da sizi çiftler halinde var 

etmiştir. Dişinin gebe kalması ve doğurması,ancak onun bilgisiyledir. Ömrü uzun olanın 

çok yaşaması ve ömürlerinin azalması şüphesiz kitabtadır. Doğrusu bu Allah’a 

kolaydır.515 

 “Sizi topraktan,sonra nutfeden,sonra kan pıhtısından yaratan;sonra erginlik 

çağına ulaşmanız,sonra da yaşlanmanız için sizi bebek olarak dünyaya çıkaran O’dur. 

kiminiz daha önce öldürülür. Kiminizde belirtilmiş bir süreye ulaşırsınız. Belki artık 

düşünürsünüz.”516 

 Çamurdan ve (Tıyn) Balçıktan yaratıldığına dair:”Yarattığı her şeyi güzel 

yaratan,insanı başlangıç da çamurdan yaratan (odur)”517 

 Adem’in soy ve sopu ise:”Sonra onun soyunu bayağı bir suyun özünden 

yapan,sonra onu şekillendirip ruhundan ona üfleyen Allah’dır. Size kulak,gözler,kalbler 

vermiştir. öyleyken pek az şükrediyorsunuz.”518 

 Yaratılışın başlangıcından sonuna kadar geçirdiği devreler ise:”Andolsun ki 

insanı süzme çamurdan yarattık. Sonra onu nutfe halinde sağlam bir yere yerleştirdik. 

Sonra nutfeyi kan pıhtısına çevirdik,kan pıhtısını bir çiğnemlik et yaptık,bir çiğnemlik 

etten kemikler yarattık,kemiklere de et giydirdik. Sonra onu başka bir yaratık yaptık. 

Yaratanların (en mükemmel bir şekilde yaratmada) en güzeli olan Allah ne uludur.”519 

 Kibirli ve gururlu şu hakir,kıymetsiz insanın neden yaratıldığına bir bak 

ki:”Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın. O,erkek ve kadının beli ile göğüsleri 

arasından atıla gelen bir sudan (meniden) yaratılmıştır.”520 

 Topraktan gelip yine toprağa dönüşen ve sahib olduğu elementler 

itibarıyla,topraktaki elementlerle aynı elementlere sahib olan ve topraktan elde 

                                                           
514 Rum.20 

515 Fatır.11. 

516 Mü’min.67. 

517 Secde.7. 

518 Secde.8-9. 

519 Mü’minun.12-14. 

520 Tarık.5-7. 



dilenlerle beslenib,hayatını devam ettiren şu insana bak ki:”O,insanı pişmiş çamur gibi 

kuru balçıktan yaratmıştır.”521 

 “And olsun ki insanı kuru balçıktan,işlenebilen kara topraktan yarattık.”522 

 “Rabbin meleklere:Ben,balçıktan,işlenebilen kara topraktan bir insan 

yaratacağım. Onu yapıp ruhumdan üflediğimde ona secdeye kapanın,demişti.”523 

 “O (şeytan,balçıktan işlenebilen kara topraktan yarattığın insana secde 

edemem,dedi.”524 

 Nutfenin vasfı,karışık ve dağınık halde yaratılışı ise:”Biz insanı katışık bir 

nutfeden yaratmışızdır,onu deneriz;bu yüzden,onun işitmesini ve görmesini 

sağlamışızdır.”525 

 Kainatta her neye bakarsak bakalım,her şey çift olarak yaratılmıştır. Yer-

gök,iyi-kötü,aşağı-yukarı,güzel-çirkin,insan-hayvan,erkek-kadın gibi...526 

 Hz. Âdem’e kendi eğe kemiğinden,kendisiyle hususi bir cennet hayatı yaşayacağı 

bir zevce yani Havva yaratılmıştır. 

 “Sizi bir nefisden (Âdem’den) yaratan ve bu nefisten de gönlü kendisine meyledip 

rahat etsin diye zevcesini (Havvayı) yaratan odur.”527 

 “Ey Adem sen ve zevcen dilediğinden yemek üzere cennette oturun.”528 

 Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan,ondan eşini var eden ve ikisinden pek 

çok erkek ve kadın meydana getiren rabbinize hürmetsizlikten sakının.”529 

 “Doğrusu,atıldığında meniden erkek ve dişiyi,iki çifti yaratan O’dur.”530 
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 Bediüzzamanın ifadesiyle:”Cenâb-ı Hak Âdemi halk etti (yarattı). Tesviye etti. 

Nefh-i ruh etti,terbiye etti,esmayı (varlıkların isimlerini) talim etti (öğretti) ve hilafete 

namzed kıldı.”531 

 Hadiste ayetleri açıklayıcı mahiyette şöyle açıklanmakta:”Her birinizin maye-i 

hilkati,ana rahminde nutfe olarak 40 gün toplanır. Sonra o nutfeler o kadar zaman 

içinde(ikinci 40’da) Aleka (kan pıhtısı) olur. Sonra yine o kadar zaman içinde (üçüncü 

40’da,120. günde) Mudğa (et parçası) olur. Ondan sonra Allah bir melek gönderir,o 

mudğaya ruh üfler.”532 

 Hadisten de anlaşılacağı üzere;anne karnındaki bir cenin bu üç devreyi 

atlattıktan sonra,tabiri caizse,bu üç zor aşamayı aştıktan sonra var olmaktadır. Haluk 

Nurbaki’nin ifadesiyle;”İnsan üç devrede yaratılmıştır. 

 a)Birinci devre ki; İnsanın ilk bedensel çizgilerinin irade-i ilahiye ile tesbit 

edildiği devre ki,Nutfe’yi oluşturur. (Anne karnının dışındaki cidar,yani Amniyon zarı.) 

 b)İkincisinde;çeşitli organlara ait ilk temel yapıların yaratıldığı devre 

ki,Alak’dır.(Rahim cidarı.Yani onun dışındaki Koriyon zarı.) 

 c)Sıra ile organlarımız ve sistemlerimiz gelişir ki,Mudğa dönemidir. (Üç karanlık 

bölgenin üçüncüsü ise;Doğrudan cenini ihata eden zar,Rahim duvarıdır.) 

 -Birinci karanlık mekan,hücreye göre dev,karanlık bir tüneli hatırlatmaktadır. 

 -İkinci karanlık mekan ise;ışıksız kapkaranlık bir ormanı hatırlatır. 

 -Üçüncü karanlık mekan ise;yine ışıksız bir denizin altını hatırlatır. 

 Üç devre birbirine geçerken kompitör hesabını gösterir. Biri bittimi hemen diğeri 

devreye girer. 1)Hücre Safhası. 2)Doku Safhası. 3)Organlar Safhası. 

 Bu safha ve devreler birbirini tamamlayarak vücudun oluşumu sağlanır.”533 

 “Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamızda onlar için büyük bir 

ibret ayetidir.”534 
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 Bu âyeti Dr. Fritz Kalan şöyle açıklar:”Tohum hücresinin (Sperm 

gemilerinin,meninin) bir torpil şeklinde yapılmış nakil vasıtası olduğu anlaşılır. Bunun 

da babanın irsiyet kitlesini,zürriyet ve soy özelliğini taşımakta olduğu ve bu irsiliği de 

annenin vücuduna nakletmektedir. 

“Her şey bir anda Allah’ın –ol- demesiyle var olmuştur. Bundan 15 milyar yıl 

önce küçük bir enerji yumağının Big-Bang –büyük patlama- neticesinde var olmuştur. 

Yani yaratılış;maddenin,anti-maddenin,enerjinin,zamanın,boyutun,boşluğun 

olmadığı,hiçbir şeyin mevcut olmadığı bir an-dan sonra,yaratılışın birden bire 

olduğunun,oluştuğunun,vücut bulduğunun ifadesidir.”535 

İlk maddenin yaratıldığı andan 10 (üzeri 43) saniye önce hiç ama hiçbir şey 

yoktu. 

Ebu Hüreyre’den rivayet edildiği üzere:”Efendimiz Cebraile kaç yaşında 

olduğunu sordular. Cebrail’de Ya rasulallah,pek bilmiyorum. Yalnız,4. Hicab’da bir 

yıldız var ki,70 senede bir kere doğar. İşte ben o yıldızın 70 bin iki defa doğduğunu 

gördüm. Bunun üzerine Peygamberimiz: 

“Ey Cebrail,Rabbimin izzetine yemin ederim ki,o 70 bin iki defa doğduğunu gördüğün 

yıldız ben idim.”536 

Nutfe;Erkeğe ait bir damla sıvıdır. İnsan bu sıvıdaki hayvancıkların,kadının 

yumurtasıyla birleşmesinden hasıl olur. İşte bu hayvancıklar ve yumurtacıklar hep 

kandan hasıl olmaktadır. Kan ise külisden doğan süt gibi bir maddenin emilmesiyle 

meydana geliyor. Külis;bitki,hayvan ve sudan ibaret olan gıdanın sindirilmiş 

durumudur. Bu gıdalarda toprağın unsurlarından meydana gelmektedir. Binaenaleyh 

hepsinin aslı topraktır.” 

Böylece Hz. Âdem topraktan ve onun zürriyeti de toprağın hülasası (bir damla 

su,meni) den yaratılmaya devam etmektedir.537 

İnsanı anlamak için her kapı açılıp girildiğinde binlerce kapı daha açılıyor. 

Balçık ise;Balçık denilip geçilmemeli. Elektronik ilminin meydana 

gelmesinde,kıtalar ve uydular arası haberleşmede ve bilgisayar imalinde balçık olayı 

vardır. Yani temel maddeleri olan –yarı iletkenler-balçıktandır. Süper iletken ise 

neticesidir. Balçık iyi bir katalizördür,zehir emicidir. 
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Dr.Leila M. Coyne:”Sakin ve durgun gibi görünen balçık,içi hareket dolu gizli 

bir dünyadır.”diyor. Ve”Bir balçık parçasına çekiçle vurdum,laboratuvarda,bir ay 

müddetle “Ultraviyole enerji” neşrettiğini tesbit ettim. Balçığın yüksek bir enerji deposu 

olduğunu hayretle gördüm.”der. 

Balçıkta kristal yapının sabit olmayışıdır ki,ona bilgi depolama özelliği 

kazandırıyor. Hayatın en ibtida-i faaliyeti çevreden enerji almak ve bunu kullanmaktır. 

Bir ileri safhası ise,kendisini yenilemektir. Bu her iki faaliyeti de balçıkta gözleyebilmiş 

olmamız;”Hayatın balçıkla başlayabilmiş olacağı” hipotezini güçlendirmiş bulunuyor. 

Balçığın temel maddesi silikondur. 

Dr. Hartman ise;Elimizdeki cihazlar yeterli olsaydı ve balçığı moleküler seviyede 

değil de atom-atom inceleyebilseydik,şimdi bildiklerimizden çok daha fazlasını elde 

edebilirdik. Yine de inancım şudur ki,o zaman bile hayatın nasıl ortaya çıktığı sorusuna 

isabetli bir cevab veremezdik.” devamla: 

“Bence hayat ve canlılık-atom ve hücrenin maddi yapısından çok daha başka bir 

şeydir. Balçık konusundaki çalışmalarımız ne kadar ilerlerse ilerlesin,ona hayat 

vermek,bizim beyin gücümüzün çok ötesinde bir ilmi seviyedir. Onun,aklımızın 

alamayacağı,grift formülü,yaradanın elindedir. Biz ancak akla kapı açabiliriz. Ama 

hayatı labaratuvarda asla elde edemeyiz.”der.538 

-Sinir sinir saniyede 2500 haber götürür. Yani sinir sistemindeki,beyindeki 

zerre,bir saniyede 2500 haber alır ve mükemmel şekilde hiç şaşırmayarak 

değerlendirir,cevabını da ilgili yere hemen gönderir. 

-Beyinde 14 milyar hücre vardır. Ve her biri arasında da 3000 bağlantı vardır. 

Bunlar için ir telefon santralı kurulsa bir şehri işgal edeceği gibi,muhtemelen hatlarda 

karışırdı,beyinde ise bu durum yok. 

-Bunlar keşfedilebilenler ve keşfettiklerimiz. Ya keşfedemediklerimiz? 

-Bir gözün vazifesini yapabilmesi için futbol sahası büyüklüğünde bir fabrikanın 

çalışması lazımdır. 

-İnsandaki sinirler,uç uca eklense 480 bin km,damarlar uç uca eklense 200 bin 

km eder. İşte harikalık... 

-Mühendis Culman,vücuttaki kemiklerin düzenine bakarak bir vinç 

hazırlamıştır. 

İşte sanat ve neticede sanatkar... 
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-İnsan atomlardan kuruludur. İnsan vücudunda  7 x 10 üzeri 28 adet atom var. 

-İnsanda 14 x 10 üzeri 29 elektron var sayılmakta. 

-İnsan vücudunda 30 milyar kere milyon hücre vardır. 

-Diriliğin temel birimi DNA’dır. Bunlarda insanların kaderleri de yazılıdır. Aynı 

zamanda hidrojen,iyonunu sudan almaktadır. Âyet’de:”Diri olan her şeyi sudan 

yarattık.”hakikatı gereğince suda hayat ve canlılığın bulunuşuna işaret edilmektedir.539 

-Bir su molekülü vücutta 7-14 gün kalır. Sonra mutlaka atılır. Yeni dirilik 

sağlayacak su iyonları alınır. Bu nedenle canlılar susuzluğa dayanamazlar. İşte –su ve 

canlılık- ve aradaki dengeyi kuran,nihayetsiz kudret sahibi. Her şey ona şahitlik 

etmektedir. Onun varlığını sağır kulaklara haykırmakta,kör gözlere 

göstermekte,varlığını söylemekte ve söyletmektedir. “Ancak onlar;kör,sağır ve 

dilsizdirler.”540 hakikatını da inkarlarıyla göstermektedirler. 

  

   İNSANLIKTAN    İSTİFA 

İşte böyle bir insanın,insanlığına sahib olup,elbette insanlıktan istifa 

etmeyip,istifade etmesi,kendi varlığını iskat edecek,insanlıktan düşürecek hallerden 

sakınması ile mümkündür. 

Ancak dış yapısı itibariyle insan olurken,manevi yapı bakımından,hayvani 

duruma düşmemesi gerektir. 

Yunan filozofu Romen Diyojen’in Atina’da fenerini yakmış bir vaziyette 

dolaştığını görüp soranlara oda:”Adam arıyorum.”demiştir.541 

Yine bilindiği gibi adamın biri oğluna;-oğlum sen adam olamazsın-der. Oğlan 

okur,bir yere amir olur. Polisi görevlendirerek aynı gün  babasını apar topar getirttirir. 

Babası olduğunu da söylememiştir. Bir adam var,alın, getirin demiştir. 

Huzuruna getirilen babasına karşı;-Baba hani bana adam olamazsın 

diyordun,bak işte oldum.”deyince baba;-Oğlum ben sana vali olamazsın,filan olamazsın 

demedim ki,ben sana adam olamazsın,dedim. Nitekim beni de doğruladın. Çünkü eğer 

adam olsaydın,beni apar-topar ayağına getirttirmez,sen kendin gelirdin.”der.  
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Gerçi burada bir kayıb da yoktur. Kayıb kazanılan bir şey için geçerlidir. 

Kazanılmayan bir şeyin kaybı da olmaz. Çünkü evlat hürmet gibi bir şeyi kazanmamış 

ki,kaybetsin! Yani o duygudan mahrum olarak yetişmiş. Rütbe kazanmış ancak 

insanlığı kazanamamıştır. 

Mevlâna Mesnevisinde anlatır:”Harun Reşid meşhur Behlül Dânâ’ya:”Gel insan 

içine karış,sana bir vazife vereyim,halk senin dirayetinden istifade etsin,der. Behlül 

ise;istişare edeyim de öyle,diyerek abdesthaneye girer ve hayli müddet kaldıktan sonra 

Harun tekrar çağırır:”Nerede kaldın?”diye sorunca,”Müşavere ediyordum.”der. Harun 

ise;”Kimlerle?”deyince,Abdesthanedekilerle,diye cevab verir. 

Harun ise;”Ne dediler?”diye sorunca cevaben;dediler ki:”Biz nefis yemekler idik. 

İnsan içine karıştık da böyle olduk. Sakın ha,karışma,sen de bizim gibi 

olursun.”dediler,der.542 

Böylece veli olan Behlül Dânâ,gerçekten insanlıktan nasibi olmayanların içine 

katılmakla,insanında onlar gibi gayet necis ve pis olacağını ifade etmekle,gerçek 

insanlarla bağlantı kurulması gerektiğine de îmâda bulunur. 

Kayseri’de deli olarak bilinen birisi bir gün müftünün yanına gelir ve ondan 

fetva sorar;-Hayvanlar içinde çıplak dolaşmak caiz midir?- Müftü ise;-Evet 

caizdir,fakat edebe aykırıdır.-der. 

Bunu bir kağıda yazıb altını imzalayıp,mühürlemesini söyler. Müftü 

çekinir,yazmak istemez. deli ise,demir sandalyeye yönelip tehditte bulunur. İşin 

ciddiyetini anlayan müftü mecbur kalarak yazar ve imzalar. O günden sonra 

deli,Kayseri sokaklarında çıplak olarak gezmekte,iki elinin de sürekli yumuk olarak 

bulunduğuna şahit olup,bir mana veremezler. 

İlk etap da bunu şaşkınlıkla karşılayan Kayseri’liler,zamanla deli deyip geçer. 

bunu da normal görürler. Geceleri Talas ilçesinde bulunan mağaralarda yatıp kalkan 

deli ve meczub bu zat birkaç gün görünmeyince,buna alışan insanlar ne olduğunu 

öğrenmek üzere mağaraya geldiklerinde,meczubu ölmüş ve iki eli de hala yumuk olarak 

bulurlar. 

Bir elini zorlanarak açan bir kişi avucun içerisinde bir ayna görür. Aynaya 

bakar,kendisini bir hayvan şeklinde görür. Şaşkınlıkla öbürüne de bakmasını söyler,oda 

değişik bir hayvan şeklinde kendisini görmektedir. Hakeza kim bakarsa değişik hayvan 

suretlerinde görülürler. 

Öbür elini açtıklarında müftünün verdiği fetvayla karşılaşırlar. Fetva 

da:”Hayvanlar içerisinde çıplak dolaşmak caizdir,fakat edebe aykırıdır.”  
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Bunun üzerine müftünün yanına varıp durumu anlatırlar. Müftü gelir oda 

bakar. Ancak oda kendisini Horoz şeklinde görmektedir. 

Bunu ibretle düşünen Müftü Efendi onlara dönerek;-Bu Cenâb-ı Hakkın bir 

ihtarıdır. Evet doğrudur. Çünkü ben mesâ-i bitiminden sonra eve giderken Kayseri’nin 

ara sokaklarından giderken,sokakta kapı önünde oturup konuşmakta olan kadınların 

önünden geçerken etraf bakmaz,fakat kendimde bir horozlanma hissederdim. Bu 

Allahın bir ikazıdır. 

Bu ifade ile insanın gerçek çehresinin görüntüsü onlara gösterilmiş olmaktadır. 

-Bir Tahdis-i nimet olarak söylemek gerekirse;Yine Kayseri’de bir büyüğümüz 

kaldığımız yerin tamiri için beş İlahiyatçı arkadaşı alarak, bir arkası açık arabayla 

inşaata kum almaya bizleri götürdü. İnşaata vardığımızda eski elbiselerimizi giymiş 

olarak vardığımız halde,bunların kimler olduğunu inşaattaki bekçi sorunca,o 

büyüğümüzde;bunların amele pazarının işçileri olduklarını,çalışmak için geldiklerini 

söyleyince bekçi umulmadık bir tepki göstererek;-Hayır olamaz,bunlar işçilere 

benzemiyor-diyerek inanmadı. Ve;Bunların yüzleri nurlu-diyerek de kendisini haklı 

çıkaracak belgesini de böyle delil olarak getirdi. 

Bunun üzerine o büyüğümüz de şu ayeti okudu:”Yüzlerinde secdelerin izinden 

nişanları vardır.”543 

Bediüzzaman’da,gerçek medeni geçinen insanların bir kısmının içi dışa,dışı içe 

bir çevrilse,kimi maymun,kiminin hınzır olarak görüleceğini ifade eder. 

Yanına kötü niyetle gelen bir görevlinin de  kendisine yılan suretinde 

görüldüğünü de ifade eder. 

Kişinin gerçek yüzünün aynası,yaşantısı ile görülür ve ölçülür. Dış için 

aynasıdır... 

  

        30-9-1992 

       MEHMET    ÖZÇELİK 
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İNSANLAR  EŞİT  DEĞİL 

  

 İnsanlar aynı tornadan çıkmış değillerdir. Bu 

farklılık,farklılığındandır,eksikliğinden değil. 

 Eğer insanların bir birinden farklılığı eşitsizlik olarak addedilecek olursa; Dört 

ayaklı varlıklarla insanların mahkemelik ve onların insanlardan davacı olması gerekir. 

 Sınıftaki öğrencilerin farklılığı,bir yandan onların farklılıktaki zenginliklerinden 

olmakla beraber,kabiliyetlerini farklı geliştirmelerindendir. 

 Farklılıklar;sınıflar arası soru farklılığındandır. Neticede imtihan devam 

etmektedir. 

 Devlet kademelerindeki farklılık eşitsizlik olmayıp,adaletin ta kendisidir. Vali ile 

kapıcısı eşit mi olmalı? Eşit mi kalmalı? farklılık devam mı etmeli? Ta ki kabiliyetler 

tezahür etsin.. 

 Bütün insanların giyimde,yiyim de,yaşadıkları ev şekillerinde ,her 

şeyde,işlerinde,geliş ve gidişlerinde,vs,vs..eşitliğin olduğu bir dünya; sessiz ve sakin bir 

mezar hayatı olur. Orada kimse konuşmamakta,herkes suskun. Bir değişiklik ve 

farklılık yok. 

 Eşitlik;hukukta ve adalette olub,onun dışındaki eşitlik ve eşitleme adaletsizliktir. 

Seviye ile seviyesizlik,seviyeli ile seviyesiz bir birinden tefrik edilmelidir. Oda farklı 

kabiliyetlerin devreye girmesi ile mümkün olur. 

  

          13-12-98 

  

         MEHMET    ÖZÇELİK  

 

 

 

 

 

 

 



İNSANLIK        KAPISI 

  

Her bir insanın bir insanlık kapısı vardır. Doksan dokuz kapısı kapalı da 

olsa,açık olan bir kapısı vardır İşte ona o kapıdan girmek,insanlığı o kapıdan ona 

sunmak gerektir. 

Tıpkı kaleyi fethetmek için açılan bir gedikten içeriye girerek fethetmek 

gibi.Şairin: 

Sur’da bir gedik açtık, 

Mukaddes mi mukaddes. 

Ey kahpe rüzgar, 

Her nereden esersen es. 

Marifet surda bir gedik açıp,açılan gedikten fethetmektir. İnsanlarda 

fethedilmeyi beklemektedir. Açık olan –İnsanlık Kapısı- girmeyi kolaylaştırmaktadır. 

Nitekim elli veya daha fazla yılı dünyada iken küfürle geçen bir insan,bir anda 

kalbine doğan bir nur ve ışık ile iman etmektedir. Mesele o kapıyı bulup,oradan girerek 

tenvir etmededir. 

Dünyada ısrarla çalışılmakta olan,açık olan insanlık kapılarını,neticede insanlığı 

ortadan kaldırmak ve kapatmak çabalarıdır. İşte tüm müstekreh şeyler bu insanlık 

kapılarının kapatılmasıdır. Dinler bu kapıları açık tutmayı amaçlamaktadır. 

İnsani hayat giderse,yerini hayvani hayat alır. Onu bitkisel hayat takib eder ve 

onun akabinde camid,cansız ve ruhsuz hayat beklemektedir. 

İnsanlık,kapısının açılmasını beklemektedir. İnsanlık dışı tüm menfi hareketler 

buna engel ve perde olmaktadır. 

İnsanlığa insanlık hakim olursa,insanlar insanlığı insanca yaşar ve devam 

ettirirler. 

İnsanlar bu dünyaya insan olarak gelirler. Hedef,mükemmel bir insan olarak 

gitmesidir. Kamil mertebe insanlığın zirve mertebesidir. Sonsuzluğa açılan bir kapı ve 

ilk adımdır. 

Peygamber Efendimiz,bir çok insanlık kapısı kapalı olan Ebu Cehil’i bir çok defa 

ısrarla ziyaret edip,o insanlık kapısını çalarak,onu hakiki insaniyet olan İslâmiyete 

bıkmadan ve usanmadan,yapılacaklara aldırmadan davette bulunmuştur. 

Tüm ızdırap ve meşakkatlere ve de ölüme kadar varan tehditlere rağmen 

insanlık kapısını çalmaktan vaz geçmemiş,o vaz geçene kadar... 



Kalbin mühürlenmesi,insanlık duygusunun sönmesidir.ii[i] Zulüm olan 

zulümatın devreye girmesidir. 

Karanlık işler karanlık insanların işidir. Karanlık ruhlar karanlıklardan 

hoşlanır. 

Evet,insanlığın bittiği yerde insanlık dışı hal ve hareketler başlar. 

Kötülüklerden değil,insanlığın bitişinden ızdırap duyulmalı. 

Kayıb,kötülüklerin tırmanışında değil,insanlığın düşüşünde ve bitişindedir. 

Tehlike,hayvanların dağdan inip şehri istila etmesinde değil,belki insanların dağ 

hayatını arzulama ve yaşamasında aramak gerektir. Çünkü hayvanlardaki hürriyet 

hayvanca bir hürriyettir. İnsanlar hürdürler ama yine Allah’ın kuludurlar. 

İnsanın makamı hayvandan ne derece farklı ise,kulluk makamı da o derece 

farklıdır.  

Dünyada bulunan her kes insandır ama her kes kul değildir. kulluk bir 

seviyedir,seviye ister. Dünyaya gelen her insan kulluğa namzeddir. 

Açık olan insanlık kapısı,kulluğa açılan bir kapıdır.Kulluk yapısı insanlık 

kapısından girilerek yapılan şaheser mimari ir yapıdır. 

İnsanlık kapısının açılması,açık tutulması tıpkı bir gül goncasının açılması,bir 

çekirdeğin ve tohumun neşv-ü nema bulması gibidir. 

Görmeyen göz,işitmeyen kulak,tatmayan dil,çalışmayan kalb,düşünmeyen 

akıl,dumura uğramış vicdan,hayatsız bir cesed,kısaca iptal edilmiş bir tüm 

duygular,kapatılmış insanlık kapısının bir neticesidir. Onlara giden yollar, insanlık 

kapısından geçer. 

İnsanlığın salahı ve refahı hakiki insanlıktan geçer. Hakiki insanlık da 

İslâmiyettedir. 

Yaşasın İnsaniyet...Yaşasın İslâmiyet...Kahrolsun Hayvaniyet...Ölsün ve bitsin 

Dalalet,Cehalet,Sefâhet.... 

  

        4-3-1995 

       MEHMET   ÖZÇELİK 

  

 

 

 



RAHMANIN      ARŞI        KALB 

  

 Hadis-i Kudsi’de:”Ben yer ve göğe sığmadım,mü’min kulumun kalbine 

sığdım.”buyurulur. 

 Allah Kainatı Arş’dan idare eder.544 genel tasarruf merkezidir arş. Kalb ise,ilahi 

tecellinin,ma’rifetin,imanın arşıdır. İlahi tecellinin mü’mindeki tasarruf 

mekanizmasıdır kalb... 

 Tecelli zattan varlıklara doğru gelir ve olur. Ma’rifet ise eşyadan zata doğru 

olur.545 

 Yani;-Heme Ost –Her şey O,değil,-Heme Ezost-dur,Her şey O’ndandır. O’ndan 

eşyaya,eşyadan O’na gidiş farkı. 

 Kalb;yöneldiği yere yani kabile,mukabil bulunduğu duruma göre ad almaktadır. 

İman,salihat ve küfür,fısk,fücur gibi tavırlar kalbin aldığı veya takındığı tavrın adıdır. 

Kalb sadece buna aynalık yapmaktadır. 

 Tecelli;kalbe göre tecelli eder,şekil alır,kesifleşir,kokar veya kokuşur. Güneşin 

doğmasıyla bazı maddelerin taaffun edip,kokuşması gibi... Eşyanın değişik şekillerde 

görülmesi;eğrilik ve doğruluk güneşin doğmasından dolayı değildir,belki o eşyanın 

yapısından kaynaklanmaktadır.”De ki:Herkes,kendi mizaç ve meşrebine göre iş 

yapar.”546 

 İlâhi tecellinin esma ile tezahür etmesiyle,Cemal’de,Celal’de tecelli 

etmekte,görünene göre,edilen doğrultusunda tecelli etmekte,tecelliye göre de şekil 

almaktadır. 

 “Allah kimin gönlünü İslâma açmışsa o,Rabbinden bir nur üzerine olmaz 

mı?”547 

 Sadır yani Kalb o nurla görür ve o nurla görülür. 

 Kalb;melekut ve metafizik alemindendir. Akıl ise,kalbin bu alemdeki sözcüsüdür. 

                                                           
544 Allah’ın arşı İstivası. Hak Dini Kur’an Dili. E.Hamdi Yazır. 1 / 290, 3 / 2175-2177,  4 / 2758,  6/ 4190,  

7 / 5171, 8 / 5323,İmam-ı Malik’in İstivayı izahı. 3 / 2180, Kürsi-Arş hakkında Hadis., 2 / 854-856. 

Arş;Selefiyyece,Allah’ın Arşa istivasına inanmak farz,mahiyeti hakkında soru sormakta bid’attır. İlmihal. 

İSAM. 1 / 24. 

545 Bak.Feyizli sözler. Rafet Küllüoğlu.47-48. 

546 İsra.84. 

547 Zümer.22. 



 İnsan; burayı,madde alemini temsil eden akıl ve metafizik alemi temsil eden 

kalbin tezevvücünden tevellüd etmiştir. 

 Akıl Hikmet üretirken,kalb hakikat üretir. Kalb hakikatı temsil eder. 

 Akla giren bilgi,kalbden marifet olarak çıkar. 

 Kalb,Allah’ın nüzul ettiği makam. Tenezzülatı ilahi. Kalbler Ancak Allah’ın 

zikriyle tatmin olur.”548 Kalbin tatmin merkezi. Kalb O’nsuz olamıyacağı gibi,O’da 

kalbsiz bilinmemekte ve görünüp anlaşılmamaktadır. 

 Kalb ebediyet boyutlarında uçarken,akıl ayağıyla yürür,kanatsızdır,uçamaz. 

 Kalb,sonsuz olan Allah’ı içerisine alırken,akıl zorlanmakta,ihata 

edememekte,duvarlarını zorlamaktadır. 

 Akıl dünya eşyasıyla avunabilirken,kalb dünyaya aid şeylere teveccüh 

etmemektedir. 

 Vahiy;akıl eliyle kalbe sunulur. Kalb vahiyle beslenir. Vahiy,aklın elinden 

tutup,gidemeyeceği karanlık ve aşılmaz noktaların aşılmasında yardımcı olur. Mücerred 

akıl kördür. Vahiy onun gözüdür. Akıl da vahyin ayağıdır. Hayatın devamı,göz ve 

ayağın beraberliğiyle sürdürülebilir. 

 Hakikatlar kalbin mahsulüdür. Kalbsiz hakikat,hakikat değildir. 

 Evliyanın terakkisi kalb iledir. Allah’a yakınlık ve Allah’ın yakınlığı yani 

Kurbiyet ve Akrebiyet kalb iledir. 

 Akıl filozofları doğururken,kalbde peygamberleri netice verir. İkisinin 

birleşmesiyle hikmet sahibi hakimler ortaya çıkar. “aklı aydınlatan fen ilimleridir,kalbi 

aydınlatan din ilimleridir. İkisinin birleşmesiyle hakikat tecelli eder.” 

 Kalb fıtrattır,fıtrat İslâmiyettir. 

 Barajın türübünleri  kalbi temsil eder. Baraja gelen sular vahyin güç kaynağıdır. 

Işık ise,akıl ve organlardan çıkan enerjilerdir. 

 Organlar kalbde beslenirler. 

 Mehmet Feyzi Efendi der:”Kalb,ruhla cesed arasında bir berzahtır.”549 

 Gerçek hayata giden yol kabirden geçer. Cesed kalbin kabridir. Orada terbiye 

edilmektedir. 

                                                           
548 Ra’d.28,Enfal.10,Al-i İmran.126. 

549 Feyizler.(V) M.Özdağ.191. 



 Kalb,vücudun sultanı,iç ve dış organlar onun azalarıdır. 

 Kalb,sürekli maneviyatla beslenirse gelişir,büyür,kuvvetleşir,görüş boyutları 

artar. ötelerin ötesine geçebilir. Kalb için bir mani yoktur. 

 Kalbin Allah’a vesileliği duadır. Temizlenmesi ise Tevbe ve İstiğfardır. Tevbe 

zahiri günahı işlemekle olması beklenilmez ve şartda değildir. Amaç tevbe ile O’na 

yönelmek,Tazarru ve Niyazda bulunmaktır. Efendimiz(ASM):”Ben günde 70 defa 

Tevbe ediyorum.”derken,masum oldukları bilindiği üzere,Tevbe ile her gün 70 mertebe 

kalbin terakkisine,Allah’a olan yakınlığa vesile oluyorum,demektir. 

 Hadis mucibince;İşlenilen her bir günah (bir sis ve bulut gibi kalbin üzerinde) bir 

leke oluşturur. (Tevbe ve istiğfar ile) İzale edilmediği takdirde o büyür. tevbe onu siler. 

Kalb iyi olduğu zaman bütün vücutta iyi olur. O kötü olduğu zaman bütün vücutta kötü 

olur. 

 Hadiste:”Günah;kalbinde tereddüt oluşturan şeydir.”buyurulur. 

 Haramlar kalbi kasavetleştirir.550 

 Takva;Kalbin safiyetidir. Kirlerden korunması ve arınmasıdır. 

 Peygamberimiz duada:”Ey kalbleri çeviren Allahım! Kalbimi dinin üzere sabit 

kıl.”551 

 Hadiste:”Kalbler,Rahmanın iki parmağı arasındadır. Onları istediği gibi 

çevirir.”552 

 Kalb,maddi kanı vücuda pompalayıp hayatı sağladığı gibi,maddi yönüyle de Çam 

kozalağı özelliğinin ötesinde manevi ve ebedi hayatın hayatını idame etme özelliğine 

sahibdir. O bir latife-i Rabbaniyedir. 

 Kalb;kelime anlamı itibariyle, sabit olmayıp,halden hale değişmesi ve dönüşmesi 

demektir. 

 Dünyada her an kıbleye dönük olarak namaz kılınmaktadır. Dünyanın 

dönmesi,kıbleyi ters tarafa çevirmez. Hep aynı sabit kalır. Kalb’de kıblesi olan 

ma’rifetullah yönünde devamlı dönmektedir. Rıza-i İlahiye uygun olmayan her şey onu 

kıbleden çevirmede etkili olur. Namaz da kıble nasıl esas ise,kalbin kıblede kalması 

esastır. 

 Evlilikte de esas olan eşin;Kalbe mukabil aynalık yapan,karşılığını bulan bir kalb 

olmasıdır. 
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 Maddi kalbin durmasıyla ,manevi kalb varlığını devam ettirir. Duran onun 

maddi cihetidir. 

 İbadet ve maneviyat kalbi beslerken,553 günahlar onu zayıflatır,hırpalar. 

Neticede vahim bir sonuç olarak;”Kalbin mühürlenmesine”554,manevi hayatının 

bitmesine neden olur. Kalp yani bozuk,geçmez bir para gibi olur. 

 Kalb bilgisayarın Hard Diskidir. Bilgi ve beceri ile Word’a alınan bilgiler hayat 

monitöründe yansır. Virüsler;kalbin hastalıkları,555  onun eğriliği,556 katılığıdır.557 

Günahlar çoğaldıkça,virüsler artar.558 Proğramları anlamsızlaştırır ve bozar.559 

Kalbleri bilen Allah,560 devamlı onu temizlemeyi diler.561 

 İman kalbe aid bir duygudur. Dilin söylediğinin kalb tarafından onaylanması 

gerekir. Münafık ağzıyla söyleyip,kalbiyle onaylamaz.562 

 Kur’an-da kalble ilgili bir çok ayet mevcuttur. 

 Şeytan içten elde ettiği nefis ile,bütün kuvvetiyle kalbe hücum eder. 

 Allah kalbi yüceltmeyi amaçlarken,şeytan onu yıkmayı hedefler. 

 Sevgi-İman-Merhamet gibi tüm güzellikler kalbin meyvesidir. 

 Kalb çekirdeği ve onun açılmış hali olan ağacı,İslâmiyet ile sulanırsa 

gelişir,cennet ve Cemalullah gibi neticeleri netice verir. 

 Kalb dünyaya kalıbını almak üzere gönderilmiştir. 

 Ana trafo olan kalb Allah tarafından irade edilmiş,onun vesileliği ile Allah ve 

insan arasında irtibat tesis edilmiştir. Allah,kalbi kendisiyle irtibatlandırmıştır. Bu 
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554 Bakara.7,Ğafir.35. 
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bağın kopması demek,dünyadan yer çekimi  kanununun kalkmasıyla fezada,boşlukta 

uçarken,kalbin kopukluğu yokluğa doğru gidişe neden olur. 

 Bu durumda Allah’ın rahmeti devreye girerek,onu yokluktan kurtarır,cehennem 

ile bağlar. 

 Namazın şartı istikbali kıble,fesadı ise kıbleden çevrilmedir. Kalbin hayatı 

Allah’a yönelme iledir,fesadı ise yönün çevrilmesi ve bağın kopmasıdır. 

 Günahlar şeytanın avlayıp yakalamak için kurmuş olduğu tuzaklar ve oltalardır. 

 Lümme-i Şeytaniye;doğrudan şeytanın aldatmak ve kandırmak üzere süsleyerek 

insan kalbine atmış olduğu şüphe ve vesvese gibi aldatıcı,şaşkın kılıp ayak kaydırıcı 

fısıltılarıdır. 

 Allah buna karşı melek ilhamıyla koruma altına alır,muhafaza eder.   

 Büyük insan olan kainatta arş ve onun büyüklüğü ile beraber merkeziyyet 

özelliği ne ise;küçük kainat olan insanda da kalbin özelliği ve önemi odur. 

 Küçük kainat olan insanın kalb sarayında oturan ruh sultanı aklın 

vezirliğiyle,duyguların yardımcılığıyla dünya bahçesinden ma’rifet çiçeklerini 

dermektedir. 

 Eserlerinde kalbe büyük önem veren Bediüzzaman Hazretleri özetle şöyle 

bahseder:  

 Kalbin hasseleri olan vazifeli latifelerden akıl,ruh,sır,nefis gibi duygularla 

beraber Kamil bir insan olabilmenin yolu; 

“Eğer insan yalnız bir kalbten ibaret olsaydı; bütün mâsivayı terk, hattâ esma ve 

sıfâtı dahi bırakmak, yalnız Cenâb-ı Hakk'ın zâtına rabt-ı kalb etmek lâzım gelirdi. 

Fakat insanın akıl, ruh, sır, nefis gibi pek çok vazifedar letâifi ve hassaları vardır. İnsan-

ı kâmil odur ki: Bütün o letaifi; kendilerine mahsus ayrı ayrı tarîk-ı ubudiyette, hakikat 

canibine sevk etmek ile sahabe gibi geniş bir dairede, zengin bir surette, kalb bir 

kumandan gibi, letaif askerleriyle kahramanane maksada yürüsün. Yoksa kalb, yalnız 

kendini kurtarmak için askerini bırakıp tek başıyla gitmek, medar-ı iftihar değil, belki 

netice-i ızdırardır.”563 

 Tarikatta kalbi işlettirmekle amaçlanan;” zikr-i kalbî ile ve tefekkür-ü aklî ile 

kazandığı teveccüh ve huzur ve kuvvetli niyetler vasıtasıyla, âdetlerini ibadet hükmüne 

çevirmek ve muamelât-ı dünyeviyesini, a'mal-i uhreviye hükmüne getirip sermaye-i 

ömrünü hüsn-ü istimal etmek cihetiyle, ömrünün dakikalarını hayat-ı ebediyenin 

sünbüllerini verecek çekirdekler hükmüne getirmektir.”564 
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 Kâmil insanın seyri:” Seyr-i sülûk-u kalbî ile ve mücahede-i ruhî ile ve 

terakkiyat-ı maneviye ile, insan-ı kâmil olmak için çalışmak; yani hakikî mü'min ve tam 

bir müslüman olmak; yani yalnız surî değil, belki hakikat-ı imanı ve hakikat-ı İslâmı 

kazanmak; yani şu kâinat içinde ve bir cihette kâinat mümessili olarak, doğrudan 

doğruya kâinatın Hâlık-ı Zülcelaline abd olmak ve muhatab olmak ve dost olmak ve 

halil olmak ve âyine olmak ve ahsen-i takvimde olduğunu göstermekle, benî-Âdemin 

melaikeye rüçhaniyetini isbat etmek ve şeriatın imanî ve amelî cenahlarıyla makamat-ı 

âliyede uçmak ve bu dünyada saadet-i ebediyeye bakmak, belki de o saadete 

girmektir.”565  

“İnsanın çekirdeği olan kalb, ubudiyet ve ihlas altında İslâmiyet ile iska edilmekle 

imanla intibaha gelirse, nuranî, misalî âlem-i emirden gelen emr ile öyle bir şecere-i 

nuranî olarak yeşillenir ki; onun cismanî âlemine ruh olur. Eğer o kalb çekirdeği böyle 

bir terbiye görmezse, kuru bir çekirdek kalarak nura inkılab edinceye kadar ateş ile 

yanması lâzımdır.”566 

“Kalbin umûr-u dünyeviye ile kasden iştigal etmek için yaratılmış olmadığı 

şöylece izah edilebilir: 

 Görüyoruz ki, kalb hangi bir şeye el atarsa, bütün kuvvetiyle, şiddetiyle o şeye 

bağlanır. Büyük bir ihtimam ile eline alır, kucaklar. Ve ebedî bir devamla onun ile 

beraber kalmak istiyor. Ve onun hakkında tam manasıyla fena olur. Ve en büyük ve en 

devamlı şeylerin peşindedir, talebindedir. Halbuki umûr-u dünyeviyeden herhangi bir 

emir olursa, kalbin istek ve âmâline nazaran bir kıl kadardır. Demek kalb, ebed-ül 

âbâda müteveccih açılmış bir penceredir. Bu fâni dünyaya razı değildir.”567 

“Aklım yürüyüş yaparken, bazan kalbimle arkadaş olur. Kalb zevkiyle bulduğu 

şeyi akla veriyor. Akıl bervech-i mutad bürhan şeklinde bir temsil ile ibraz ediyor.”568 

“İşte Kur'an-ı Hakîm, şu manayı ihtar ile şöyle bir ders veriyor ki, der: Ey Benî-

İsrail ve ey Benî-Âdem! Kalb katılığı ve kasavetinizle öyle bir Zât-ı Zülcelal'in 

evamirine karşı itaatsizlik ediyorsunuz ve öyle bir Şems-i Sermedî'nin ziya-yı marifetine 

gafletle gözlerinizi yumuyorsunuz ki, Mısır'ınızı Cennet suretine çeviren Nil-i Mübarek 

gibi koca nehirleri, âdi camid taşların ağızlarından akıtıp mu'cizat-ı kudretini, şevahid-i 

vahdaniyetini o koca nehirlerin kuvvet ve zuhur ve ifazaları derecesinde kâinatın 

kalbine ve zeminin dimağına vererek, cin ve insin kulûb ve ukûlüne isale ediyor. Hem 

hissiz, camid bazı taşları böyle acib bir tarzda mu'cizat-ı kudretine mazhar etmesi; 

Güneşin ziyası Güneşi gösterdiği gibi, o Fâtır-ı Zülcelal'i gösterdiği halde, nasıl onun o 

nur-u marifetine karşı kör olup görmüyorsunuz?”569 
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 “Hem meselâ: Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın bir mu'cizesine dair:  

 "Allah'ın izniyle, anadan 

doğma körleri ve alaca hastalığına tutulanları iyileştirir ve ölüleri diriltirim." Âl-i 

İmrân Sûresi, 3:49. 

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

eder. Öyle de, şu elindeki san'at-ı âliyeye ve tıbb-ı Rabbanîye, remzen tergib ediyor. İşte 

şu âyet işaret ediyor ki: "En müzmin dertlere dahi derman bulunabilir. Öyle ise ey 

insan ve ey musibetzede benî-Âdem! Me'yus olmayınız. Her dert, -ne olursa olsun- 

dermanı mümkündür. Arayınız, bulunuz. Hattâ ölüme de muvakkat bir hayat rengi 

vermek mümkündür." Cenab-ı Hak, şu âyetin lisan-ı işaretiyle manen diyor ki: "Ey 

insan! Benim için dünyayı terk eden bir abdime iki hediye verdim. Biri, manevî 

dertlerin dermanı; biri de, maddî dertlerin ilâcı... İşte ölmüş kalbler nur-u hidayetle 

diriliyor. Ölmüş gibi hastalar dahi, onun nefesiyle ve ilâcıyla şifa buluyor. Sen de benim 

eczahane-i hikmetimde her derdine deva bulabilirsin. Çalış, bul! Elbette ararsan 

bulursun."570 

“Bir harfte meselâ "kalb-i beşer"de şu âlem-i kebirin safahatında tecelli ve ihata 

eden bütün esmanın âsârını göstermek”571 

“Muhabbet, şu kâinatın bir sebeb-i vücududur. Hem şu kâinatın rabıtasıdır. 

Hem şu kâinatın nurudur, hem hayatıdır. İnsan, kâinatın en câmi' bir meyvesi olduğu 

için, kâinatı istila .......Samed âyinesi olan bâtın-ı kalb ile sanem-misal dünyevî 

mahbublara perestiş etmek, o mahbubların nazarında sakildir ve istiskal eder, 

reddeder. Zira fıtrat, fıtrî ve lâyık olmayan şeyi reddeder, atar. (Şehvanî sevmekler, 

bahsimizden hariçtir.)”572 

“Kalb ve ruh ve sırrın derece-i hayatlarına çık, bak; ne kadar geniş bir daire-i 

hayatları var. Senin için meyyit olan mazi, müstakbel; onlar için haydır, hayatdar ve 

mevcuddur.”573 

“Âyine-i kalbe uzanan bir nisbet-i Rabbaniye ile bir tezahürdür ki; herkes 

istidadına ve tayy-ı meratibde seyr ü sülûküne, esma ve sıfâtın tecelliyatına nisbeten 

cüz'î ve küllî o Şems-i Ezelî'nin nuruna ve sohbetine ve münacatına mazhariyeti var. 

Galib-i esma ve sıfâtın zılalinde giden velayetlerin derecatı bu kısımdan ileri gelir.”574 
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“Ve o kâinatın meyvesi olan insan, şu kesret-i mevcudat içinde, vahdeti gösterdiği 

gibi; kalbi dahi, iman gözüyle kesret içinde sırr-ı vahdeti görür.”575 

 “ kalbin bâtınına, başka muhabbetlerin girmesine meydan verme. Çünki bâtın-ı 

kalb, âyine-i Samed'dir ve ona mahsustur.

” Allahım! Bizi Senin muhabbetinle ve 

bizi Sana yaklaştıracak şeylerin muhabbetiyle rızıklandır. 

”de.”576 

“ İmanın yeri kalbdir; dimağ ise oluyor ma'kes-i nur-u iman.”577 

“ insanın kalbi binler âlemin harita-i maneviyesi hükmündedir.”578 

“Makine-i insaniyenin merkezi ve zenbereği olan kalbi, tarîkat vasıta olup 

işletmesiyle ve o işletmekle, sair letaif-i insaniyeyi harekete getirip, netice-i fıtratlarına 

sevk ederek hakikî insan olmaktır.”579 

“Evet günah kalbe işleyip, siyahlandıra siyahlandıra tâ nur-u imanı çıkarıncaya 

kadar katılaştırıyor. Herbir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfar ile 

çabuk imha edilmezse, kurt değil, belki küçük bir manevî yılan olarak kalbi 

ısırıyor.”580 

“Kebairi işlemek, imansızlıktan gelmiyor, belki hiss ve hevesin ve vehmin 

galebesiyle akıl ve kalbin mağlubiyetinden ileri gelir.”581 

“ Sual: Şeytanın kalbinde marifet var mıdır? 

 Cevab: Yoktur. Çünki san'at-ı fıtriyesi iktizasınca, kalbi daima idlâl ile telkin 

için, fikri daima küfrü tasavvur etmekle meşgul olduğundan, kalbinde veya fikrinde boş 

bir yer marifet için kalmıyor.”582 
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“Kalb imanın mahalli olduğu gibi, en evvel Sâni'i arayan ve isteyen ve Sâni'in 

vücudunu delailiyle ilân eden, kalb ile vicdandır. Zira kalb, hayat malzemesini 

düşünürken, en büyük bir acze maruz kaldığını hisseder etmez, derhal bir nokta-i 

istinadı; kezalik emellerinin tenmiyesi (nemalandırmak,arttırmak) için bir çare ararken, 

derhal bir nokta-i istimdadı aramaya başlar. Bu noktalar ise, iman ile elde edilebilir. 

Demek, kalbin sem' ve basara hakk-ı takaddümü vardır.”583 

“Ve keza o kalbin öyle bir kabiliyeti vardır ki, bir harita veya bir fihriste gibi 

bütün âlemi temsil eder. Ve Vâhid-i Ehad'den başka merkezinde bir şeyi kabul etmiyor. 

Ebedî, sermedî bir bekadan maada bir şeye razı olmuyor.”584 

 “İnsanın çekirdeği olan kalb, ubudiyet ve ihlas altında İslâmiyet ile iska edilmekle 

imanla intibaha gelirse, nuranî, misalî âlem-i emirden gelen emr ile öyle bir şecere-i 

nuranî olarak yeşillenir ki; onun cismanî âlemine ruh olur. Eğer o kalb çekirdeği böyle 

bir terbiye görmezse, kuru bir çekirdek kalarak nura inkılab edinceye kadar ateş ile 

yanması lâzımdır.”585 

“Evet iman kalbde, kafada daimî bir manevî yasakçı bıraktığından fena 

meyelanlar histen, nefisten çıktıkça "yasaktır" der, tard eder kaçırır. “586 

 “Evet insanın fiilleri kalbin, hissin temayülatından çıkar. O temayülat, ruhun 

ihtisasatından ve ihtiyacatından gelir. Ruh ise, iman nuru ile harekete gelir. Hayır ise 

yapar, şer ise kendini çekmeğe çalışır.”587 
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MEHMET   AKİF   ERSOY   VE    HAYATI 

  

 Zor dönemin zorlu insanıdır Akif. O zor ve zorba dönem ki;yıkılışlar ve 

çökülüşler devresidir. Yıkılan asırlık çınarın,tohumunu toprağın karanlıkları ve basıcı 

havasına attığı dönemdir. 

 İşte Akif,o tohumun filizlendirdiği şahsiyettir. Mümtaz olup,ancak ne ilktir ne de 

son. 

 Bir cihetle;haşmetli maziyi ve onun bitişini hasretle seyreder ve haykırırken,diğer 

cihetle de parlak müstakbeli müjdeleyip,terennüm ederek ümid vermektedir. 

 Mağdur ve mazlum bir milletin dilidir Akif. Onların feryatlarının ve iniltilerinin 

sesidir o. 

 Millete gelecek her türlü zulüm zulmete göğsünü gererek siper etmektedir.”Siper 

et göğsünü,dursun bu hayasızca akın.” 

 O milletin çektiğini hisseder,yaşar ve yazar. Akıcı bir üslupla,sönmüş ruhları 

dahi ihtizaza getirecek şiir üsluplarıyla... 

 -Dr. Tahir Barçın’ın da ifadesiyle Akif;Fatih’deki Sarıgüzel semtinde bir evde 

(şimdiki Barçın apartmanının yerinde) 1290 (1878)’de dünyaya gelmiştir.588 

 Akif:”İlk terbiyemi annemden aldım.”der.589 

 Yani Akif,Mehmet Kaplan’ın ifadesiyle:”Kendisinden önce Türk edebiyatında 

kimsenin yapmadığı bir işi yapıyor. Mabede sokağı,dinin içine hayatı sokuyor.  

İnzivasında insanların hallerini düşünen Yunus,bir gün: 

“Kasdım budur şehre varam feryâd-u figan koparam.”der. Fakat şehirde 

değil,ruhun içinde dolaşır. Akif şehrin içine gerçekten giren ve feryâd-u figan koparan 

bir şairdir.”590 

Hayatın dışına yitilen ve terk edilen İslâmı,hayatın içine alarak işleyen İslâmi bir 

hamiyete sahibtir. 

Nitekim o,Venizelos’un oğlu Sofoklis Bursa’yı işgal eden işgal kuvvetlerinin 

başında iken edebsizce,Osman Gazi’nin sandukasına tekme ile vurup:”Kalkta milletini 

kurtar.”demesi haberi üzerine:”Taceddin Dergahında”,”Bülbül”adlı şiirinde şöyle 

feryâd-u figan eder: 
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Eşin var,âşiyanın var,baharın var ki beklerdin. 

Kıyametler koparmak neydi ey bülbül,nedir derdin? 

O zümrüt tahta kondun,bir semavi saltanat kurdun; 

Cihanın yurdu hep çiğnense,çiğnenmez senin yurdun, 

Bugün yemyeşil bir vadi,yarın kıpkızıl bir gülşen, 

Gezersin,hânumânın şen,için şen,kainatın şen, 

Hazansız bir zemin isterse,şayet rûh-i ser-bâzın, 

Ufukları bûd-i mutlaklar bütün mahkumu-i pervâzın, 

Değil bir kayde sığmazsın kanatlandın mı eb’ade, 

Hayatın muhayyel gayedir ahrara dünyada, 

Neden öyleyse matemlerle eyyamın perişandır? 

Niçin bir damlacık göğsünde bir umman hurâşandır? 

Hayır,matem senin hakkın değil...Matem benim hakkım; 

Asırlar var ki,aydınlık nedir bilmez âfâkım! 

Teselliden nasibim yok hazan ağlar baharımda; 

Bugün bir hânumansız bir serseriyim öz diyarımda; 

Ne hüsrandır ki,şarkın ben vefasız,kansız evladı, 

Serâpa ğarba çiğnettim de çıktım hak-i ecdadı; 

Hayalimden geçerken şimdi fikrim hercü merc oldu, 

Selahaddin-i Eyyubilerin,Fatih’lerin yurdu, 

Ne zillettir ki,nâkus inlesin beyninde Osman’ın, 

Ezan sussun,fezalardan silinsin yad-ı Mevlanın! 

Ne hicrandır ki;en şevketli bir mazi serab olsun! 

Çökük bir kubbe kalsın mabedinden Yıldırım Hanın; 

Şenaatlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan’ın! 



Yıkılmış hânumanlar,yerde işkenceyle kıvransın; 

Serilmiş gövdeler binlerce,yüz binlerce doğransın! 

Dolaşsın,sonra,İslâm’ın harem-gâhında nâmahrem... 

Benim hakkım,sus ey bülbül,senin hakkın değil matem!”591 

Akif’in o zamandaki ifadeleri hala tazeliğini muhafaza etmektedir. Balıkesir’de 

mücadeleci ruhuyla Zağnos Paşa camii civarında kalabalık halka şöyle sesleniyordu: 

Cihan alt üst olurken seyre baktın,böyle durdun da 

Bugün bir serserisin,deredesin kendi yurdunda.”ve 

Ben böyle bakıp durmayacaktım,dili bağlı 

İslâmı uyandırmak için haykıracaktım. 

-Konya’da iken bir Konya’lı Akif’e”Biz Selçukluyuz. Bizden olmayan bir 

hükümetin yıkılmasından bize ne?”dediğinde üzüntüyle cevaben şöyle der:”Allah bir 

hükümeti zayıf bırakmasın. En büyük felaket budur. Hükümet zaafa düşünce her yer 

oğul verir.” 

Bediüzzaman Hazretleri Akif’le ilgili olarak Emirdağ Lahikasındaki bir 

mektubta:”..Merhum Mehmet Akif gibi insaflı,Risale-i Nur gibi fevkalade takdir ve 

tahsin eden o muhterem ve merhum zatların hatırı için biz,İstanbul hocalarına 

dostuz,onlardan gücenmeyiz. İnşaallah bir zaman”Yirminci lem’a-i ihlas”kendini 

onlara okutturacak,o eski dostları da yeni dostlar yapacak.”der.592 

Bir gün camiden çıkıp dağılan halka bakan Akif arkadaşı Nuri’ye:”Ne zaman bu 

camilerden şu dizlikli,poturlu hamallarla,küfecilerle beraber senin benim gibi 

yakalıklı,bastonlu beyler çıkarsa,o zaman bu millet adam olur.”der. Madde ile manayı 

birleştiren bir zattır o. 

Bu insanların ve vatanın kurtuluşu, milletin derdiyle dertlenen,onların ateşiyle 

yanan ve inanç ateşini yakan Akif gibi insanlara ihtiyaç vardır. Onların yanmasıyla 

vatan ve millet yanmaktan kurtulur. Yani Ataullah Bahaeddin’in dediği gibi ki:”Odama 

girdim;kapıyı kapadım;ağlamaya başladım. O gün akşama kadar İslâmın 

garipliğine,müslümanların inhitatına (çöküş ve yıkılışına) ağladım,ağladım...” Bir kere 

ağlamak,üç kere çalışmak. 

Akif o zamanın basınından da şikayetçidir. Eşref Sencer Kuşcubaşı’na yazdığı 

18-Mayıs-1931 tarihli tarihli,müstehcen matbuat için şöyle der:”Nedir o matbuatın hali? 

Öyle resimler basılıyor,öyle hikayeler yazılıyor ki,bunları seyredebilmek,okuyabilmek 
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için insanda edeb denilen,haya denilen devletliden zerre kadar nasibi olmamak icab 

eder.”593 ve bunu 40 sene evvelinden değil yazmak,ağza almaktan çekinildiğini.”söyler. 

Ya şimdi? 

Buda bir batılı ajanın;kendi ektikleri tohumların iki-üç asır sonra 

derileceğini,kendilerinin ise,kendilerinden önce ekilenleri derip topladıklarını söyler. 

Yani şu zamandaki müstehcen neşriyat,taa o zamanki tohumların bir 

mahsulü,bir dikenidir. 

Akif der:”İnsan iki şeyi bilmeli;biri haddini,diğeri de hesabını. Ben haddimi 

bilirim ama hesabımı bilmem.” 

Safahat’da:”Akif,aruzun Mimar Sinan’ıdır. Sinan’ın,Şehzade 

camii,çıraklık;Süleymaniye,kalfalık;Selimiye,ustalık eseri olduğu gibi Akif’inde birinci 

Safahat,kendi sanatında yola çıkması;ikinciden beşinciye kadar olan Safahat,san’atında 

yürümesi;altıncı Safahat,sanatının dağ başına varmasıdır.” 

  

    İSTİKLAL     MARŞI 

Akif,milletin içinde bulunduğu durumu en güzel bir şekilde bilip,ona göre 

ruhunun derinliklerinden gelerek 48 saat içerisinde İstiklal Marşını yazar. 

O’nu o zamana kadar bekletip yazdırmayan sebeb;bakanlığın müsabakayı 500 

lira para mukabilinde açmış olmasından dolayıdır. Paraya da şiddetle ihtiyacı olduğu 

halde,para karşılığı olduğu için yazmaz. 

Bakan Hamdullah Suphi’de (Tanrıöver) böyle bir şiiri ancak Akif’in 

yazabileceğini bildiğinden;Hasan Basri Çantay’ın tavassutuyla Akif razı edilir. Zira 

Hasan Basri paranın kalktığını,48 saatlik mühlet kaldığını belirterek,böyle ayakta 

hürmetle dinlenilecek,milletinin istikbalinin simgesi olan:”İstiklal Marşı”nın 

yazılmasında Akif razı,millet memnun edilmiştir. Diğer yerlerden bakanlığa gönderilen 

700 küsur şiir ise kabul edilmemiştir. 

  

    NÜKTELER 

-Dinsizliğiyle meşhur Abdullah Cevdet bir sabah hızla ve telaşla gitmekte iken Akif’le 

karşılaşır. Akif ona böyle nereye gittiğini sorduğunda cevaben:-Gazeteye;Ben bu 

vatanın öksüzüyüm-diye verdiğim halde –S- düşmüş,-Ben bu vatanın öküzüyüm.- diye 

çıkmış düzelttireceğim deyince Akif;telaşınıza gerek yok,isabetli olmuş,der. 

-Kendisini küçük düşürmek için Baytar mısınız?-diye soran birisine;Evet,muayene 

mi olacaksınız?-der. 
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-Hasan Basri Çantay anlatır:” Hiç unutmam;Samih Rıfat Bey,üstadın sevmediği 

bir adamı koluna takarak-güya Akif’le barıştırmak için- onun bulunduğu bir yere 

getirmişti. Üstad o zatı karşısında görür görmez yayından boşanmış ok gibi dışarı 

fırladı. Bir daha dönmedi. Ben,bu yaptığının iyi olmadığını söylediğim zaman şöyle 

cevap vermişti: 

“Evet,ayıp ettim. Samih buna meydan vermeyecekti. Benim o adamla bir zorum 

yok. Fakat mukaddesatıma sövdü o. Basri,Basri,o,benim evladımı öldürseydi belki 

affedebilirdim. Hânumanımı (yuvamı) söndürseydi,yine affedebilirdim. Daha ileri 

gideyim. İnsanların ortasında benim yüzüme tükürseydi yine vaz geçebilirdim;mademki 

bana gelmiştir ve onu aziz bir dostum getirmiştir. Fakat o,benim mukaddesatıma 

sövdü,mukaddesatıma sövdü!”(Akifnâme) 

-Hasan Basri anlatıyor:”Bir akşam,bizi Ankara’da evine çay içmeye çağırmıştı. 

Biz tam gitmek üzere iken,o koşa koşa bize geldi,dedi ki: 

“Bu akşam çayı sizde içeceğiz.” Tabii ben memnun oldum. Fakat bunun sebebini 

de anlamak isterdim. Sordum,gülerek dedi ki: 

“Bizim odanın kilimini bir fakire vermişler...” 

-27-Aralık-1936’da hakkın rahmetine kavuşur. Rahmetullahi aleyh. 

Hepsi göçmüş,hani yoldaşlarının hiç biri yok! 

Sen mi kaldın,yalınız kafileden böyle uzak? 

Postu sermekse meramın yola,serdirmezler; 

Hadi,gölgenle beraber silinip gitmene bak. 

Akif’in son mısralarından: 

Çöz de artık yükümün kör düğüm olmuş bağını 

Bana çok görme ilahi bir avuç toprağını... 

  

        MEHMET  ÖZÇELİK 

 

 

 

 

 

 



MİLLİ EĞİTİM EĞİTİYOR MU , ÜĞÜTÜYOR MU ? 

  

 Şu geçen 10-15 sene içerisinde beni en çok sevindiren Bürokratik çevrelerde sık 

sık verilen içkili kokteylerin büyük çapta kalkması veya öyle görünür olması idi. Zira 

toplantı,şura gibi Türkiye’nin her tarafından Ankara ya çağırılan daire amirleri veya 

değişik kişiler,birbirlerini mecbur bırakarak “İşret alemleri” düzenlemekte,inancı zayıf 

olanlarda rahatlıkla bu sele kapılmakta idiler. Ancak bunların büyük çapta kalkması bu 

kesimi rahatlatmış idi. 

 Böylece insanımız hem manen,hem de madden korunmuş,ekonomi ve diğer 

alanlarda da bir mesafe alınmakta idi. 60 sene yerinde saymaya bedel,bir ilerleme 

kaydedilmekte idi. 

 İşte kimmiş ilerici,neredeymiş ilericilik? 

 Şimdiye gelince;devletin ve toplumun beyni ve kalbi durumunda olan Milli eğitim 

camiasında yaşanıyor. Oda geçmiş sefâhetler canlandırılırcasına... 

 Şöyle ki;Milli Eğitim bakanlığı 24-Mayıs-1995 Çarşamba günü saat 20’de bir 

kokteyl veriyor,tabii içkili. Oda”Endüstri Meslek Liseleri Türkiye Birinciliği Beceri 

Yarışmaları”adıyla... 

 O da;Ankara’nın göbeğinde,öğretmenlerden kesilmek suretiyle yaşatılan,yine 

tüm öğretmenlerin malı olan”Ankara Başkent öğretmen Evi”nde.. 

 O da;kız-erkek öğrenci karışımı ve sarhoş kafayla gerçekleştirilmek suretiyle... 

Varın gerisini siz hesaplayın? Ne gibi rezaletler doğacaktır,siz düşünün? 

 O da;bunlar bir yarışma amacıyla oraya götürülen öğrencilerle beraber... 

 O da veliler çocuklarının başarıyla döneceklerini  beklerken;bulanık kafa,kokan 

bir ağızla dönmüşlerdi. 

 O da;bu işler bakanlık seviyesinde,evlatlarımızı teslim ettiğimiz öğretmenler 

eliyle oluyordu. 

 Evlatlarımız üğüdülmeden önce,Milli eğitim eğitilmeye tabi tutulmalıdır. 

 Evet. 70 yıllık eğitimde evlatlarımız ne kadar eğitilmiş? Ne kadar üğütülmüş? 

Sormak ve Milli Eğitimin bu konuda kendisini sorgulaması gerek.. 

 Yoksa daha çok okuruz şu sözleri”az gitti,uz gitti. dere tepe düz gitti. Birde baktı 

ki bir arpa boyu yol gitti.” 

 Son birkaç senedir bazı özel okulların başarısını milli eğitim değerlendirmelidir.

 Neden fertlerin arkasında olduğu okullarda başarı görülürken,koca bir devletin 

arkasında olduğu okullarda aynı başarı alınamamaktadır? 



 Sebebi ise;Eğitimle beraber terbiye ve maneviyat yüklü olmamasındandır. ne 

yeterli fen ilmi,ne de yeterli din ilmi.. 

 Bize gelince işte bir çok örneklerinden birisi;”Anadolu Otelcilik Meslek 

Liseleri”bünyesinde,dersin adı”kokteycilik”yani nasıl içki tutulur,kısaca içki hizmetleri. 

Tabii bunun uygulaması bir yerlerde veyahut bir çok yerlerde uygulanmaya 

çalışılacaktır. tıpkı “Ankara başkent öğretmen evinde”,”Türkiye birinciliği beceri 

yarışmaları”nda olduğu gibi. 

 Evet.”Bar”dersleri. Buyurunuz. İçki sunmada göstereceğimiz maharetler. Ya 

diğer maharetler,onlar şimdilik rafta... 

 Bütün bunlar;batıdan gelecek turistlerin sefih olanlarını memnun etmek 

için,birkaç kuruş uğruna,sefihliği yaşamak ve uygulamak değil midir? 

 Beyler lütfen! Bizler vergilerimizi bu gibi yerlere harcanması için vermiyoruz. 

Evlatlarımızı bu okullara içkide maharet göstersin diye göndermiyoruz. 

 El-İnsaf. Koca bir okul ve eğitim kurumu,onun içinde –Kokteyl-ve –bar- dersleri 

ve onu öğrenen öğrenci ve öğreten öğretmen. tam bir tezat. 

 Birde okulların kapanma günleri olan son gün ve haftalarda;lise ve dengi 

okulların bazı öğretmenlerin öncülüğünde “Gece-Veda geceleri”tertipleri. Ayrı bir tip... 

 Geçmiş yıllarda yapılan rezaletler daha hala hafızalarımızdan silinmemiş 

iken;yeni bir kapı açmak,ona müsaade etmek ve göz yummak tam bir sorumsuzluk 

olmaz mı? İlgisizlik ve de hissizlik değil midir? 

 Milli Eğitim Bakanlığı,müdürler ve de öğretmenler,talebelerin babaları 

mesabesindedirler. Hiç baba evladını ateşe atar veya buna göz yumar mı?  bana ne ,ne 

yaparsa yapsın ve böyle bir çılgınlığa karşı bî-gâne bakabilir mi? 

 Değerli eğitim camiası... Lütfen bu konularda dikkat ve hassasiyet gösteriniz. 

Bizlere şunu dedirttirmeyiniz;” Keşke şunlarda bir veda gecesi tertipleseler de,bizlere 

bir an evvel veda etseler,ayrılsalar,bu dünyadan!!” 

 Bu gün eğitimde yapılmak istenen prof. İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun da 

Gazi’nin huzurunda ifade ettiği gibi hedeflenen:”Din içtima-i bir müessesedir. Realitede 

yaşamaktadır. fakat devlet onu mekteblerinde öğretmeye mecbur değildir. devlet 

terbiyesinin karakteri ancak milli olabilir. İnkilap maarif müesseselerini 

laikleştirmelidir.”594 

 -İlk olarak eğitim seferberliğini 1834’de İstanbul Beyoğlunda Misyoner 

okulu,1952’de Harput misyoner istasyonunun,1859’da Harput Amerikan misyoner 

koleji (Fırat koleji) veya (Ermeni –protestan yetiştiren bu okula –Yeprad koleji-de 

deniliyordu. 
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 Ermeni seferi595 ve 1790-1834 yılları arasında Anadolu da 120’ye yakın Ermeni 

okulu bulunmaktaydı. 

 Ve 1900 yıllarına gelindiğinde İstanbulda 40,Anadoluda 813 ermeni okulu 

olup,mevcut öğrenci sayısı 80 binin üzerindeydi. 

 İmam-Hatipleri denetleme,müsamaha,kaldırma ve onlara gösterilen 

sertliğin,acaba kaçta kaçı bu Ermeni okullara veya rahibe ve papaz yetiştirilen okullara 

gösterilmektedir. 

 Gerçek eğitim hürriyeti Osmanlıdan ders alarak öğrenilmelidir. 

 Osmanlıda yabancı okulların toplam sayısı 10 bin,öğrenci sayısı ise yarım 

milyonu bulmakta idi. 

 Bugün biz bu özel okulu kendi vatandaşlarımıza vermiş ve de verebilmiş 

değiliz.596 

 Milli Eğitim eğitmeli,üğütmemeli.. Allah baştakilerin başlarına akıl,kalblerine 

iman versin. O zaman mesele kendiliğinden çözülür.  

  

     31-05-1995- MEHMET      ÖZÇELİK  

 

 

 

K Ü T Ü P H A N E 

  

 İnsanlık hayatı kitapla başlar ve kitapla noktalanır. Kur’an-ın ilk 

emri”Oku”dur. İşte bu ilahi kaynağın esasındandır. 

 Bizlerde o kitaplara göre hayatımızı kitaplaştırmalıyız. Zira her bir insan 

okunulacak veya okunulması gereken bir kitaptır. Okuduğu sürece..okuyan okunulur. 

 Bizler kültürümüzü hep kitaplarla süsledik. Sürekli o süs bizden,bizler o süsten 

hep koparıldık ve şimdi de koptuk. 

 Lüzumluluğuna binaen matbaanın kurulması Şeyhul İslâm Abdullah Efendinin 

bir fetvasıyla,birkaç asırdır gerçekleşmiş597 olmasına rağmen,istifade yeterli 

olmamıştır. 
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 Medeniyetin matbaası,Bilgisayarı,İnterneti,fotokopisi,faksı gibi tüm imkanları 

olan bizler,bu imkanlardan mahrum olanlara bile yetişemedik. Yoksa bu gidişle 

yetişemeyecek miyiz? 

 İlim-kültür-kütüphane;bunlar birbirinden ayrılması mümkün olmayan 

değerlerdir. 

 Çocuğun hayatını kitaplar fethetmeli,eğlenceler işgal etmemelidir. 

 Hayatımızdan kitap çıkarsa,hayat da çöker. İşte çöküntülerimiz= 

 -Moğol istilasında Bağdat yakılmış,kitaplar ve kütüphaneler nehirlere dökülerek 

aylarca su yerine mürekkeb akmıştır. Hafızamız kaybettirilmiş. 

 -Bir gün Adıyaman-da kütüphane müdürü arkadaşımızın ibretli hatırası bizi 

düşündürmüştü. bizi kütüphaneye çağırarak,bir odayı açıp,torbalarda dolu olan 

kitapları göstererek olayın iç yüzünü şöyle anlatmıştı; 

 Bu torbadaki kitaplar Adıyaman-ın ilk okulu olan Cumhuriyet İlkokulunun 

çatısında bulunup getirilmiş. Torbanın birisini açıp baktığımızda özellikle 

Tefsir,hadis,fıkıh gibi kitapların olduğunu gördük. 

 Daha bunların az bir kısmı olduğunu,daha önceki müdürün İstanbula tayini 

çıkıp giderken yanında benimdi diyerek götürdükleri de cabası.. 

 -Cumhuriyetin ilk dönemlerinden itibaren,bir asra yaklaşan dönem içerisinde 

insanlar okumaktan men edilip yasaklanmış,böylece ya yakılıp imha edilmiş veya 

toprağa gömülmüş veyahut çatı gibi gizli yerlere saklanarak muhafaza edilmeye 

çalışılmıştır. Okuyanlar cezalandırılmış,hapse atılmıştır. 

 Masumane insanların okudukları masumane kitaplar suç organı sayılmış,suçlu 

ilan edilmiş. 

 -Yatılı okulda,Karslı bir talebemin babası ziyarete gelmişti. konuşma esnasında 

adam şunu anlattı; 

 Hocam,ben İstanbul-da bir müteahhidin yanında ustalık yapmaktayım. Bir gün 

deniz kenarında bir paşanın yaptırdığı kütüphanenin yerine Apartman inşa edecektik. 

 Müteahhit bana,bizim bu kitaplarla uğraşacak zamanımız yok. Sen gizlice bu 

kitapları denize dökersin,burayı hemen yıkar,yerine binanın temelini atarız. 

 Ancak buna vicdanım razı olmadığından,İstanbulun birkaç camisine giderek 

imamlara yarın erkenden-arkadaşlarına da söyleyerek-gelmelerini,kendilerine bu 

kitapları dağıtacağımı söyledim. 
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 Ertesi gün gittiğimde,büyük bir kalabalıkla karşılaştım. Kütüphaneyi 

açarak,kasa kasa kitapları onlara verdim. kendimde hatıra olarak büyük bir uzunlukta 

ve kalınlıkta bir kitabı aldım,diye anlatmıştı. 

 Son anda önlenen büyük bir dehşet ve vahşet.. ya engellenmeyen ve 

engellenemeyenler? 

 -Kayseri’de bir gün bir halifleksçi arkadaş,babalarından kalan eski kitapları 

vermek üzere çağırmıştı. Geciktirmeden birkaç arkadaş kalkıp gittik işyerine. Büyükçe 

bir sandığın dibinde birkaç kitapla karşılaşınca,biraz da şaşırarak;Hepsi bunlar 

mı?dediğimizde bizlere şöyle demişti; 

 “Bu sandık doluydu. Atölyede sobada yakıyoruz. Bunlar kaldı.” 

 Bizleri de yakan bu söze karşı,bir kaçını da kurtararak,yanık ve hazin olarak 

oradan ayrıldık. 

 Yakılan,yanan ve yandırılan bir tarih... 

 -Bin yıllık bir tarihi ve dili harf inkilabıyla devirdik. Ve kalan mirasımızı 

balyalarla,vagonlarla Bulgaristana kağıt fiyatına sattık. Oda okkası üç kuruş 10 paraya 

sattık 598[2]Kağıt kadar da kıymet vermedik. Kese kağıdı yaptık. Yapılan inkilapla 

muhteşem bir mazi ters yüz edildi. Birikimler heba edildi,bitirildi. 

 İnkilap uğruna yitirilen,sökülen değerler... 

 -Odasının her tarafı kitaplarla kaplı İbrahim Hakkı-ya bunları nasıl elde ettiği 

sorulduğunda;derinden derine,hüzünle ve ağlayarak içini çekip; 

 Yakılmak üzere meydana konulan kitaplardan yanmayıp da kurtarabildiğim az 

bir kısmıdır.”der. 

 Yakılan,yıkılan,bitirilmeye çalışılan bir tarih... 

 -Yüzlerce örnekleriyle beraber,bizlerin ilgisizlik ve bilgisizliği de yara üzerine 

dökülen bir kezzab durumundadır. 

 İnsanlara değerlerimiz,her şeyimizi,milletlere arşivlerimizi,hafızalarımızı 

çalmayı kim öğretti? Kimden öğrenildi? 

 İnsanlar ya kahvelerden veya oyun salonlarından kütüphanelere çekilmeli 

veyahut da kahvehaneler birer kütüphane haline getirilmelidir. 

 Doğunun sıkıntısı bununla giderilebileceği gibi,batının ekonomi ve tekniği de 

bununla kalkındırılabilecektir. 
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 İşte güzel bir uygulama;”Ürgüplü kütüphane memuru Mustafa Güzelgöz 1952-de 

merkeple köy köy gezici kütüphaneleri uyguluyordu.”599 

 Gelmeyene gidilmeli. 

  

         MEHMET    ÖZÇELİK 

 

 

 

ZAMANLARIN    ZAMÂNELERİ 

  

            Tüm devirlerdeki şahsiyetler,zamandakilere göre mi oluşmakta,yoksa onlara 

göre mi o zamandakiler şekillenmektedirler? 

 Hz. Ebubekir dönemindekiler;ilk sah,halis sahabe ve o kadar kemiyette olan 

müşrikler içerisinde sahabeler ağırlıkta,yabancı ve yabanilerin ağırlığı ise,ses ve 

gürültüden fazla bir mana ifade etmemektedirler. Ve halkı da ona göre 

biçimlenmektedir. Hz. Ebubekir’in sohbeti ve manevi tasarrufuyla şekillenmekteler. 

 Nitekim;Rasulullah’ın manevi boyasıyla boyanan o sahabeler,insanların fevkinde 

bir makam alıp,onun sıfatıyla sıfatlandıkları gibi;asırlardaki insanlar da asrının 

büyüğünün özellikleriyle donatılmaktadırlar. Uzaklaştıkça o şekillenme,belli bir biçim 

alma durumu azalmaktadır. 

 Hz. Ebubekir dönemindekiler,biraz daha fazla olarak enfüsi yani iç alemlerinin 

kemaliyle meşguldüler. Mesailer onun üzerine teksif edilmişti. 

 Hz. Ömer dönemi ise;enfüsi alem kabuğunu kırıp,dışa açılma dönemi veya dış 

alemin içe girdiği,iç de terbiye gördüğü dönem. Artık ağırlıkları hissedilmektedir. Daha 

ziyade Hz. Ömer’in şahsiyeti ağır basmakta,dengesizlerin sebeb olduğu dengesizlik,onun 

dengesiyle dengelenmekte,adalet hakkıyla tahakkuk etmekteydi. 

 Bu dönem geçiş ve çıkış dönemi... 

 Hz. Osman dönemi;artık fitne kapılarının kırıldığı,fitne unsurlarının baş 

göstermeye,kıyama kalktığı dönem. 
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 Hz. Ömer’in celadetli ve haşmetli döneminden,Hz. Osman’ın halim ve şefkatli 

dönemine geçişte bu merhametkâr hali bir boşluk addedenler,bundan istifadeye 

çalıştılar. Babalarından yüz bulamayanlar,annelerinin bu şefkatini su-i istimal ettiler. 

 Hilekârlar;hile dolaplarını kurmaya ve çalıştırmaya başladılar. 

 Kader de plan ve proğramını kurmuştu. 

 “Onlar (kâfirler ve münafıklar) hile yaparlar. (Hile yapanların hilelerini boşa 

çıkartıp,başlarına geçirmede) Allah’da hile yapar. Ve Allah hile yapanların en 

hayırlısıdır.”600 âyeti de yürürlüğe girmişti. 

 Harici unsurların,dahili unsurlara galebe çalmaya çalıştığı dönem. İçe 

çekilip,duraklama dönemi. 

 Dönemi şiddetli,sahibi merhametkâr,denge unsurunun bozulmasından kendisini 

halka feda ettiği dönem. 

 Ancak bu durum;duraklamayı atağa kalkmaya sebeb kılıyor ve ona geçiş 

dönemini başlatmış oluyor. 

           Toplumun kanının akmaması için,kendi kanının akmasını tercih ediyor. 

 Hz. Ali döneminde fitne önceden aldığı birikim ve enerjiyle kabarık,ancak Hz. 

Ali’nin ne kendisini,ne de halkını fedayı düşünmediği dönem. Bu adilane 

hüküm,kaderin hükmünü değiştirmiyor. 

 İnsanlar zulmetse de,kader adaletini gösteriyordu. 

 İçten meydana gelen şişme ve büyüme bir patlamayı ortaya çıkarıyor. Bu 

patlama ölümün habercisi değil,belki tohum gibi,doğumun ve doğuşun patlaması ve 

müjdesidir. 

 Çekirdeğin patlayışı,yumurtanın zarını ve kabuğunu patlatıp çıkması gibi bir 

çıkış ve doğuşu hazırlamış olmaktadır. 

 Her şey bir bedel istediği gibi,bu doğuş da büyük bir bedel karşılığı idi. 

 “Fitne katilden daha büyüktür.”601  

 Fitneler yaptıkları tesirler itibariyle katilden beter olduğunu gösteriyor. 
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 Sıffin savaşı,Cemel vak’ası doğuşun bedelleri idi. 

 Gelişme içten olmalıdır ki bir fayda sağlasın. Dıştan geliştirmeye -ve şimdiki 

reformistlerin savunduğu herzeler gibi-ve yenileştirmeye çalışmak tam bir tahribdir. 

 İnsan vücudu iç-den büyür. Dıştan onu büyültmeye ve geliştirmeye çalışmak,onu 

iç-den öldürmek demektir. 

 İşte Hz. Ali dönemindeki gelişme bu manada bir gelişme olup,asırlardır 

büyümeyi sağladı. 

 Artık böylece yeni bir atak dönemi başlamış oluyordu. 

 Dört halifenin elden ele verdiği kutsal emanet,insanlık alemine sunulmuş 

oluyordu 

 Doğruluk ve saadet asrı olan ilk safı,adil asır olan ikinci saf,onu şefkat asrı ve onu 

da kalb ve aklın hüküm sürdüğü asır ve dördüncü saf takib ediyordu. 

 Gelecek asırları şekillendirecek planlar o dört asırda çiziliyor ve kaderce 

planlanıyordu. 

 O zamanın insanları idarecilerinin,baştakilerin kabiliyetlerini taşımakta veya 

onların kabiliyeti halkın arasında yayılmış oluyordu. 

 Bu dâva tüm zamanın insanlarını saadete ğark ediyor,boğulmakta olanları Nuh 

peygamberin gemisi gibi içerisine alıyor ve kurtarıyordu. 

 Bu dâvanın ve dinin şu büyüklüğüne de bakınız ki;içine gireni içine kadar 

aydınlattığı gibi,dışında kalarak,içine girmeyip inad edeni dahi küfrün karanlığında ve 

bilinmezliğinde bilinir ve meşhur yapıyordu. Çünkü o kişi en azından şuursuzca 

hakikatların neşrine vesile oluyor,böylece dünyada ücretlerini almış oluyorlardı. 

 Güneşe hırlamakla,her gün güneşten istifade edipte ünsiyet eden insanların 

nazarı dikkatini çekmiş,varlığından bir defa daha haberdar etmiş oluyordu. 

 Evet,bir zamanlar düşük olup da göklere yükseltilenler gerçekten şimdi 

neredeler? Onlar da şimdi herkes gibi yerin altındalar. Zaman onları tüketti. Zira onlar 

kendilerini zamanın tüketici ağzına attılar. Bittiler,bitirildiler... 

 Zamana uyanlar,yandılar. Kur’an-a uyanlar,uyandılar... 

 Bir ömür boyu zamanı kemire kemire dünyayı bitiremediler. Ama dünya onları 

çoktan bitirdi. 



 70 yıllık bir insana baktığında,organları bitmiş. Çünkü 70 yıldır dünyanın 

peşinde ve pençesinde koşuyor. Hal mi kalır?  buna rağmen bir 70 yıl daha koşmak 

istemektedir. 

 Bir zamanlar dünya’sı olanların,bu gün ve dün,yası vardı.  

 Bazıların dünyası gider,bazılarının da yasına gidilir. Bari dünyası da bir işe 

yarasa? 

 Aktör Vahi Öz’ün son sözünde söylediği gibi:”Kim bilir şimdi nerelerde 

filimlerim oynuyor ve halime gülüyorlardır.Film koptu,kopuyor,artık 

yiyeceğimizi,içeceğimizi bitirdik. İnsan gençliğinde parasını kadına,kumara 

harcar,ihtiyarlığında da eğer kalmışsa doktora,hapishaneye.” 

 Hayatlarını haramda harcayanlar,harcanıyor. 

 Evet,insanlar ahirette de,dünya hayatında oynadıkları rolü seyredecekler. Ya 

kurtarıcı olarak,baş rolde veya hayattaki rolünde olduğu gibi,bir kalleş olarak... 

 Dünya hayatını eğlenceden ibaret görenlere Horas’ın şu son sözü 

hatırlatılır:”Kâfi derecede yedin içtin,oynadın,güldün,artık gitme zamanı geldi. 

 Ahirettekilerden dünyadakilere bırakılan son not:-Bizi sorarlarsa deyiniz;onlar 

şimdi yok,burada değiller. Gittiler... Gidenlerin yanına gittiler,gidenler gibi... Çünkü 

gelenler gitmek için gelirler.Kalmaya değil,gitmeye mahkumdurlar. 

 Ancak Saib’in dediği gibi:”Dünyaya taslak olarak geldin ve öylece gittin. 

yazık,kendini bir çok törpü ile düzeltmedin.” 

 Dünyanın ve zamanın kendilerini rahat ettireceklerini düşünenler 

aldanmışlardır. 

 Hadiste de buyurulduğu gibi:”Dünyada rahat yoktur.” 

 Zaten buraya rahat etmeye değil,rahat etmek için hizmete gönderildik. 

 “Zaman iki kişiyi rahat vermiştir,biri ölen,öbürü doğmayan.”602 

 “Dünya bir gebedir ki bu kadar çocuğu doğurdu ve öldürdü;artık ondan analık 

muhabbetini kim umar.”603 
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 İşte dünyanın ve zamanın mahiyeti budur. 

 “Zaman sana uymuyorsa,sen zamana uy” Bu söz eğer,teknik ve teknolojiye ayak 

uydurup geride kalmamak için söylenmişse,mesele yok. 

 Eğer sefâhet yönüyle söylenmişse,bu sapık söz,insanı heder etmek için,insan 

kasaplarınca uydurulmuş bir herzedir. 

 Zamandaki zamâneler,İslâmdan kopuk birer kopuk iseler,başkalarının da kopuk 

olmasını gerektirmez. 

 Zaman –öl- diyorsa,-ölmek- mi gerek? O halde –söz- zamanın ve zamanelerin 

değil,onların sahiblerinindir. 

 Eğer meseleler zamana uymakla çözümleniyor olsa idi,Peygamberlerin 

gelmesine,kitapların gönderilmesine gerek kalmazdı! 

 Mesele,zaman ve zamanlar üstü olma meselesidir. 

 Ters istikamete giden zamanı ve tersine dönmüş zamaneleri de çevirmek,tersine 

dönen dünyayı rayına oturtturmaktan zorda olsa,imkansız değildir. 

 O halde mesele mümkünü başarmaktadır. 

 Saadet asrı olan asrı saadet asırları tacı,insanların miracıdır. Dünyanın 

sultanıdır. 

 Kendisinden önceki çirkin asır ve zaman, saadet asrının sahibiyle kendisini 

bulmuş,kimliğine kavuşmuştur. 

 Peki;ya aynı vaziyete kapılıp ve uyub el atılmasa,körü körüne uyub taklid 

edilseydi,insanlığın tarihinde böyle bir saadet söz konusu olamazdı. 

 Zaman Peygamber Efendimize uydu,onda şekillendi. Zamanların da efendisi 

oldu o zaman... 

 Hz. Âdem’den şu asrımıza varıncaya kadar tüm asırlarda mümtaz 

olan,sevilen,sövülen,sivrilenler,zamanın törpülemesinden azade,farklı ve üstün 

olanlardır. 

 Zaten insanlar,ya zamanların hakimidirler veya mahkumudurlar. 

 Zamanın mahkumu olanlar,ancak maddenin mahkumu olanlardır. 

 “Zamanım yok” müflis bahanesi,aczin ifadesidir. Zamanın sonsuzluğa kadar 

boyutu vardır. 



 “Zamanımı harcadım” Müsrif bahanesi,şuur ve irade fakirliğidir. Zamanını 

harcayanlar,kendi kendilerini harcadıklarının farkında değillerdir. Veya kusuru 

başkasına atarak cezayı hafifletme çabasıdır. 

 Zaman bir ödenektir. Ödenilen yerler hesap ve belgeye tabidir. 

 Peki,bir de insanların zamanlarını harcayan zaman azmanlarına ne demek 

lazım? 

 Değerli veya değersiz,zirvedeki veya zirveleştirilen şahsiyetler toplumun 

aynasıdır. Oranın insanlarının yüz akı veya yüz karasıdır. Böylece toplum –işte ben 

buyum- demiştir. Veya öyle olmadığını gösterme çabası içerisine girmiştir. 

 Zamanlarını başkalarına teslim edenler,baştan teslimiyeti veya teslim olmayı 

kabul etmiştir. 

 İslâmiyet ve onun dairesi ise,teslimiyetini göstermiş;küfür veya onun girdapları 

ise;çabasız veya gayretsiz kan emicilerin kucağına kendisini atmayı kabul etmiş 

demektir. Buda şeytanın avı ve askeri olmak demektir. 

 Dünya ve içindekilere sahib olmak isteyen zamaneler,sözlerini de ancak maddeye 

ve bedene geçirebilir,hakim olabilirler. Neticesi ise,zulüm ve kan ve de varlığını devam 

ettirmek için,başkalarının yokluğuna fetva vermek demektir. 

 Ve bunlar zamanla sınırlı,zamanın hududunu aşamayıp,dar sahası içerisine 

dönmektir. Tıpkı mahkumlar içerisindeki hakim görüntüleri gibi... 

 Zamana uymayıp hükmeden veya o uğurda ölenler ise;maddi dar sahayı 

aşmış,gönüllere kadar nüfuz ederek,her an tasarruf eden şahsiyetlerdir. Bunlar için 

engel yoktur. Zaman ve an yoktur. Vasıta istemez. Bunlar kendilerini ruhlara 

kazırlar,hiçbir surette silinmezler. 

 Ancak kendilerinin sadece maddi özellikleri olup,manevi hiçbir kıymeti 

olmayanlar sahte hakimdirler. 

 Nitekim Ashab-ı Kehf zamanındaki Dakyanus keferesinden insanlar ya sinmiş,ya 

da onun zulmünden kaçan o mana hakimleri 300 sene sonraya hükmetmişler. 

Dakyanus’un ise sahte ve geçersiz olan  soğuk demir paralar üzerinde sadece resmi ve 

ismi kalmış,hiç de itibar edilmeksizin... Çünkü o zamanların değil,kendisinin bile 

olmayan o kısa zamanın hakim görüntüsü içerisinde idi. 

 Ama Ashab-ı Kehf ise,zamanlarını aşmış,ta zamanlarının ötesinde,zamanımıza 

kadarki insanların gönlüne taht kurmuş,Allah’ın kelamında en ulvi makamı elde 

etmiştir. 



 Mısır’daki Piramitler,Rusya’daki heykeller taşlaşmış bir zulüm ve riyanın 

simgesidir. Onlar da,mazlumların âhı,yetimlerin göz yaşları saklıdır. Onlar ile 

yoğrulmuştur. Ancak netice de onların ah-ları ve göz yaşları zulmün ve zalimin kalesini 

yıkmıştır. 

 “Küfür devam eder,zulüm devam etmez.”hakikatını bir daha isbat etmişlerdir. 

 Zamânelerin zamanları günlüktür. lezzetleri de anlıktır. 

 Zamana hükmedenlerin günleri asırlar gibidir. Elemleri ise anlıktır. 

 Zamâneler zamanlarını yasaklarla devam ettirmeye ve geçirmeye çalışırlar. Bu 

yasaklar ruha ve vicdana vurulan birer paslı,demir kilitlerdir. 

 Nitekim;ehli imana bir asırdır ve tüm mukaddesata ve onu takviye edici 

değerlere konulan ve vurulan yasaklar,hep bu kabildendir. 

 Kanunlar insanlar için olması gerekirken,insanlar kanunlara feda edilmişlerdir. 

 163. madde ile din ve vicdan hürriyetine getirilen yasak,mehter,ezan,sarık,dini 

eserlere ve onların başında Kur’an-ı Kerim-i okumaya,onun tefsirlerini yapan iman 

hakikatlarını engelleyici zorbalıklar,öyle ki Allah,İnşaallah, Maşaallah,Efendim  gibi 

sözlerin bile söylenilmesine tahammülsüzlükler;köle ruhlu,köle satıcılarının,pazarlıklı 

pazarlamalarıdır. 

 Dinsizlik bir dinmiş gibi zorla kabul ettirilmeye çalışılıyor,vicdanlara bile el 

atılıyordu. 

 Ahmet İzzet Paşa eserinde;1908 ve sonrası ihtilalciler 

hakkında:”İhtilalcilerimizin Paris’de kazandıkları şeylerden biride dinsizliktir.” 

 Bu dinsizliğin sebeblerini de şöyle sıralar:”Bu dinsizliğin sebebleri aslında 

dinlerinin hükümlerini öğrenmemiş,tarihiyle hiç uğraşmamış olan bizim ihtilal 

kahramanlarının vatanımızın uygar milletlere oranla bulunduğu kötü durumu ve 

düşüşü,Sultan Hamid’e olduğu kadar,onun liderlik ve hilafetini iddia ettiği İslam 

diyanetine yüklemek gibi bilgisizce bir kanı ve büyük ihtilale benzetmek (1789 fransız 

ihtilaline) gafil hevesiyle beraber,bir taraftan da dinleyip okudukları Auguste Comte ve 

Gustave Le Bonn gibi meşhur filozofların sözlerine,araştırmadan ve iç yüzünü bilmeden 

tam bir imanla bağlanmalarıdır.”der604 

 Fransız ihtilalinden sonra insanların kalblerinde yer edemeyenler,kalıblarını 

işgal için meşru olmayan ihtilaller yoluyla hükmetmeye çalışmışlardır.İhtilallerle kendi 

evlatlarını yemişlerdir. 
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 Özellikle şu kapkara asır olan 20. asır dünyası ve bizim dünyamız tam buhranlı 

bir asır olmuştur. Değerlerin kaybolup,yerini değersizlerin aldığı bir asırdır. 

 Zulmün boğduklarıyla dolu kan ve irin asrı... 

 Asırlara taş çıkartacak kaybedenlerin,kaybedişlerin kayıb asrı... 

 İnsanlara inançlarından dolayı yapılan işkenceler asrı...  

 Dakyanusların asrı.. o da bir de değil ki... 

 Önce ceza, sonra şahit. Görülmemiş ve duyulmamış bir uygulama... 

 Asırların zulmü,asırlık zalimlerin tasallutu sanki asrımızda toplanmış... 

 Çeşitli bahanelerle çektire çektire,ezdire ezdire,bezdire bezdire,gezdire 

gezdire,süzdüre süzdüre,üzdüre üzdüre,düzdüre düzdüre,büzdüre büzdüre,derilerini 

yüzdüre yüzdüre yapılan işkenceler,engizisyon mahkemelerini dahi arattıracak,onlara 

rahmet okutturacak cehennemi haletler... İslâma düşmanlık namına,onun insanına ve 

mensubuna yapılanlar. İşte istiklâl mahkemeleri... 

 Kur’an-ı Kerim-i öğretenin üzerine su döküp dövmeler,öğrettiği için yapılan 

amansız baskınlar ve sövmeler... 

 Geçmişten günümüze bakıp,tahlil ettiğimiz de görürüz ki;1925-50 yılları;kapalı 

ve karanlık yıllar... Hala o yıllar hakkındaki belgeler arşivlerde kapalı. Kalemler 

yazmaya kapalı... Tek kişinin hükümranlığını ilan etmeye çalıştığı bir asır ve bir 

dönem... 

 Ondan sonra da her on senede bir hakim olmak için ihtilal yoluna baş 

burulmakta,mazlumlar mağdur edilmektedir. 

 Zulmün asrından nur asrına giden tüm yollar tutulmuş. Sahibleri imhaya 

çalışılmış,sahiblenenler de sindirilmiştir. 

 Sosyolojik ve psikolojik açıdan tahlil edecek olursak;şu devrelerdeki 

değişimler,geçmiş asırlardaki uzun dönem değişmeleri hatırlatır: 

 -1910-50: Bu devre her şeyin ters yüz edilip,kalp para gibi,kaybolmuş nesilleri 

görürüz. Yapılmayan,yapılmayacak olan kalmamış. Tüm dünyada ayaklarla başların 

yer değiştirdiği dönem... 

 300 sene de yapılamayacak tamiratın,yapıldığı tahribat dönemi... 



 Bu dönem bizlere Hz. Musa’nın İsrail oğullarıyla birlikte Mısır’da fir’avunun 

zulmüne maruz kaldığı dönemi hatırlatır. Tek farkı;o zaman ki bir ilaha bedel,şimdi bir 

çok... 

 -1950-90: Bu dönem hafif nefes alma imkanının doğduğu,ancak yine de fırtına ve 

kasırgaların estiği dönem... 

 Kurtuluş parıltılarının çaktığı dönem. Ancak her türlü tarassud ve 

takibatlar,baskılar dönemi... 

 Bu da Hz. Musa’nın kavmini alıp,Mısır’dan kaçışıyla birlikte,yine de fir’avunun 

takibatının başladığı,korkusunun yaşandığı döneme denk gelmektedir. 

 Zulüm bitmemektedir. Zulüm bulutları hala milletin üzerine çökertilmektedir. 

 1990-2010 : Bu dönem artık zulmün boğdukları tarafından boğulma çırpıntıları 

geçirdiği dönem. Akıttığı kanların ağırlığı dolayısıyla hayatın ağırlık geçirdiği dönem. 

Bu dönem zulmün yerini nura terk etmeye başladığı dönemdir. 

 Bu bize Peygamber Efendimizin (SAM) şu hadisini hatırlatmaktadır:”Deccalın 

birinci günü bir senedir,ikinci günü bir ay,üçüncü günü bir hafta,dördüncü günü bir 

gündür.” Yani; 

 “Hem büyük deccalın,hem İslâm deccalının üç devre-i istibdatları manasında üç 

eyyam var.” Bir günü;bir devre-i hükümetinde öyle büyük icraat yapar ki,üç yüz senede 

yapılmaz.  

 İkinci günü,yani ikinci devresi,bir senede,otuz senede yapılmayan işleri yaptırır. 

 Üçüncü günü ve devresi,bir senede yaptığı tedbirler on senede yapılmaz. 

 Dördüncü günü ve devresi adileşir,bir şey yapmaz,yalnız vaziyeti muhafazaya 

çalışır.”diye,gayet yüksek bir belâğatla ümmetine haber vermiş.”605  

 -1960-70-80 yılları ve aralarındaki anarşiler hep yıkmanın kılıflaştırılmış 

formülleri... Böylece insanlar dünyada kendi mahiyet ve kabiliyetlerinin pozunu 

vermektedirler. Fotoğraflardaki görüntüler gibi... 

 Nasıl ? Yakışacak şık ve şıklıkta ve yakışıklıkta mısınız ? 

 Evet,dünya bir uykudur. Bir rüya gibi geçer,gider. Şu temelsiz ömür dahi,bir 

rüzgar gibi uçar,gider. 
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 Burada uyanmayanlar veya uyanamayanlar,orada uyanırlar veya uyandırılırlar! 

 Kimileri vücutlarını zulmetmek için taşıyor. Bedenlerini o istikamette kullanıyor. 

Yorgun düşünce de gidiyor. 

 Kimileri de vücutlarını,ruhlarına kılıf görevi yapıp,olgunlaştırmasından sonra 

memnun ve mesrur olarak bu dünyadan göçüp gidiyor,belki gönderiliyor. 

 Ruhlarını koruyup,ihmal etmeyenlerin bedenleri de korunuyor. 

 Ahiret yolcuları dünya yolcularını çok gerilerde bırakarak gidiyorlar. 

 Melek-cin-şeytan-hayvan ve insan belli bir misyonun tamamlayıcı 

unsurlarıdırlar. 

 Hayatımız içinde en çok yorulan maddemiz mi,manamız mı? Hangisini hangisine 

taşıttırmakta,feda ettirmekteyiz? 

 Şimdiye kadar hep maddenin ve maddemizin,maddelerin esiriyiz. Maddelerine 

hakim olanlar azınlıktadır. 

 Oysa hep ölenler,yok olup çürüyenler,maddeler değil mi? Mesela;kahve 

gider,hatırası kalır. Ampul gider,cereyan yine vardır. 

 Mâna ölmez,gizlenir,saklanır,kaybolur. 

 Madde ampulümüzü öldürmeyelim... 

 Mâna elektriğimizi söndürmeyelim... 

  

       11-3-1996 

      MEHMET   ÖZÇELİK 

 

 

 

 

 

 



ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ VE PROBLEMLERİ 

  

 11-12 yıllık bir eğitimden sonra gündem de olan veya geçte olsa gündeme gelen 

bir meseledir üniversite. 

 Büyük yerlerin problemleri de büyük olur. Öğrencinin bulunduğu kademe 

büyüdükçe,önüne açılan engellerde artıp,büyümekte ve ağırlaşmaktadır. 

 Üniversiteyi kazanmak bir mesele,onu devam ettirmek ise,ondan daha büyük bir 

meseledir. Ve asıl mesele onu bitirdikten sonra başlamaktadır. 

 Buradan hareketle;her kazanamayan kaybeden,her kazanan da kazançlı demek 

değildir. En önemlisi,gençliğin ve gencin bir hedefi olmalıdır. O hedef doğrultusunda 

yürümeli,gayret göstermeli,hayatını sun’i ve tantanalı hedeflere bağlamamalıdır. 

 Aynı durum;aile,toplum ve devlet içinde geçerlidir. Bunlarında bir hedefi ve 

politikasının olması gerekmektedir. 

 Bizde ve dünyada en fazla israf edilen gençliktir. Elimizde bulunan,belki de 

dünyanın hiçbir yerinin bizim gibi sahib olmadığı böyle bir gençlik nimetine sahib 

olmamız ve böyle bir sermayeyi çok iyi değerlendirmemiz gerekmektedir. Zira,ne 

gençlik hakkıyla toplumdan istifade etmekte,ne de toplum gençlikten istifade 

edebilmektedir. 

 Bir nebze dokunduğum üniversite omuzuna, bir gençten,bin ah işittim. Belki de 

sabır gösterseydim,peş peşe binlercesini de işitecektim. 

 Matematikte bir problemin çözümünde takib edilecek sistem,sonuca gidecek ve 

götürecek doğru yolun takib edilmesiyle elde edilir. 

 Bunun gibi de;önce talebeye iş yeri ve alanı açılmalı,sonra fakülte ve bölümleri 

ona hazır edilmelidir.  

 Bir üniversiteyi kazanmak,okumak ve bitirerek bir iş elde etmek problem 

ise,problemi bütün bütün talebede aramak insafsızlık olur. 

 Üniversite öğrencilerinin problemleri derken,bu üniversite problem mi üretiyor 

acaba? diye akla gelebilir? Elbette hayır. Ancak problemleri çözüyor mu? sorusunda da 

durmak gerek. Ne derece –evet- denir. Ama şu anda rahatça –hayır-denebilir. 

 Çünki;eğer çözüyorsa bu problemler neden ve nereden kaynaklanıyor? Kimden 

ve nasıl kaynaklanmaktadır? Kusurda az-çok,büyük-küçük her kesin bir katkısı vardır. 

 Evvela gençliğin manevi değerlerle teçhiz edilmesi gerekir. Aksi takdir de 

buradan mezun olsalar da hayatta başarılı olamazlar. Hayat üniversitesi daha 

acımasızdır. Bitirilmesi daha zordur. Biz onu değil,oda bizi bitirebilir! Zira boşluk,boş 

şeyleri hatıra getirir. 



 Hem manevi boşluk,hem de işsiz olan bir genç;problemli olabilecek bir gençtir. 

İşi olmadığından kendine bir iş arayacaktır. Piyasada boş insan,boş-lara boş iş bulan 

insan,insanlık tarihi boyunca hiç eksik olmamıştır. 

 Böylece,üniversiteye hazırlanan bir gencin,hayat üniversitesine de 

hazırlandırılması gerekir. Ta ki kaybolmasın ve kaybetmesin! Bunun yolu da kıblenin 

tayininden geçer. Nereye? Nasıl? Ne şekilde yöneleceğini bilmeyen bir genç,her önüne 

geleni kendine kıble tayin edecek,kazanma yerine kaybedecektir. 

 Evet. Hayat üniversitesine,üniversiteye,üniversiteyi bitirmeye hazır mıyız? Bu 

ideal ve düşünce ilk okul son ve orta dönemden itibaren gence verilmeli,o gaye ile 

büyümeli ve yetiştirilmelidir. 

 Branşında iyi yetişmeli. Üniversiteti bitirdiğinde arayan değil,aranan olmalıdır. 

 Bin bir ümitle,anne-babanın her sıkıntıyı göze alarak,okuması için gönderdikleri 

Anadolunun saf evladına sahib olunmalıdır. Düştükleri ve düşecekleri bulanık sudan 

,akılları ve kalbleri bulanmış olarak dönmeleri engellenmeli,ailelerin feryatlarına kulak 

verilmelidir. 

 Kazanamayanlar için şunu deriz;Hayat bu hayattan ve üniversiteden ibaret 

değildir. Kazanmaya çalışmalı,kazanamayınca ümitsizliğe düşmemelidir. 

 Üniversite hayatımızın birkaç yılını tutar. Ancak hayat üniversitesi bir ömür 

boyudur. 

    26-08-1996 MEHMET  ÖZÇELİK 

      

          

YÜKSEKLİK   YÜKSEKDEN   GEÇER 

  

 Evet,yükselmenin yolu yükseklerden geçer. Hem maddi hem manevi 

yükselmeler,yüksek yerlere çıkmakla olur. 

 Dünyada maddi rütbeleri almak için kademe kademe bazı aşamaları aşmakla 

mümkündür. Ancak bunlar,içinde bulunup şahid olduğumuz hususlardır. Burada 

liyakat konusu tartışılabilir. O halde tartışılmayana bakalım; 

 -Maneviyat da yükselebilmek de,manevi makamları aşmak ile olur. Bunun yolu 

maddi makam ve rütbelerden geçmez. Burada paşa iken,orada bir hizmetçi olarak 

hizmetçisinden meded umabilir. 

 Manevi rütbelerde sınır yoktur. İnsan yükselebilir yükselebildiği kadar. Cenâb-ı 

Hakkın huzuruna yükselebilmenin yolu marifetten yani O’nu hakkıyla bilmekten geçer. 



 İnsanlık tarihi boyunca eşsiz ve mümtaz bir şahsiyete sahib olan Peygamberimize 

tabi olmaktan geçer yükselmek. 

 Kabe;bir asansör gibi göklere,yücelere yükselmeye bir basamaktır. Her 

gün,sürekli olarak,günde beş defa adım be adım yükselmenin ve yücelere uçmanın yolu 

camilerden geçer. 

 Kişi bazen tek,bazen de toplu olarak,sarsmadan ve sarsılmadan ebede doğru 

uçmakta ve yükselmektedir. 

 Din tarafından ölçüleri konulan esaslar,yaratıcı tarafından kitabında belirtilen 

kurallar,peygamber tarafından yapılan tavsiyeler birer yükselme vesileleridir. 

 Onlar yüksek makamda bulunup,bizlere de o ulvi makamlara çıkma yolunu 

göstermektedirler. 

 Mânevi makamlara yükselebilmenin yolu maddeden geçmez,mânadan 

geçmektedir. 

 Öyle ki;sadaka,zekât ve iyilik niyetiyle yapılmayan ve de imandan 

kaynaklanmadan verilen bir paranın hiçbir değeri yoktur. Yükselmeye de bir vesile 

değildir. 

 İman ve ibadet makamları en büyük yükselme sebebleridir.  

 “Hakiki insaniyet İslâmiyettir.”ve de İslâmiyettedir. Esasında yükselmenin tek 

sebebi bu kapıdan girmekle mümkün olur. 

 Özetle;yükselmenin yolunun başında peygamberler durmakta ve onların 

gösterdiği tarzla mümkün olmaktadır. 

 Alçalma ise;onun muhalifleri olan fir’avunlar,nemrudlar ve deccallar eliyle ve 

onların yolunda gitmekle olmaktadır. 

 Madde ve maddiyatta dalıp,o yolda gidenler maddeleşir ve alçalırken;maneviyat 

erleri,hayranları ve o yolun yolcuları ise maneviyat alemlerine ve geldikleri atalarının 

yurdu olan cennete doğru yükselmektedirler. 

 Arife işaret yeter. Yükselmek marifetten geçer. 

  

        2-3-1995 

       MEHMET      ÖZÇELİK 

 

 



SANAT     VE       SANATKÂR 

  

 -Sanattaki mükemmellik,sanatkârdan gelir. 

 Alemde yaratılan her şey bir sanat eseri olup,harika bir yaratılışı gösterir. 

Yaratılan hiçbir şeyde bir abeslik olmadığı gibi,sanat cihetinde,sanat estetikliliğinde de 

bir abesiyyet ve çirkinlik söz konusu değildir. 

 Yaratılan her bir şey;bir sanat,bir desen,bir nakış gibi dokunmuştur. Bir yazarın 

kitabını yazarken gösterdiği ihtimam gibi,ondan daha harika bir şekilde harf,kelime ve 

cümlelerin dizilişindeki maharet misal,her bir varlık öyle bir sanat değeri içerisinde 

yazılmış ve yapılmıştır. 

 Sanat sanatkardan haber verir. Sanat sanatkarın mahiyetini yansıtır. Onun bir 

aynası olup,iç alemini dışa yansıtır. Bana yaptığın sanatı göster,sana kim olduğunu 

söyliyeyim,diyebiliriz. 

 Sanat bir şiir gibi,şuurdan akar. Kalem ile veya bir alet ile dışa yansır. Sanat da 

bir yapıcılık vardır. Sanatsızlık,bir yıkıcılık ve anarşidir,boşluktur. 

 Cemil Meriç’in ifadesiyle:”Türk insanını ayıran bütün duvarları yıkmak 

isterdim. Muhteşem bir maziyi,daha muhteşem bir istikbale bağlayacak köprü. Sanat 

düşüncenin,düşünce mukaddeslerin mukaddesi. Hakikat ve sevgi. 

 Hafızasını kaybeden bu zavallı nesilleri biz mahvettik. Bu cinayet hepimizin 

eseri,hepimizin yani aydınların. 

 Gerçek sanat ayırmaz,birleştirir.”606 

 Mukaddesatını kaybeden bir milletten sanat ve sanatkar beklenemez. 

Maneviyatını yitirmiş bir insanın sanat anlayışı yığınlar topluluğudur. Ya boyalar,ya 

betonlar yada tahtalar yığınından bir araya gelir. 

Mukaddesatı eline alan Selçuklu ve Osmanlı sanatı da,elinden indirmemiştir. 

Yaşadığı mekanlar bunun canlı birer şahitleridirler. Bu sanatını ve medeniyetini ta 

batıya kadar götürmüş,kendini ve medeniyetini kabul ettirmiştir. İsmail Hami 

Danışmend’in ifadesiyle:”Şimdiki garb medeniyeti hakikatta şark medeniyetidir.” ve- 

Libri ve Gustave le Bon”da:”Tarihten müslümanları silerseniz,ilmi rönesansımız 

asırlarca geri kalmış olur.”607 

C.Meriç Namık Kemal’den nakille:”Medeniyet asayiş de kemaldir. Asayiş,maddi 

ve manevi huzur.”608 

                                                           
606 Cemil Meriç’le Nur Sohbetleri. N. Şahiner. Sh.30. 

607 İslam Medeniyeti.İ.H.Danişmend.Sh.6,16. 

608 Nur Sohbetleri.Age.Sh.49. 



Gerçek medeniyet birikimlere eklemekle olur,birikimleri bitirmekle değil. Bu 

konuda Tanpınar ise:”Tanzimat ve ona yaklaşan zaman şüphesiz ki geniş manasında 

yapıcı bir devir olmuştur. Fakat sadece yapmakla kalmış,asıl yaratmağa gidememiştir. 

(ruh ve ruhunu verememiştir.) Bu ikisinin arasındaki farkı o zamandan kalma eserlerin 

hepsinde görmek mümkündür. Şehirlerimizin umumi çerçevesi içinde derhal 

yadırganan bir yığın eser,mimarinin sadece muayyen bir malzemeyi,muayyen bir gaye 

uğrunda kullanmaktan ibaret olmadığını gösterirler. 

Cedlerimiz inşa etmiyorlar,ibadet ediyorlardı. Maddeye geçmesini ısrarla 

istedikleri bir ruh ve imanları vardı. Taş ellerinde canlanıyor,bir ruh parçası 

kesiliyordu. Duvar,kubbe,kemer,mihrab,çini hepsi yeşilde dua eder,muradiyede 

düşünür ve yıldırımda harekete hazır,göklerin derinliğine susamış bir kartal hamlesiyle 

ovanın üstünde bekler. Hepsinde tek bir ruh terennüm eder.”609 

İşte sanat ve sanatkâr budur,buna derler. Sanat verdiği mesajla sanattır. 

Edepsizliğin sanatı olmaz. Edepsizlik edepsizliktir. Adam öldürmenin sanatlıcası olmaz. 

Bir evi,evleri yakmanın,tahrib edip yıkmanın sanatlılığı olamaz. Menfilik olup yapma 

yerine yıkmayı esas almaktadır. Bir memlekete,kendi öz halkına bomba atıp,masum ve 

mazlumları yok etmenin ne sanatı,ne de sanatkârlığı olmaz. Aksi takdirde 

bu,yahudilerin,nazilerin,ermenilerin ve sırpların mantığı olur ki,onların en büyük sanat 

yaptıklarını söylemek gerekir! Onların olması,onlara verilmesi fikrini ve düşüncesini 

getirir. Böyle bir düşünceyi onlar bile kabul etmez. Nerde kaldı ki,akıllı,vicdanlı ve de 

insaf sahibi kabul etmiş olsun... 

Lise son sınıf talebelerine ne olmak istediklerini soruyor ve olacakları meslek 

hakkında da bilgi veriyorduk. Talebelerden birisi avukat olacağını söyleyince o konuda 

konuşmaya başladık. Doğru ve haklı olanın savunulması gerektiğini söylediğimizde;bu 

kişi şöyle demişti:”Avukatlık madem ki savunmadır,parasını veren herkesi 

savunurum.”dedi. Ve bunu da bir meslek gereği olarak ifade etmeye çalıştı. 

Kiralık katil ve kiralık silahşörü,mafyayı duymuş ve şimdi de bir de kiralık 

avukat duymuş olduk! Eğer bu bir dürüstlük ise,sefih ve rezil bir şekilde sanat 

yapmakta öyle olabilir mi? Toplumun sahib olduğu mukaddes değerleri hiçe 

sayan,ruhsuz bir madde yığını olan,geçmişinden kopuk,geleceği olmayan,her şeye karşı 

yabancı ve yabani olan bir sanat ve sanatkar,köksüz,kopuk,abuk-sabuk bir yığıntı ve 

kalitesizlikten ibaret olacaktır. 

O halde dünyadaki ve bizdeki bu durum neden ileri gelmekte,nereden 

kaynaklanmaktadır ki,rezalet ve sefalet ve de kepazelik sanattan sayılmakta? 

Karanlıkta durup aydınlığa seslenen aydınlarımızdan Cemil Meriç’in 

teşhisiyle:”Avrupa tanzimattan beri aynı emelin kovalayıcısıdır. Türk aydınında 

mukaddesi öldürmek. Mukaddesi yani İslamiyeti..Bu mukaddesin yerine kendi 

mukaddesini aşılayamazdı. Çünkü misyonerin hedefi devleti âliyeyi hristiyanlığa 

kazanmak yani,devleti aliye ile bütünleşmek değil,ezeli düşmanını “Etnik” bir toz yığını 

haline getirmekti,istediği kalıba sokacağı şuursuz ve iradesiz bir toz yığını. Kaldı ki 

İslâma teksif edeceği bir maddesi de yoktu,Avrupalının,tahrib ameliyesi hiç değilse 

                                                           
609 Beş Şehir. Ahmet Hamdi Tanpınar.Sh.30. 



aydınlar kesiminden tam bir başarıya ulaştı. Batının muharref hristiyanlığa tevcih ettiği 

tenkidleri kendi dinimiz için de geçerli sandık.”          Ve;“Aydının görevi,fildişi kulesini 

yıkarak,bu mazlum kitleyi muhabbetle bağrına basmak,acısını anlamaya 

çalışmaktır.”610 

  

        MEHMET  ÖZÇELİK 

  

  

 

 

 

Y A R A T I L I Ş 

 Allah-ın irade sıfatının bir neticesi olan insan;meleklerin bir yandan 

yaratılmasındaki manayı anlamak ve açıklamasını istemek demek olan İstifsar-la 

beraber,diğer yandan insanı”yer yüzünde karışıklık çıkaran”diye tavsif etmelerine 

karşılık;Allah sevdiği ve kendisini sevmesini istediği o insandan yana tercihini 

koymuştur. Bu tercih insanın da O’nu sevmesine ve ona teveccüh etmesine sebeb 

olmuştur. 

 İnsan unutulmadığını,tercih edildiğini unutmamış,ebede dek teveccüh ve 

yaradanına yönelmeyi terk etmemiştir,döküntüler olsa bile... 

 Ve ona olan sevgisini aşk derecesinde göstermiş. Adeta yanmıştır. Olgunluğunu 

yanmada bulmuştur. 

 Hamdım. Piştim. Yandım.  

 Melekler hamlara ve hamlığa bakmış,hamca bir varlık tasavvur etmişlerdir. 

 Allah ise;”Muhakkak ki ben bilirim,siz bilemezsiniz.” Siz benim bildiğim mana 

ve hakikatı “Bilmezsiniz.”demiş,tercihi yaratılıştan yana yapmıştır. 

 Tercih ile insana teveccüh ediyordu. İnsan da ona minnetdârâne müteveccih ve 

müteşekkir oluyordu. 

 Bu ona ma’kes,mazhar ve ayinedarlık yapmaya neden oluyordu. 

 Aynadaki güzellikler aynada değil,aynada görünenden kaynaklanıyordu. tüm 

güzellikler O’ndandı. Melekler bunu bilmiyor,Allah ise,biliyordu. 

                                                           

610 Nur Sohbetleri.age.sh.71-72,95. 



 “Ben bilirim,siz bilmezsiniz.”diyordu. Ve öylede diliyordu. 

 Neticede insan diri diri,dizi dizi diziliyor,diriliyordu. 

 Melekler insanlardan çoktu. Canlılarda onlardan. Ancak kıymet kemiyet de 

değil,keyfiyet de idi. İnsan da keyfiyet de idi,keyfiyetli idi,keyifli idi. 

  

          13-12-1998  

         MEHMET     ÖZÇELİK 

 

 

Ö   Ğ   R   E   T   M   E   N   L   İ   K 

  

 Başta peygamberler bu mesleğin öncülüğünü yapmışlardır. Ve sahifelerle 

başlayan peygamberlik,kemal manada kitapla yani Kur’an-ı Kerim-le son 

bulmuştur,doruk noktaya ve zirveye ulaşmıştır. Ulül-azim peygamberlere özellikle kitab 

gönderilmiştir. 

 124 bin peygamber bu tebliğ müessesini işletmişlerdir. 

 Dünya hayatı öğretmen ve kitabla başlamış ve onunla son bulmuştur. 

 Bir öğretmen insanları sonsuza,ebediyete sevk edip gönderen bir şahsiyettir. 

Kendi müessiriyetinin kuvvetine göre,tesirinin de nerede biteceği asla bilinemez.. Ebede 

kadar gidebilir. 

 Kendisine tesiri olmayanın,başkasına tesir etmesi düşünülemez. Cahil cahil olanı 

aşamayacağından,bilgili olan da tesir icra edemez. İlim ve bilgide adım 

atamayan,ilerilere nasıl sıçrayabilsin,ulaşabilsin? 

 Öğretmen;talimiyle ve talim ettiği şeylerin kapasite ve kalitesi nisbetinde 

öğretmendir. 

 İlk talim olayı Allah’ın Hz. Âdem ve onun şahsında zürriyetine “Eşyanın 

isimlerini talim”611 ile başlar. 

                                                           
611 Bakara.31,33. 



 Talimden amaç,taallüm yani öğrenmektir. Bundan gayede öğrenilmesi gerekeni 

öğrenmektir. Ve o öğrenilenle Allah bilindiği nisbette612 bir değer taşır,aksi takdirde 

bir yüktür.613 

 Öğretmen;öğrettikleriyle gizli olan,kapalı bulunan kabiliyet değerlerini açmış 

olmaktadır. 

 İnsan kabiliyetleriyle insandır. Onların açılmasıyla da insan-ı kamil yani 

mükemmel bir insan olur. 

 Bu hizmetinden dolayıdır ki;dünyada her şeye kıymet biçilebilse de,öğretmene ve 

öğrettiklerine kıymet biçilemez. 

 Allah’ın Cebrail aracılığıyla bildirmesinden saadet asrı oluşuyor. Cehalete üstün 

geliyor. 

 Öğretmenler bu peygamber mesleğiyle kıymet bulmakta,kıymetlenmektedirler. 

 Kur’an-ı Kerim-de peygamberler anlatılırken:”Onların ücretlerinin Allah’a aid 

olduğu..”ifade edilir.614 

 Öğretmeninde birinci vasfı bu olmalıdır. Bu gaye zihninde yer etmelidir. Madde 

ise vesilelik de kalmalıdır ki;o vasfa ulaşılabilsin... 

 Öğretmen devamlı araştırma ve çalışmalarıyla kendilerini yenilemelidirler. Ta ki 

kendisi de başkalarını yenileyebilmiş olsun. Aksi takdirde kendisi okuma arzusu 

içerisinde olmayıp okumayan ir öğretmen;talebelerine de okuma ve öğretme arzusunu 

aşılayamayacağından,soğuk demiri döven demirci gibi,havanda su dövecektir.  

 Aileler,bir hamur haline gelmiş veya getirilecek durumda olan çocuklarını 

öğretmene teslim ederek;istediği şekilde yoğurmasına,şekil ve biçimlendirmesine zemin 

hazırlarlar. 

 Ancak kolay bir olay değildir. Anne ve babalar bir iki kişiye bakmaktan aciz 

kalırlarken;öğretmen yüzlercesiyle muhatab olmaktadır. Oda her cins,her tip 

çehre,talebe sayısınca kabiliyetlerle karşı karşıya kalmaktadır. 

 İlk okuldaki çocuğun durumu biraz daha farklı ve hassas olduğundan,çocuk da o 

dönemde mayalanır. Ya bir mayası bozuğa rast gelirse,seyreyle gümbürtüyü,seyreyle... 
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613 Cumia.5. 

614 Yunus.72,Hud.29,51,Şuara.109,127,145,164,180,Sebe’.47. 



Çünkü:”Arı su içer bal akıtır. Yılan su içer zehir akıtır.” İkisi için de su sudur. Ancak 

yapının bozukluğu,birini bala dönüştürürken,diğerini zehire dönüştürmektedir. 

 Nitekim öyle zehir kusan birisiyle seksenin sonunda karşılaşmış,kustuğu zehiri 

iğrenerek yüzüne savurmuştuk. İlk okul talebesine sınıfta Allah’tan şeker 

istemelerini,daha sonra da zehirini kusmak üzere kendisinden istemelerini ve cahiliyet 

dönemlerinde olduğu gibi,şeker vererek zehirini kusmaktan geri durmuyordu. 

 Evet,cennet ucuz olmadığı gibi,cehennem dahi lüzumsuz değildir. 

 Hz. Ali’nin:”Bana bir harf öğretenin kölesi olurum.”Bu kolay bir şey olmasa 

gerek! Harfin niteliğine ve kalitesine göre değişiklik arz eder. 

 Kiminin öğrettiğinden köle olunurken,kimininkinden de düşman. Kimininki köle 

yaparken,kimininki de  kölelikten âzad ettirir. 

 Yunusumuzun ifadesiyle:”İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin 

bilmezsen,ya nice okumaktır.” 

 Öğretmen talebesine,evvela -kendisini tanıttırıp,bildirmeli,Rabbisini 

bildirmelidir. Aksi takdirde kişiyi Allah’a götürmeyen ilim,ilim olmadığı gibi,ilmi 

gölgelemektir.Bu duygu temel olarak öğrencinin ruhunda yer ettirilmelidir. 

 Zira:”Aklı aydınlatan fen ilimleridir. Kalbi aydınlatan din ilimleridir. İkisinin 

birleşmesiyle hakikat ortaya çıkar. Birbirlerinden ayrıldıkları takdirde;birincisinden 

şüphe ve inkar,ikincisinden de taassub ve cehalet çıkar.” 

 Öğretmenin hiçbir meslek erbabıyla kıyaslanmayacak derecede bir imtiyazı 

vardır. 

 Bundandır ki;milletlerin ıslahı da,ifsadı da öğretmenin eliyledir. 

 Öğretmen toplum vücudunun beyin yapısıdır. O bozuldu mu,tüm vücut bozulur. 

O iyi oldu mu tüm vücut iyi olur,sağlığına kavuşur. 

 Öğretmen;koyun gibi olmalı,kuş gibi olmamalı. Çünkü koyun yavrusuna saf ve 

berrak,hazmedilmiş bir sütü verirken,kuş yavrusuna kusmuntusunu verir. 

 Öğretmen de ilmin özünü ve özetini vermelidir. Kısır ve kışırlarla 

uğraşmamalıdır. 

 Öğretmen;bulunduğu makamın ehemmiyetindendir ki;yeri ya minare başıdır,ya 

da kuyu dibidir. İkisinin ortası yoktur. Ya zirvededir,ya da çukurda. Ortada tutunacak 

ve duracak bir yerde yoktur. Ancak diğer her mesleğin ortasını bulmak mümkündür. 



 Öğretmenlik;Allah’ın kevni yani tabiattaki ve Kur’an-daki âyetlerinin okunduğu 

meslek. 

 Allah’ın rızasının kazanılıp,gayeler üstü bir gaye. Gaye peşinde 

koşanların,kendini bir davaya adamışların,hedefi tayin edilmişlerin topluluğu. 

 Öğretmenlik;Kur’an-ın ilk emri olan:”Oku” emrinin icra edildiği mahal. 

 Öğretmenlik:”Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz.”emrinin uygulama 

sahası. “İlim Çin-de dahi olsa alınız,öğreniniz.”hakikatının ifa edildiği yer. 

 Öğretmenlik:”Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”615 Elbette bir olmaz. 

Çünkü biri biliyor,diğeri bilmiyor. 

 Öğretmenlik;gecenin karanlığını izale edip,bedeviyetten medeniyete geçiş 

noktası,geçmişle gelecek arasında bir köprü,insan psikolojisini bilerek manevi alemine 

girme,tedavi merkezi. 

 Öğretmenlik;anarşinin kaynaklandığı girdapları beş reçete ile teşhis ve tedavi 

eder. Bunlar;Hürmet,Merhamet,İtaat,Emniyet,Helal ve Haramı bilip haramdan 

kaçınmayı öğretir. Toplumda sevgi,saygı,muhabbet duygularını yetiştirir ve yeşertir. 

 Öğretmenlik;bir fidanın hassasiyetle büyütüldüğü bir meslektir. Yaptığım bir 

ankette özetle çocuklar şu üç şeyi istiyorlardı:İlgi-Bilgi-Sevgi... 

 Hasılı öğretmenlik;Matkapla değil,suyla taşı delme sanatıdır. 

 M. Baudier-in ifadesiyle:”Türk milletinin başarılarına şaşırmamak lazım. Çünkü 

onlar elit kadroları nasıl yetiştireceklerini,gençleri nasıl disipline edeceklerini biliyorlar. 

Yine onları mükemmel insan haline getirirken,kabiliyetlerine göre taltif etmesini 

biliyorlar.”616 

 Öğretmenin kıymetinin düşmesi,öğretmenin kıymetini bilenlerin sayısını 

arttırmıştır. Bunun telafisi;devlet ve öğretmen ikilisinin ciddiyetiyle mümkündür. 

 Madem millet bozulmuştur. Bu öğretmenin ve öğretmenlik mesleğinin ifsad 

edilmesinden kaynaklanmaktadır. 

 O halde meseleye bozulduğu yerden ve noktadan başlanılması gerektir. 

Kaybedilen bir şey,kaybedildiği yerde aranır ve aranmalıdır. 

                                                           
615 Zümer.9. 

616 Sur Dergisi. 1990-Ekim. 



 Bedir’de esir düşen her bir müşriğe on müslümana okuma yazma öğretmesi 

halinde serbest bırakılması şartı getirilmişti. 

 Osmanlıda öğretmen farklı idi. Medreselerin genelde bir ağırlığı ve kalitesi 

vardı.Oradan ayrılanlar ehil ve ehliyetli idiler. Maddi ve manevi donanmış kimseler 

olarak ayrılırlar,mezun edilirlerdi. 

 Bizde ise eğitim bir asırdır kimliğini bulamamış,ters yüz olmuş ve edilmiştir. 

Hala,neler yapalımlarla değil,nasıl yapalımlarla meşgul olunmaktadır. Yaz boz tahtası 

gibi... 

 Eğitimin çizgisi kesin olarak belirlenmelidir. Milletin mukaddesatıyla tam bir 

uyum içerisinde olmalı,asrın teknik ve teknolojisine ayak uydurmalı,gerisinde 

kalmamalıdır. Öğretmen tam olarak yetiştirilmeli,mesleğinde branşlaşmış 

olmalı,öğretmen-öğrenci monotonluktan kurtarılmalıdır. 

 Eğitim tüm kurumlarıyla;veli,öğrenci iletişimi ve bağlantısı 

koparılmamalı,talebe-öğretmen,öğretmen-idareci ve zincirleme olarak münasebet tesis 

edilmelidir. 

 Zira eğitimdeki kopukluk ve boşluk,toplumun her kesimine yansır. Nitekim köy 

enstitüleri bunun hazin bir neticesidir. 

 Bir asırdır eğitim,pusulasız olarak,okyanusun dalgaları arasında,daha doğrusu 

ırmağın sularında,rüzgarın sevk ettiği yöne doğru yol almaktadır. 

 Eğitimin hedefi ve gayesi yetmiş yıl önce,o dönemin şartlarında ve seviyesinde 

alınan kararlar doğrultusunda devam etmektedir.Oysa öyle bir zaman içerisinde 

bulunmaktayız ki;değil yetmiş yıldaki değişiklikler,artık yetmiş saat ve günde büyük 

değişikliklerle karşılaşmaktayız. 

 Yetmiş yıl,bir asır öncesinden alınan Tevhid-i Tedrisatı,ısrarla devam 

ettirmek,daha mükemmelini aramamak,eğitime yapılacak en büyük  bir zarar olacaktır. 

Konuşulması ve de ileriye dönük olarak daha başarılı sistemlerin düşünülmesi gerekir. 

 Zira;son-u ilk belirler.İlk-ler,ilkeller ve ilk eller;bulundukları pozisyona göre de 

toplumların sonlarını belirlerler. 

 Bu gidiş nereye? Ve ne zamana kadar?  

 MEHMET   ÖZÇELİK 

 

 

 



NEFİS       MUHASEBESİ 

  

Nefis muhasebesi;gerçekte insanın hesaplı olması,hesabını bilmesi emektir. 

İnsanın kendisini hesaba çekmesi,hata yapmamasına veya az hata yapmasına 

sebeb olur. 

Her akşam kasasını çekip kar ve zararını hesaba çalışan bir esnafın zarar riski az 

demektir. Bir de buna ek olarak yıllık bilançosunu hesab etmesi,açıkları kapatıp,karları 

artırması o mesleğin düzenli ve dengeli gittiğinin bir göstergesidir. 

Aksi takdirde bu durum nereye ve ne zamana kadar varlığını devam ettirebilir? 

Dünya pazarına ticaret için gelen insanlar burada alış verişlerini yaptıktan sonra 

kendilerini gönderen Rabbı Rahimlerine kavuşacak,hesaba çekileceklerdir. 

Âyette:”İnsan başı boş bırakılacağını mı zanneder?”617 Elbette hayır. İnsan başı 

boş değildir. Yaptığı her amelinden sorguya çekilecektir. Çünkü;insan ipi boğazına 

sarılıp istediği yerde otlamak üzere başı boş bırakılmamıştır. 

Âyette:”Kim zerre miktar hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktar şer 

yapmışsa onu görür.”618 

Evet. Her yapılan iş bir hesaba ve muhasebeye tabidir. Ceza da amelin 

cinsindendir. 

Her insan kendine sormalıdır. Tıpkı Hz. Ömer gibi:”Bugün Allah için ne 

yaptın?” 

İman ve ibadetle geçen bir hayatta kaybedilen nedir? İmansız ve ibadetsiz bir 

hayatta kazanılan nedir? Biri neler kaybetmekte,diğeri neler kazanmaktadır? 

Oysa mesele ters orantılıdır. Birincinin kazancı hem dünyada,hem de ahiret ve 

ahirette iken,diğerinin kazancı olsa olsa şüpheli bir dünya kazancıyla sınırlı kalır. 

Oysa sonsuzu kaybedip sonlu ve hakiki olmayan bir şeyi kazanan kimse kazançlı 

sayılmaz. 

Kendini hesaba çekmeme de kayıp vardır,bitip tükenme söz konusudur. 

İnsan geçmişine bakmadan geleceğine ümitle ve emniyetle adım atamaz. 

Şimdiye kadar neler yaptık,neleri yapmadık?Yapmamız gereken nelerdir? 

                                                           
617 Kıyame.36. 

618 Zilzal.7-8. 



“Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde bu dünyada bıraktığın 

eserlere de kıymet verme.”Hakikatınca;ahirette, sonsuz hayatta bizi kurtaracak şeyler 

nelerdir? Bu uğurda neler yaptık? Kendimize sormamız gerekmez mi? Telafisinin 

lüzumu yok mudur? 

Gerçekten biz nereden geldik,nereye gitmekteyiz ve bu dünyadaki vazife ve 

sorumluluğumuz nelerdir? 

Ve bizi gönderen bizden ne istemektedir? 

  

        11- 10-1996 

       MEHMET  ÖZÇELİK 

 

 

 

 

ZİLLETLİK    İFADELER 

  

 Müslümanların ilimde gerilikle ittiham edilmesiyle,İslâmın geriliği ve geriliciliği 

yansıttığını söylemeye çalışanlar,İslâmiyetten ve yaratılışın gayesini bilmekten mahrum 

olduğunun bir ifadesidir. 

 İlerledin de,ayağından mı tuttular?demezler mi? 

 -Laikliği bir ucube şeklinde sürekli nazara verip,toplumun gündemine 

getirirken;yapılmak istenen İslâma baskı yapmak,İslâmiyete alternatif kılmaktır. 

 Ruha tıkılmaya çalışılan bir kalıb... 

 -Demokrasi göklere çıkarılırken,şeriat yerlere vurulmakta. Adeta 

hakaretin,demokrasinin kendisi olması,yaftasına hapsolunmaktadır. Buda şu düşünceyi 

akla getiriyor;Bir vasıta olan bu idare aracı ve sistemi adeta bir gaye yerine oturtuldu. 

Gayeler üstü gaye yerine,vasıtalar ikame edilmeye başlandı. 

 Sırf;bağcı dövmek için... 

 -Ekonomik çöküşten şikayet edilir. Ancak-aşırı dinci-muamma 

ifadeleriyle,inançlı,dininin gereklerini yapmaya çalışan insanların önleri ekonomik 

yaptırımlarla elleri-kolları bağlanmaya çalışılır. Âdeta mantıksızlık,mantığa üstün 

kılınır. Düşüncede olduğu gibi,yaşayışta da benden ileri olmayacaksın,politikası. 

 Politikanın ayak oyunları... 



 -Eğitimde getirilen yasaklama ve Tevhid-i Tedrisatın bağlayıcılığı ile,toplumun 

söz sahibi olmaklılığı engellenir ve eğitimin gelişmesine ortak kılınmaz. 

 Tek tüpten hava alan,tek tip insan tipi ve karakteri. 

 İpotek altına alınan karakterler... 

 -İmam-Hatiplere karşı gösterilen rahatsızlık,onunda ötesinde düşmanlık 

ile,toplumun maneviyattan uzak,tek yönlü yetişmesini sağlayıp;aklını fen 

ilimleriyle,kalbini de din ilimleriyle doyurmuş ve doldurmuş inançlı bir doktora,inançlı 

bir öğretmene,inancının gereğini yapmaya çalışan bir hemşireye karşı hazımsızlık 

göstermekten başka ne olabilir? 

 Tornadan çıkmış gibi kendi kalıbsız kalıbının dışında bir kalıba tahammül 

edememektir. 

 -Ordu ile ve ordunun tanklarla yürümesini sağlayıp,onu alkışlayarak,toplumda 

oluşan müsbet gelişmelere karşı oluşan bir potansiyele göz dağı vermek. 

 Bediüzzamanın ifadesiyle o ordu:”Kılıcını ayağına vurdurtmaz;düşmanına 

vurdurur.Kur’an-a hizmetkar eder;ağlayan alem-i İslâmı güldürür.”619     

 H.Cemal:”Gençliğin çengellenmesi,kışkırtılması da Uluç’un(Gürkan)görevleri 

arasındaydı.Ben ise”Şeriatçı basını tarardım Onlardan yaptığım alıntılarla “Askeri 

kışkırtma”işlevini üstlenmiştim”620 

 Ne büyük bir yanılgı içerisinde olduklarını başlangıç ve sonucu mukayeseyle-

yıllar sonra-şöyle değerlendirmekte;”Numeyrileri,Kaddafiler,Esad’ları,Saddam’ları 

model olarak,askeri kışkırtmak amacıyla savunmuştuk. Bütün bu modeller bize göre o 

zaman”tek partili demokrasi”idi.Bizim”cici demokrasi”ye göre daha ileri rejimlerdi. 

 ....Eğer devrim’de istediğimiz gibi çok partili rejime askeri bir darbeyle son 

verip”tek partili demokrasi”mize kavuşsaydık,çeyrek yüzyıl sonra Türkiye de ancak bir 

Suriye olabilirdi,o kadar. İçine kapalı,güdük,sıradan bir üçüncü dünya ülkesi..”621 

 Yapılan iş devrim adına askeri kullanmak ve kışkırtmak idi.622 

 Ve”1960’lı,70’li yıllarda Türkiye’yi askeri darbeye götüren süreçler,gençliğin 

başına örülen çoraplarla işledi.”623 

                                                           
619 S. Özdemir-in nüshası,26.mektub,3.mebhas. 

620 Kimse Kızmasın kendimi yazdım.213,549. 

621 Age.216. 

622 Bkn.age.15-19,25,140,209,289. 

623 Age.21. 



 Sıhhıyede Ankara orduevinin önünde patlatacakları bombalar,devrim adına idi. 

Ve bütün bu işlerde “Şiddet şart”olarak kullanılıyordu.”Gaye için her yol mübah”dı.624 

 Nitekim Doğan Avcıoğlu grubu”Tepeden inmeci”idi. Yani askerle iş tutma 

meraklısı. Parlemento ve partiler bir darbeyle kapatılacak,önce”Demokratik 

devrim”yapılacak,sonra “Sosyalizme”gidilecekti. 

 “Buna karşılık TİP’liler askerle oynamaya,darbeye karşıydılar. Bunun faşizme 

davetiye olduğunu düşünüyorlardı. Ara aşama,geçiş dönemi vesaire de tanımıyorlardı. 

Onların sloganı sadece “Sosyalist devrim”di.625 

 Kendi”Fildişi kuleden devrim yapmak..”626 sevdasıyla yatıp kalktılar. Haksız ve 

halksız kapalı kapılar arkasından. Duyulan hayranlık aklın ve muhakemenin değil,his 

ve sloganın hakimiyetin de olduğunu şu sözleriyle anlatır:"”Toz kondurmuyordum 

darbeye. (27-Mayıs.1960) Bizi Demokrat partinin diktasından kurtarmıştı asker..”Diğer 

darbelerin zeminini oluşturmuş oldu 27 Mayıs ve sol sol zihniyetin fideliğini... 

Arkasından 12 mart,12 Eylül.. Bu kadar bile beklenmedi. 22-Şubat 1962 Harp okulu 

komutanı Talat Aydemir2in neticesiz kalan darbe girişimi takib etti. 

 Sürekli asker,siyasetin içine çekilmeye çalışıldı. 

 - Bazılarının yanlışlıklara doğru olarak inandığı ve kendi marifetsizliğini örtmek 

için karşıdakini tahfif edici ifadelerle,gericilik ve irticalarla muğlak bir mekanda boğma 

çabasıdır. 

 H. Cemal itirafında:Arkadaşları Mustafa Kuseyri yanlışlıkla arkadaşı tarafından 

vurulduğu halde”Kahrolsun faşistler”sloganıyla yürüyüşler yapılmıştı.627  

 Silahlı halk savaşı uğruna,”Bütün irtica yuvaları kurutulacaktı.”628 

 Bir asır öncesine baktığımızda bunun örneğini görebiliriz. 

 Nitekim 1889’da kurulan İttihat ve Terakki cemiyeti;Mahmut Şevket Paşa 

önderliğinde balkan komitecileriyle 13-Nisan’da başlayıp,21-Nisan-1909’da İstanbula 

yürünür. 

 Sultan Abdulhamid Han kendisinin indirilmesine sebeb olan bu olayı birinci 

orduyla durdurabileceği halde,sırf kan akmaması için buna müsaade etmez ve 

tahtından da olur. Yıldız sarayı isyancılarla yağmalanır. 

                                                           
624 Age.25-27,56,81, 

625 Age.147-148. 

626 Age.338-339. 

627 Age.28-29,96,194. 

628[ Age.33,41. 



 Bir yandan halk,bir yandan asker bu kışkırtmalar ile tahrik edilir. Hürriyet 

uğruna Dini duygular tahrik ile ön plana çıkartılır. Bundan dolayı da;13-Nisan-1909 = 

31-Mart-1325 olayı tarihe bir irtica olayı olarak geçer. 

 Bugünkü ve o zamandan bu zamana kadarki uygulamalar da görülen odur 

ki;Mahkum ve masum görülenler,hakim ve amir rolünü de üstlenerek,hem damat,hem 

de gelin olmuşlardır. Şahitler ve davetliler arada harcanmıştır. 

 Bu olayın sebebleri içerisinde= 

 1)Karışıklığın artıp,güvenin azalması.   

 2)Ermeni ve Rum gibi azınlıklarının hak istemeleri.    

 3)Mason olan İttihat ve Terakki üyelerinin halkta güvensizliği,dış politikada 

başarısızlığı ve ordudaki menfi uygulamalar ve askerlerin ibadetinin engellenmesi.  

 4)Faili meçhul siyasi cinayetlerin artıp,faillerinin bulunamaması.    

 5)Siyasi buhranın artması.     

 6)Basındaki sansürün kalkmasıyla sataşmaların olması,azınlıkların kendi 

maksatlarını ortaya çıkarmaları belli başlıları olarak sayılabilir. 

 Bu konuda M. Akif:”Görünüşte dini,hakikatte ise siyasi ve irtica-i olan o 

korkunç hadise..”diye bahseder.629 

 Ali Kırca”79 Deniz Subayı”adına kaleme aldığı bildiri 12-mart sonrası 

yargılandı. O gün gibi bu günde işin önündekiler ve gerisindekiler hep farklı oldu. 

Harcanan geridekiler oldu.”Bir süre sonra hepiniz kendi hayatınıza döndünüz.....olan 

bir ara size güvenen yada bir şeyler yapabileceğinizi sanan o devrimci gençlere 

oldu.”630 

 Bu bocalamalar ve tezatlar dönemini şöyle anlatıyor H.Cemal:”1960’ların 

sonunda,12-Martla açılan dönemde hedefimiz Demirel değil miydi? Adalet Partisi lideri 

olarak onu başbakanlık koltuğundan devirerek”cici demokrasi”yi rafa kaldırmak değil 

miydi? Gün geldi,demokrasi platformunda buluştuk denebilir.” 

 Bütün bunların temelinde mülkiyeci olmasına rağmen bilgisizlik ve çok şeylerden 

habersizlik yattığını ifade eder.631 

 -Garâibdendir ki;zalim mazlum görünerek zulmetmekte,sırf ağlatmak için 

ağlama rolü yapmaktadır. adeta senaryolar,provakatörler sınıfını beslemek. 

                                                           
629 Bak.zaman gaz.20-12-1994. 

630 Age.545-546. 

631 Age.162,196. 



 İslâmın cihan-şümul yani tüm insanlığı kuşatan özelliğini görmemek veya 

görmemezlikten gelmek,insanları kısımlara ve bölümlere ayırarak ayrımcılık 

yapmak..oysa İslâmiyet öyle bir rahmet ve merhamet kucağına sahiptir ki;hariçte 

kimseyi dışarıda bırakmamakta,sıcak kucağından don-a terk etmemektedir. 

 -Yarasa gibi,toplumu aydınlatıcı unsurlardan uzak bir ortamı oluşturma 

yolunda,stresli bir medya işletmek.. 

 Gürültü kopararak hırsızlık ve hırsızlara,yolsuzluk ve yolsuzlara yol açmak. 

suçları setrederek,kendisini de onun içine yitmek ve içinde bulunan kendisini de gösterib 

meşgul ettirmek. Suçluyu değil,ev sahibini suçlamak. Neden evine girilecek bir açık 

bıraktın? Bire herif! Hırsızın hiç mi suçu yok??? 

 -Gazeteleri satmak için satmak,toplumun değerlerini satışa çıkarmak için 

çıkmak,menfaat uğruna var olmak,menfaatı varsa ver,yoksa yok,felsefesinden safsatalı 

hareketi benimsemek... 

 Hazin eller... Hazin ithamlar... 

 -Ortada bir gerçek var,od;bedeni besleyerek,beden kalıbında sıkıştırılarak 

boğdurulmaya çalışılan bir ruh.. Ancak o ruh bütün baskılara karşı ölmeyen 

ruh...Ölümsüz ruh..Vicdan ve Fıtrat... 

 -Nazarları kıbleden çevrilmiş bir ömür;icad edilmeye çalışılan meşguliyetlerle 

boşa geçirilen ve tüketilen bir hayat. Yaptıklarımız,Allah’ı ne kadar tanıdığımızın birer 

göstergesi ve belgesidir. Allah vesilelerle her gün bize seslenirken,ancak ona cumadan 

cumaya,bayramdan bayrama veya darda ve zorda kaldığımızda kulak veriyoruz. Bir 

tanımadığımız bile seslense,ona dönüyor bakıyoruz. 

 Aradaki fark;bu ihtiyacın her zaman hissedilmemiş olmasındandır. 

 Allah’a ne kadar dönüb baktığımız,O’na o kadar inandığımızın belgesidir. 

  

          29-11-1997 

         MEHMET   ÖZÇELİK 

 

 

 

 

 

 

 



YAPRAK   DÖKÜMÜ 

  

 Değerlerin dökümüdür yaprak dökümü. Değerini ve kalitesini ve de canlılığını 

yitirmenin sonucudur yaprak dökümü. 

 Kalma değil,gitme ve bitmedir. Tazelik değil,kuruluktur. 

 Değerlerin dökümü de böyledir. Bu insanın insanlığının dökümüdür. 

 Değerlerin dökümü ile,değersizlerin değersizlikleri ile açığa çıkmaları;onların bir 

yaprak dökümü gibi dökülmelerinin ifadesidir. 

 Bu gün günümüzde bir kısım insanların kirli çamaşırlarıyla beraber ortaya 

çıkmaları,dünkü değerlerin kaybının bir sonucudur. 

 Mafya babalarının ve zehir ticareti yapanların dökümü,değerleri kaybetmenin ve 

kaybettirmenin bir bedelidir. 

 Yukarılarda bulunmak kazanmak değildir. 

 Ölçüdeki ölçüsüzlük hayatı da ölçüsüz kılmakta ve dökülmektedir. 

 Sanatçı Y. Tilbe der:”Ben,şöhretin omuzlarıma yüklediği yükü kaldıramadım ve 

esrardan,uyuşturucudan medet umdum.”632 

 Milyonlarca kaseti satılıp,milyonlarca insan tarafından alkışlanan batılı bir 

bayan sanatçı sonuçta intihar eder ve bıraktığı notta da şunu söyler:”Eğer anne 

olsaydım,intihar etmeyi düşünmezdim.” Bütün bunca şatafat onu intihardan 

alıkoymamaktadır. 

 Bunu sebebi ise;Başlangıçtaki değerlerin kaybı ve onların yanlış adreslerde 

aranması,hayatın bozulmasına ve kaybına neden olmaktadır. 

 Hayat bu kayıplardan süzülmeli,değersizlerden arınmalıdır. 

 Süzülmeyen sözler,süzülmeyen değersizler,bozuk süzgeçler,süzgeci olmayanlar... 

Böylece değerlilerle değersizlerin karışıklığı içinde hayatı karışan karışık bir hayata 

düşmeye ve neticede  dökülmeye sebeb olmaktadır. 

 Adama sormuşlar,-Terbiyeyi kimden öğrendin?-diye. “Terbiyesizden”demiş. 

 İnsanlarda sahib olduğu değerlerini ve onların değerlerini yaprak dökümü gibi 

döken ve dökülenlerden almalıdır. İbretle düşünmelidir. 

                                                           
632 Bkn. Zaman Gaz.7-11-1998. 



 Gayr-ı müslimden,ahirette karşılığını göreceği,bir inancı olmayan,hem 

dünyada,hem de ahirette yaprak dökümü gibi dökülen insanlardan ibret almalıdır. 

 Herkes koşturmacada.. kaybetmek veya kazanmak.. Okuyor,çalışıyor ve ne için 

koşturuyorlardı? 

 Kaybetmeye mi? Kazanmaya mı? 

 Bu insanların kaç da kaçı kazanıyor? 

 O halde bu insanlar nereye gidiyor? 

 Evlenen arabasına;evlenen de evlenene ve evlenecek olana diyordu;Belanı 

buldun! Görürsün! 

 Tatlı belâ! Katlı Belâ! Atlı Belâ! Yatlı Belâ! 

 Sonunda Allah rahmet etsin! Verin Selâ!!!        
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