
            ALDATILDIK AĞLATILDIK – DAĞLATILDIK - BAĞLATILDIK 

  

            Bir asırdık ya aldatıldık ya ağlatıldık ya da heryerimizden dağlandık,iş 

yapacaklarımız yapmayanlarımız tarafından iç ve dış bağlarla bağlandık,iş yapamaz ve 

kendimizle uğraşır hale getirildik. 

            Hep yerimizde saydık,saydırıldık… 

            Mağlub taraf olarak masaya oturuluşumuz ve oturtuluşumuz her şeyi kabul 

etmeye iten sebeb oldu.Konuşan değil dinleyen taraf olduk.İş yapan değil şikayet eden 

olduk.Az gitti uz gitti dee tepe düz gitti,geriye baktı ki bir arpa boyu düz gitti. 

            Nadasa bırakıldık.Vermek için değil almak için.Bir şeyler veremedik,çok 

şeylerimiz alındı. 

            Dünyayı kazanamadığımız gibi,kominizm,materyalist ve sosyalist ve nihayet 

sefahetlerle bir çok gencimizi bozuk para gibi harcadık,harcandık,haraçlandık. 

            İşte bir asrı ve o asrın neslini böyle kaybettik. 

            Yeni gelen nesil farklı gelmekle beraber önceki kalıntıların kırpıntıları hala gölge 

yapmakta,ayak bağı olmaktadır. 

            Şimdiye kadar başlar üzerinde dolaşıp başları bağlayanlar,bugün ayak altında 

dolaşıp ayak bağı olmaktadırlar. 

            Aradaki fark ise;düşünemeyip yürüyemiyen bir toplumdan,düşünüp 

yürüyemiyen,yavaş yürüyen bir topluma intikal gerçekleşmektedir. 

            Buradan ise düşünüp atak yapan,dünyayı şekillendiren bir topluma geçiş süreci 

başlayacaktır. 

            Bugün hala eskiler şekillendirmekteler. 

”ABD eski Merkez Kuvvetler Komutanı Tommy Franks, Irak savaşında 

Türkiye’den her istediklerini aldıklarını söyledi. Franks, “Türkiye uçuş hakkı ve 

operasyonlara destek vererek önemli katkılarda bulundu” dedi. “[1] 

“İsrail hükümeti, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Ortadoğu Araştırmaları Merkezi 

adında bir büro açtı. Kaynaklar, Bağdat'ta İsrail Ortadoğu Araştırmalar Merkezi'nin 

açılmasının İsrail'in Irak'a topraklarını sızmasının ilk adımı olduğunu belirtiyorlar.  

İsimlerinin verilmemesi kaydıyla İslam Online sitesine özel açıklamada bulunan 

Iraklı kaynaklar, İsrail'in 1 Ağustos 2003 tarihinde Bağdat'ın Dicle nehri kenarındaki 

Ebu Nuvas Caddesi'nde büyük bir bina kiraladığını açıkladı. Kaynaklar, Bağdat'ın 

çöküşünden sonra ilk kez İsrail kaynaklı bir merkezin açık bir şekilde bölgede faaliyete 

geçtiğini bildirdiler. Amerikan işgal güçleri ve ABD savunma Bakanlığı (Pentagon)'nın 
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onayıyla resmen faaliyete geçen İsrail merkezi, çok sayıda Amerikan askerleri 

tarafından korunuyor.  

Siyonist kurumun şubesi  

Hedefleri gizli ve belirsiz  

"Bu merkezin ilan edilen çalışmaları dışında bilmediğimiz başka hedefleri var. 

Hepimiz İsrail'in böldeki gizli hedeflerini biliyoruz" diyen Bağdat Üniversitesi Siyaset 

Bilimi hocası Dr. Enver Abdulaziz, İsrail gizli servisi Mossad'ın dünya'nın birçok 

yerinde farklı isimler altında çalışmalarının olduğuna işaret etti. Irak'ın Geçiçi 

Hükümet Konseyi'nden bu merkezin hemen kapatılması talebinde bulunan Dr. 

Abdulaziz, "Çünkü bu bizim iç güvenliğimize nüfuz edecektir" dedi.  

"Kim bir gün Bağdat'ta İsrail'in maslahatlarına hizmet eden bir merkezin 

kurulacağını tahayyül edebilirdi!" diyen Rafideyn Üniversitesi öğretim görevlisi 

Musullu Bayan Dr. Suad Bahauddin, 'Iraklılar hiçbir zaman İsrail sözcüğünü telaffuz 

etmemişlerdir, bilakis İsrail'den bahsederlerken 'Siyonist düşman' ibaresini 

kullanırlardı" dedi.  

"Yüreğimiz parçalanıyor"  

-Haydar Aliyev ve oğlu iyi bir kumarcı.Kendisi de tıpkı Süleyman Demirel gibi 

oda Azerbeycanın 45 yıllık lideri.Azerbeycanın Demireli.İşte tüm dünya böyle 

çevrelenmiş ve çerçevelenmiş…Başa getirilen bu başlar o toplumun bir asırlık 

proğramlarını şekillendirmekteler. 

-Aliya İzzetbegoviç.Kahtı rical içerisinde bulunan İslam aleminde dindar,çilekeş 

ve alim bir insan idi.Çilekeş Bosnanın manevi temsilcisi idi.Dedosu yani dedesi,Bosnayı 

2.bir Endülüs olmaktan kurtaran lider.Büyük mücahid,İslam kahramanı,Ömer 

Muhtar,son Osmanlı ve onun için yine;efsane lider,Rumelili 

hemşehrimiz,demokrat,bilge kral,efendi insan , Avrupadaki bir ülkenin temsilcisi,doğu 

ile batının köprüsü Bosna,köprü bekçisi Aliya oldu.O batının duyarsızlığından 

yakındı.250 bin Bosnalının katledilmesine göz yumuldu.O son Osmanlı mirası 

idi.Ömrünün 9 yılı Yugoslavya zindanlarında geçmiş düşünce adamı idi.1940’da”Genç 

Müslümanlar”teşkilatı ile bağımsızlık mücadelesini başlattı.1970’de”İslam 

Deklarasyonu”eseri ile İslam mücadelesini sürdürdü. 

İzzetbegoviç:”Bugün hiçbir İslam ülkesinde yeteri kadar özgürlük yok.Özgürlük 

olmayınca aydınlar kendilerini denizden mahrum edilmiş balık gibi hissediyorlar.”diye 

şikayet etmiştir. 

Yalnız kaldığında mücadelesinde:”Düşmanlarımız burada,dostlarımız 

nerede!”demiştir. 

            Bu gibi şahsiyetler adam kıtlığında baharı getirmeye çalışan birer çiçek 

mesabesinde idiler. 

-Mehmet Akif;Bir aksiyon adamıdır..İdealist,toplumun derdiyle 

dertlenen,topluma sahiblendiğinden toplum tarafından benimsenip 



sahiplenen,toplumun her cephesinde bir nefer,bir komutan edasıyla coşan ve 

coşturan,yanan ve yakan,aydın ve aydınlatan bir kişiliğe sahib idi.Olaylara sahibsiz 

kalmamış haykırmıştır.Şiirlerini manzum,sohbet tarzında,hicivli olarak 

kullanmıştır.Felaket dönemlerinin mücadele adamı idi.Kendi olmayanlara kızar,batıya 

bakıp teknik ve teknolojisini almayı tavsiye ederdi.Sefahetlerini taklidden nefret ederdi. 

            Harcanan bir neslin içinden çıkıp feryad eden sınırlı kişiler. 

“BU DA OKUMUŞTU 

       Çöken apartmanı yapan müteahhit Ali Vedat Kaya’nın ‘mimar’ olması, duyanlara 

‘Bu da okumuşu’ dedirtti. Yaptığı yüzlerce konut 1999 Yalova depreminde yerle bir 

olan ve 168 kişinin ölümünden sorumlu tutulan müteahhit Veli Göçer’in inşaatçılıkla 

ilgili bir eğitiminin bulunmadığını, Diyabakır’da 1983 yılında çökerek 93 kişiye mezar 

olan Hicret Apartmanı’nın müteahhiti Kermo Dalmış’ın okur yazar bile olmadığını 

hatırlayanlar, Konya’daki apartmanı bir mimarın yaptığını duyunca, ‘‘Demek ki 

okumuş, okumamış fark etmiyormuş. Çok yazık’’ demekten kendilerini alamadılar.”[2] 

Üzülerek ifade etmek gerekirse,asrımızda en çok kaybedenler okumuş! Kesimler 

olmuştur.Bunlara karanlıkta kalan aydınlar diyoruz. 

İnsanlar için bir ecel ve süre olduğu gibi,asırlar,milletler,rejimler ve ümmetler 

içinde bir süre vardır.Ayette:”Her ümmet için bir ecel vardır.”[3]  

            Bazılarını harcamama uğruna,çoklar harcandı.Mesela,bazılarına imkanlar 

sağlama uğruna devletin imkanları çar-çur edildi,insanların işleri uzatıldı,zorlaştırıldı, 

farklı kanunların çıkmasına,sonunda kanunsuzlukların oluşmasına neden olundu. 

YIRTILMALI:Şu yanlış inanç;Aydınlar camiye girmez ve giremez,halktan 

kopuk..bir araya gelmez,onların yaptıklarını yapmaz,yeyip içtiklerini yeyip 

içmez,teknolojiyi halk kullanmadığı için değilde kullanamadığı için o kullanır.. 

Kaybolan yıllarım-Kaybedilen yıllar-Kaybettirilen yıllar-Kaybolanlar, 

kaybedenler…  

Medeniyet  kuranlar,kurulan medeniyetlerin üzerine kurulanlardır.Kuruntu 

medeniyeti.Ya suç işlerse,ya rejime zarar verirse.nazariyeler üzerine kurulan bir sistem. 

İçiyle dışı şeffaf..içine bak dışını gör,dışına bak içini gör..böyle bir insan 

olmak.Böyle bir sistem kurmak… 

"Allahım senden başka hiçbir şeyi olmayan ben,senden başka her şeyi olanlara 

acırım.”Konfiçyüs. 

-Do you have any idea where you’re going_Nereye gittiğinize dair bir düşünceye 

sahibmisiniz? 

            Bu asrın gemisi meçhule kalkan bir gemi gibi,nerede demir atacağı meçhul.sele 

ve rüzgara kapılan bir yaprak gibi,nerede duracağı meçhul… 

--En büyük cinayet Allah inancının öldürülmesidir.Ateizm ise bunun şebekesidir. 
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-Kitap okumayan bir kimsenin,okuma bilmeyene karşı bir üstünlüğü 

yoktur.(Twain) 

-Müslümana yaptığı ibadet ve hizmetinden dolayı hazımsızlık gösterenler mi 

daha demokrat ve özgürlükçüdür,yoksa gayrı müslime bile müsamahakar olan 

Müslüman mı?... 

-Gökalp, savaştan önce Romen Diyojen ile Sultan Alparslan'ı karşılıklı olarak 

konuşturmuş. Diyojen aynen sizin öfkenizle şöyle haykırıyormuş:    

'Yaktırayım Kur'an'ı/ Yıktırayım Kabe'yi 

Şark'a gelen görmesin/ Minareli kubbeyi!' 

Sultan Alparslan da Romen Diyojen'e cevap veriyormuş: 

'Minareler süngü/ Kubbeler miğfer 

Camiler kışlamız/ Müminler asker' 

            Bu şiirin ibretli tarafı,bunu okuyanın okumasından sonra önce hapishaneye 

girmesi,daha sonra başbakanlığa gelmesidir.Daha garib bir tesbitle,bunu okuyanı 

devletin başında bulunanlar cezalandırır,hapishaneye gönderirken,halk kesimi 

ödüllendirmiş,başbakanlığa terfi ettirmiştir. 

            Bizler kayıpların olduğu,kaybeden bir asrın çocuklarıyız.Bir kârımız varsa 

oda,kazanacak bizden sonraki nesle tecrübe ve basamak olduk. 

  

                                                                                                          Mehmet   ÖZÇELİK 

                                                                                                                  16-03-2004 

 

  
 

[1] Milli gaz.12-7-2003. [2] Hürriyet.4-2-2004. [3] Yunus.90. 
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28 ŞUBAT  VE   GÖTÜRDÜKLERİ 

  

28 şubat postmodern bir darbe,o da zehir gibi zehirleyici,dibe vurucu,dibleri 

vurucu,samimiyetle iki yüzlülüğün yüzlerinin görüldüğü,bozulan yüzlerin bir 

darbesidir. 

28 şubat medyanın karanlık ve kirli ellerinin bulaşıp karıştırdığı sessiz bir darbedir. 

            Evet 28 şubat bir dibe vuruştur.Milletin bu acı ve feryadıyla yüzeye çıkma 

çabalarının doğmasını tetiklemiştir.İyi niyetle yapılmamış,doğuma değil ölüme sebeb 

olarak yapılmış olmakla beraber,kader cihetiyle müsbet gelişmelerin olmasını 

hızlandırmıştır. 

            Arcayürek 28 şubat için:”28 Şubat’ı elbette darbe katagorisine koyacağız.Sessiz 

bir darbe.Ordu her zaman harbiye marşıyla gelmez ki.16 madde koydu ortaya ve 

hükümete –uygula-dedi.Nerden bakarsanız bakın,bu bir darbedir.” 

Aslında 28 şubat darbeninde ötesinde ekonomik ve askeri darbe yönüyle dibe 

vuruştur.Tıpkı denizde yüzenlerin yüzeye çıkmaları için dibe inip,dibe vurarak yüzeye 

çıkmaları gibi,28 şubat bir asırlık süre içinde dibe vuruştur.Kalkmak için bir 

düşüş,çıkmak için dibe iniştir.Bu ise dibe vuranlardan veya niyetlerinden dolayı 

değildir. 

27 mayıs,12 mart ve 12 eylülün devamıdır 28 şubat… 

            28 şubat kendince millete ders vermeye çalışan aklı evvellerin ders almaları hatta 

sahneden tardedilip silinmeleridir… 

            Ehliyetsiz kimselerin Balans ayarı yapmaya çalışırken,tüm ayarları 

bozmalarıdır. 

            Milletin ruh haletine indirilen bir darbe ve bir kabusdur.Bütün değerleri alt üst 

etmiştir. 

            Kendi memleketinin insanı adeta rusyadaki gibi fişlenmiş,herkes takibe 

alınmıştır.Bu derece itimatsızlığın ve güvensizliğin bir tezahürüdür. 

            Bahaneler ise her zamanki gibi hazır bahanelerdir.Temcid pilavı gibi sürekli 

olarak milletin önüne kızdırılıp kızdırılıp sunulan bıktırıcı irtica yaygaralarıdır. 

            Oysa değişim niyetiyle yapılan bu dönüşüm ve bozuş kişilerde 

olmalıydı,zihniyetlerde olmalıydı. 

Hasan cemal’,Ali Bulaç ve şimdi de Mehmet Metiner’in değiştim veya 

başkalarının onlara atfettikleri dönek sözü aslında bir dönem ifrat hareketlerin 

itirafıdır.Yaşanılan ve sürdürülenlerin itirafıdır. 



Nitekim şimdiye kadar ihtilalleri alkışlayan H.Cemal o değişimiyle şöyle tenkid 

ediyordu:””Evet döndüm.Demokrasiye döndüm!”Ya siz?” 

Bugün hala askerle iş tutanlar,askeri darbeye kışkırtanlar… 

Ya siz? 

Bugün hala seçim sandığına inanmayanlar,demokrasiyi karşı devrim olarak 

görenler… 

Ya siz? 

Bugün hala Türkiyeyi Avrupadan kopartmak için,orta Asyalara sürüklemek için 

kızıl elma koalisyonları oluşturup,darbe peşinde koşanlar… 

Ya siz? 

Bugün hala 1960’ların,1970’lerin kominizm tacirleri gibi irtica bezirganlığına 

soyunup askeri kışkışlayanlar… 

Ya siz? 

Bu yaşta hala cuntalaşma peşinde olanlar… 

Ya siz? 

Bu yaşta hala”Elinizi çabuk tutun!”diye askere çağrı yapanlar… 

Ya siz? 

Bu yaşta hala -kaçıncı yenilgisine rağmen-askerle aynı fotoğraf karesinin içine 

girebilmek,askerle birlikte gözükebilmek için Ankara yollarına düşenler… 

Ya siz? 

Bu yaşta hala bir zamanlar Deniz Gezmiş’leri darağacına götüren yollarda 

yürüyenler.. 

Ya siz? 

Hala postal kokusu sevenler. 

Ne duruyorsunuz hala? 

Siz hala değişmediğinize,dönmediğinize göre,aynı yolun yolcusu olduğunuza göre 

ne düşündüğünüzü,ne yapmak istediğinizi açıkça söyleyin. 

Seçim sandığı,demokrasi bu ülkeye yaramaz deyin açık açık.Geçmişte olduğu 

gibi bugünde askerle darbe yapmak en iyisidir diye bağırın yüksek sesle.Avrupa 

birliğine karşıyız deyin. 



Neden gizleniyorsunuz? 

Niye kapalı kapıların arkasına,kuytuluklara çekiliyorsunuz? 

Niçin Kriptoluk yapıyorsunuz? 

Yoksa utanıyormusunuz? 

Treni çoktan kaçırdınız;tarih sizi sollayıp geçeli çok oldu.Yoksa hala farkında 

değimlisiniz?”[1] 

Mehmet Metiner’de:”Ben Talibanın Buda heykelini yıkarkenki görüntülerinden 

hareketle bizimde ilk gençlik yıllarımızda Nemrut dağındaki heykelleri yıkmayı 

düşündüğümüzü söyledim. 

…Tüm hedefimiz devleti ele geçirmekti” 

Oysa Nemrut heykelinden önce onun zihniyetlerden yıkılması gerekmektedir.Bu 

durumda varlığı ile yokluğu bir mana ifade etmeyecektir. 

28 Şubat ile ilgili olarak söylenenler. 

“28 Şubat bir post-modern darbeydi. Bunu yapanlar da ikrar ettiler. AK Parti de 

milletin 28 Şubat’a karşı olan reaksiyonuyla iktidara geldi.  

28 Şubat’ın sembol ismi Çevik Bir’di. Kendisini destekleyen önemli kuruluşlardan bir 

tanesi de ABD’deki Yahudi lobilerinin en aşırısı bilinen JİNSA idi. Alain Makowsky’nin 

şirketi ile beraber JİNSA, Çevik Bir’in en önemli destekleyicileri ve 28 Şubat’ın 

dışarıdaki fikir hocaları ve destekçileri olarak bilinirler.  

Bakın şimdi ne oluyor?  

Ali Babacan, İsrail’e Çevik Bir ile beraber gidiyor.”[2]  

28 Şubat’ın yargıya, eğitime, sosyal hayata, ekonomiye, kişisel özgürlüklere, fikir 

ve düşünceye müdahelesi ülkeye ne kazandırdı? 28 Şubat’ın baş mimarı Demirel 

şimdilik köşesine çekildi. 

Sezer Ecevit krizi bile bile kasden çıkarıldı….bir kitap fırlatmakla her şey 

değişebildi.çünkü DDK-yı denetleyenlerin de denetlenmesini istemişti Sezer… 

Kemal Gürüzün başlattığı başörtüsü despotlukları da olayları setretmek için iyi 

bir ilgi alanı oluşturdu,nazarlar yolsuzluklardan her zamanki gibi irticaya çevrilmiş 

oldu 

Buda yetmedi Kemal Alemdaroğlunun açtığı kominist büro faaliyetlerinin adeta 

merkezi durumundaki ikna odalarında başları açılanların birde yüzleri ve şahsiyetleri 

açılmaya çalışıldı ve de oynandı.. 

28 şubat için:” MGK'ya başkanlık eden Süleyman Demirel; "Bu bir süreçtir. 

Yani Cumhuriyet'in kurulmasıyla başlamış, devam eden bir süreçtir. Devam da 

edecektir. Bu böyle gidecek.[3] diyor. 
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Adeta menfiliklere ve yanlış uygulamalara ışık yakılmış olmaktadır.  

MGK'da belirleyici güç durumunda olan ve 28 Şubat'ın hazırlayıcısı olmakla 

övünen Ordu'nun Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu da, Demirel 

gibi "28 Şubat süreci"nin 1923'ten bu yana sürdüğünü ifade ediyor ve ekliyor: "İrtica 

ne zaman palazlansa bu süreç kendini gösterir... İrtica tehdidi bin yıl sürse 28 Şubat 

süreci de bin yıl devam edecektir. Bitmiş değildir."[4] 

Bir iddia.Menzil şeyhini 1981-den itibaren mhp-liler canlandırmaya ve öne 

sürmeye çalışır,şiddetle bunun öne çıkarılmasıyla ve bu bağlantıda hizbullahında 

yeşertilmesiyle tüm bahaneler önceden hazırlatılır. 

Peki neydi 28 Şubat Kararları:  

"* Laiklik hassasiyetle korunmalı, ilgili yasalar titizlikle uygulanmalı, gerekirse yeni 

düzenleme yapılmalı.  

*  Yasaları ihlal eden dergahlar kapatılmalıdır.  

* TCK'nın 163'üncü maddesinin yarattığı boşluk doldurulmalıdır.  

* Eğitimde Tevhid-i Tedrisat ruhu hakim kılınmalıdır.  

* Temel eğitim süresi 8 yıla çıkarılmalıdır.  

* Kuran kursları MEB'e bağlı okullarda düzenlenmelidir.  

* Devletteki köktendinci kadrolaşmanın önüne geçilmelidir.  

* İran'ın Türkiye'nin içişlerine müdahalesini engelleyen politikalar oluşturulmalıdır.  

* Yargı mekanizmasını etkinleştirmek için yasal düzenlemelere gidilmelidir.  

* TSK'dan ihraç edilen personelin kamu kuruluşlarında istihdamı önlenmelidir.  

* Laiklik aleyhtarı TV ve radyo kanalları izlenmeli, Anayasa'ya uygunlukları 

sağlanmalıdır.  

* Kıyafet Kanunu'na aykırı olarak ortaya çıkan uygulamalara kesinlikle mani olunmalı.  

* Silah ruhsat işlemleri yeniden düzenlenmeli."[5] 

H.Gülerce ise:  

"Şimdi biraz şaşırtıcı gelecek; ama böyle bir zamanda 28 Şubat her iki bakımdan da 

yararlı oldu.  

"Hem içte ve dışta rahatlama sağlayarak olumlu değişimi hızlandırdı, hem de samimi, 

mazbut büyük islami çoğunluk ile İslamcı adını lekeleyen, kullanan, yüce dinimizi 

vahşete alet etmek isteyen zavallıları ayırdı.  

"Hem 'siyasal İslam' diyenlerin gözü açıldı, hem milletimizin gözü açıldı.  

"İslamcı kesim artık şunu anladı. Din siyasete alet edilmemeli.(...)"[6] 

Her şeyde bir ölçüdür;”Beşer zulmeder,kader adalet eder.”Burada bu ölçü 

belirtilmeden isabetli olmayan bir yorumda bulunulmuş,yazar öyle düşünmese de adeta 

her yönüyle zulüm kokan 28 Şubat tasvib edilmiş oluyor… 

İnsanlar fişlenir,medya ve üniversite adeta işgal edilmiş,borazanlık 

yaptırılmıştır,memleketin tüm kalelerine girilmiştir. 

“Generalinden 28 Şubat İtirafı: Post modern Darbe” 

            Kemalist Şevket Süreyya Aydemir:”Türk inkilabının güçlü bir fikir sistemi 

geliştiremediğini,güçlü bir edebiyat yaratamadığını;çaplı 

aydınlar,nazariyeciler,sanatçılar yetiştiremediğini…” söylemektedir. 
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Niyazi Berkes-de:”Türk devrimi,toplumdan,halkın kültüründen 

kopuk,yabancılaşmış bir okumuş yazmışlar,aydınlar sınıfı yarattığı 

için,aydınlar,topluma öncülük edecek büyük fikirler,eserler ortaya 

koyamadı.Aydınlar,sadece devlete bağlı kaldı;topluma yabancılaştı.Bu yüzdende 

sığlaştı.”[7] 

Değişim niyetiyle bugün Türkiyede yapılan ihtilal ve devrimler Amerika,İsrail ve 

İngiltere tarafından Büyük Ortadoğu Projesi de bir zihniyetin ekseriyete iktidar olma 

çabalarıdır. 

Ancak bu güven vermiyor.İngiltere imparatorluğu hayalinin gerçekleşmesine 

zemin hazırlıyor.İsraili de teminat altına alıyor. 

Farklı bir toplumu yani İslam toplumunu farklı bir kesim olan batı,kendisine 

göre şekillendirmeye soyunuyor.Bunun altında kürt devletinin oluşumu 

planlanmakta,israilin önü açılmaktadır.Demokrasi götürme amacıyla fitne kazanlarını 

kaynatma projesidir. 

Diğer ifadeyle,cazib gelen-Yeni Osmanlıcılık- düşüncesiyle geçmiş asırda olduğu 

gibi bu asırda da kendine uygun kafada olan  insanlar bu devletlerin başlarına 

geçirilmeye çalışılmaktadır.Böylece bir asır daha kendileriyle uğraşmaları için 

kendilerini teminat altına almış olacaklardır. 

Önce bu fikri ortaya atanların ortadoğudaki Filistin-İsrail problemini çözüme 

kavuşturmaları gerektir. 

İslam dünyası ılımlı Müslüman yapılmaya çalışılırken,kuzu gibi güdülmeye hazır 

hale getirilmektedir.Kendi içlerindeki kurtluk ise aynen sürdürülmektedir. 

Esasen reform ve değişimle elbisenin değil adeta cildin değişimi 

hesaplanmaktadır.Bununla başta Amerika ve İngiltere ortadoğuda kendine bir üs 

aramaktadır.Uzun müddet kalıp çıkmayacak,ekonomisini düzeltecek manada… 

Oysa burada bir doku farklılığı söz konusudur.Her doku kendine uygun 

olmayan,vücudun kabul etmediği dokuları reddedecektir.Doku uyumu şarttır.Büyük 

Ortadoğu projesinde Doku Uyuşmazlığı söz konusudur.Değişim ancak uyumlu 

dokularla olabilir. 

Evvelden mevzii olarak başlatılan Türk-Kürt,Alevi-Sünni,İsrail-Filistin,Arap-

Türk,Arap-Kürt çatışmalarının fitilleri birden fitillendirilecektir. 

Bu projenin uygulanmasında samimiyet şarttır.   

Osmanlı böyle bir projeyi gerçekleştirirken adalet ve samimiyet mekanizmasını 

işletmekte idi.Büyümesinde de bu samimiyetin eseri görülmektedir. 

Nitekim; ”Prof. Dr. Ramazan Özey'in çalışmalarına göre; kuruluşunda 5.631 

km² olan Osmanlı Devleti'nin yüzölçümü, etki alanları ile birlikte Fatih döneminde 

2.214.000 km², Yavuz döneminde 6.557.000 km² (8 yıllık saltanat döneminde üç kat 

arttırmıştır), Kanunî döneminde 14.983.000 km² ve en geniş sınırlara ulaştığı nokta olan 
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17. yüzyıl sonlarında (Karlofça'ya kadar) 24 milyon km²'yi buluyordu. 1913 yılında dahi 

Osmanlı İmparatorluğu'nun yüzölçümü, 180.000 km²'si "Avrupa-i Osmaniye"de, 

1.800.000 km²'si "Asya-i Osmaniye"de, 3.000.000 km²'si "Afrika-i Osmaniye"de olmak 

üzere toplam 4.980.000 km²'yi buluyordu.”[8]  

Evvela devletler kendi problemlerini kendi içlerinde demokratik usullerle 

çözmeliler.Yoksa sırf reform olsun diye sapla samanı birbirine karıştıran,kendi iç 

aleminde durgunlaşmayan,kabul görmeyen insanların çıkışı bilakis değişimi 

yavaşlatacaktır.Nitekim;Prof.Dr. Öztürk, “Bir kere, ezanın şu veya bu dilde 

okunmasının pratik hiçbir sonucu yoktur. Ezan bir paroladır, namaz vaktinin geldiğini 

ve yakınlarda bir cami olduğunu duyurur. Yani ezan bir ibadet değil, bir duyurudur. Ve 

bu duyurunun bugün için bir yararı da kalmamıştır. O, bir nostalji, bir folklor haline 

gelmiştir. Çünkü onun esas işlevi olan ‘namaz vaktini duyurma’ bugün ihtiyaç olmaktan 

çıkmıştır” diyordu. 

Bunda ölçü değil his ve kısır düşüncenin etkisi vardır.Bu kendini aşamamak ve 

topluma ulaşamamaktır. 

O’na göre, “Takvim vardır, gazete vardır, radyo-televizyon duyuruları vakitleri 

aralıksız bildirmektedir. Yani ezanın illeti kalmadığı için kendisinin de zorunluluğu 

kalmamıştır. “ 

            Oysa ezan bir şeairdir,islami bir semboldür. 

            Bizde Atatürk sürekli olarak her kesim tarafından kullanılmakta, sağcısı, 

solcusu,müslümanı,gayrı müslimi tarafından arkasına sığınılarak her türlü iş yapmanın 

bir referansı haline getirilmektedir. 

Çağa uymayan Atatürk çağa uydurulmaya çalışılıyor.Her konuda yeni 

cümlelerle ona atıflar yapılıyor.Böylece ilahlık özelliği kazandırılmaya çalışılıyor. 

            Yüz sene öncesini ve düşüncelerini aşamayan bir toplum ilerleyemez.Her türlü 

süregelen sıkıntılara sebeb teşkil etmiş olur. 

Belkide Adnan Menderesin suçu;Celal Bayarla beraber Atatürkün Etnoğrafya 

müzesinde tahtanın üzerinde bulunan naşını şimdiki yaptıkları Anıtkabire taşımaları ve 

onu 5816 sayılı onu koruma kanununu çıkarmış olmalarıdır.Onun keffaretini 

ödediler.Bununlada bitmedi;yıllarca Atatürk düşmanı ve mürteci olarak ilan edildiler 

ve kabulde gördü veya gösterildi.Üzerlerinden bir türlü bu yaftaları attıramadılar. 

            İnsana saygı,değerlere saygı her toplum için esas olmalıdır. 

İşte bir haber;”Sezer'e türbansız davet eleştirisi. 

ABD'nin yıllık insan hakları raporunun din özgürlüğü bölümü Sezer'i hedef aldı.29 

Ekim resepsiyonuna eşi türbanlı devlet yöneticilerini çağırmaması eleştirildi.  

ABD raporunda Sezer'e eleştiri  

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2003 yılı insan hakları raporunda, Türkiye'de insan hakları 

alanında önemli gelişme kaydedildiği, ancak birçok "ciddi problemin'' devam ettiği ileri 

sürüldü. Raporda yapılan ihlallere örnekler sıralandı. Örnekler arasına, 

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Köşk resepsiyonlarına türbanlı eşleri 
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çağırmaması da alındı. Hükümetin, Müslümanlar ve diğer dini gruplara devlet 

kurumları ve üniversitelerde dini ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı uygulamalarda 

bulunduğu belirtilen raporda "İslamcı fundamentalist'' olarak tanımlanan bazı 

kişilerin, ordudan atıldığı hatırlatıldı. Devamında da Ankara'da bir hakimin, başörtülü 

olduğu gerekçesiyle bir kadını mahkeme salonundan çıkardığı, başörtülü öğrencilerin 

sınıflara girmesine izin verilmediği ve Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in, 

başörtülü bakan eşlerini, Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna davet etmediği sıralandı. 

Diğer ihlal örneklerinin bazıları da şöyle belirtildi: 

-Güneydoğu'da güvenlik güçlerinin işkence, dayak ve diğer insan hakları ihlalleri 

devam ediyor. İşkence suçu işleyen güvenlik güçlerinin cezası çok az. 

-Kadınlara karşı şiddet problem olmayı sürdürüyor”[9] 

            Önce bu problemlerin çözüme kavuşturulması gerekmektedir. 

Askeriyenin siyasetten elini eteğini çekmesi lazım.Zira ikide bir canı sıkılanların 

veya hıyanet düşüncesiyle memleketi karıştırmak isteyenlerin askeri çağırmaları ve 

askeriyenin bu duruma müdahale etme hevesi ve davetin kabul görmesi menfiliklerin 

sürdürülmesinde en büyük kuvvet ve destek olmaktadır. 

Askeriye, içinde bulunan ruhu uyandırması lazımdır.Bediüzzaman askerler 

hakkındaki sözünde:”Sungur!Bu askerlerde bir ruh var!O ruh benimle 

dosttur.Bilmiyorum;o,ya bir kişidir veya bir cemaattır veya bir velidir veya bir 

kutuptur,sağdır veya ölüdür.Bilmiyorum!Fakat bir ruh var ki o ruh benimle 

dosttur.”[10] 

  

                                                                                  Mehmet ÖZÇELİK 

                                                                                        12-03-2004 
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KUR’AN AHLAKI 

 

  Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAM) nasıl ki Kur’an-ın ahlakı ile ahlaklanmış 

ise,Hz.Ali’de küçüklüğünden beri Peygamberimizin ahlakı ile ahlaklanmış bir 

şahsiyettir. 

            Peygamber efendimizi namaz kılarken gördüğünde bunun ne olduğunu 

sormuş,namaz olduğunu öğrenerek küçük yaşından beri bir veya iki vakit 

peygamberimizden az olarak namazı sonuna kadar kılmış ve o yolda da vefat etmiştir. 

            İlk inanan dört kişiden birisidir.Şecaat kahramanı ve ilimde 

deryadır.Peygamberimiz onun hakkında:”Ben ilmin şehriyim,Ali onun kapısıdır.”Yani 

ilim şehrine ancak Hz. Ali kapısıyla girilebilir. 

            İslam dininin bu zamana kadar gelmesinde temel olmuştur. 

            Peygamber efendimizle olan amca çocukluğu ile kalınmamış,bizzat rasulullah 

kızı Fatıma-tüz Zehra’yı ona vermiş akrabalık daha da pekişmiştir. 

            Fetih suresinin son ayetinde diğer üç halife gibi övülmüş,simasında secdenin eseri 

görülenlerden olarak vasıflanmıştır. 

            Diğer halifelerle birlikte aşere-i mübeşşereden olan bu zatlar hem Kur’anca hem 

de rasulullah tarafından sena ve övgüye mahzar olmuş şahsiyetlerdir. 

            Hz.Ali ve diğer sahabileri ne kadar da övmeye kalkışsak övmelerimiz ve 

ifadelerimiz sönük kalır,kendi sözlerimizi övmüş oluruz. 

            Peygamberimiz diğer halifelerle de hem manevi bağı kuvvetlendirmiş hem de 

maddi bağı kuvvetlendirerek akraba olmuşlardır. 

            Hz.Ömer kızı Hz.Hafsa-yı peygamberimize vermiş,peygamberimizin kayın 

pederi olmuştur.Hz.Ebubekir kızı Hz.Aişe-yi peygamberimize vermiş,oda 

peygamberimizin kayın pederi olmuştur.Hz.Ömer Hz.Ali-nin kızı Ümmü Gülsüm-le 

evlenmiş,Hz.Aliyi kendisine kayın peder yapmıştır.Peygamberimiz Hz.Osman-a iki 

kızını vermiş ve onların vefatı üzerine yine olsa yine de vereceğini söylemiştir. 

            Şimdi bu derece birbirlerine yakın ve yaklaşan bu zatların birbirlerini 

bilmemeleri,-haşa- kötü ise birbirlerine bu derece yakınlaşmak için akrabalık kurmaları 

neyin ifadesi olabilir?Başta peygamberimiz ve diğerlerinin ne göz yumması ne de 

küfürlükle itham edilen bu şahsiyetlere birbirlerinin kızlarını vermeleri 

düşünülemez.Bizler bile vereceğimiz bir kimsenin kafir olması bir yana,sefih ve değersiz 

bir kimse olsa acaba kızımızı verir miyiz?Bizim için bile söz konusu olmayan bir 

eksiklik onlar için hiç mi hiç mümkün olamaz. 

            Hz. Ali zamanında olan olayların temelinde yatan sebeb içtihadî veya siyasidir. 



Peygamberimiz kendisinden sonra hilafetin otuz yıl olacağını söylemiş,dört halife 

ve Hz.Hasan-ın altı aylık hilafetiyle otuz yıl sürmüştür.Kan dökülmemesi için Hz.Hasan 

kendi rızasıyla hilafetten ferağat etmiştir. 

Peygamberimiz hastalığının şiddetlenmesi üzerine mescide çıkamaz.Bunun 

üzerine imamete Hz.Ebubekiri imam olarak nasb eder. 

Peygamberimizin vefatından sonra Müslümanlar bir yandan defin işleriyle 

uğraşırken,bu arada da hilafete kimin tayin edileceği hararetle konuşulur ve planlar 

yapılır.Öyle ki iş büyük bir patlak vermeye kadar gider.İslamdan önce olduğu gibi 

Medinede ki Evs ve Hazreç tekrar birbirlerine kılıç çekip eski düşmanlıklara dönme 

tehlikesine kadar varır.Ancak Müslümanların ittifakıyla ve tercihi ile Hz.Ebubekir 

seçilir. 

Hz.Ebubekir peygamberimizin vefatından sonra gelerek yüzündeki örtüyü     

açar ve:”Mematında hayatın gibi ne güzel ya rasulallah-diyerek öpüp ağlar ve yüzünü 

örterek etraftakilere teselli verir. 

Neticede Hz.Ebubekirin islamdan önce ve sonra da hep peygamberimiz ile 

beraber oluşu,hicretteki beraberliği,Kur’anca böyle tavsifi,rasulullahın onu imam tayin 

etmesi meseleleri ile ilk seçimle cumhur tarafından Hz.Ebubekir hilafete getirilir. 

Hz.Ebubekir kendisinden sonrası için herhangi birisini tayin etmez.Ve Hz.Ömer 

seçilir.Hz.Ömer de şehid edilip vefat edeceği anda Müslümanlar tarafından oğlu 

Abdullahı tayin etmesi istenilince,bir evden bir şehid yeter,Müslümanlar kendi 

halifelerini kendileri seçsin diyerek herhangi bir kimseyi tayin etmez. 

Üçüncü Halife olarak Hz.Osman seçilir. 

Her üçünün hilafetinde de Hz.Ali onların kâdıl Kudat-ı yani baş hakimlik 

görevini yapar.Hz.Ebubekir halife olduğunda ikinci gün giderek onu tebrik 

eder.Hz.Ömer sefere çıkacağı zaman yerine Hz.Aliyi bıraktığında bunu kabul eder.Eğer 

aralarında bir problem olmuş olsa idi ya kabul etmez veya kabulden sonra çekilmez 

veya da onlara karşı baş kaldırırdı.Eğer bir haksızlık durumu söz konusu olmuş olsa idi 

böyle bir şahsiyetin haksızlığa karşı sessiz kalması düşünülemezdi. 

Hz.Osmanın evinin etrafının çevrildiğini,Hz.Osmanın tehlikede olduğunu duyar 

duymaz Hz.Hasan ve Hüseyini göndererek korumalarını,muhafızlığını üstlenmelerini 

sağlar.Buna rağmen şehit edildiğini duyunca çocuklarını azarlayarak onları dövmeye 

kalkar.Ancak onların;isyancıların arkadan merdiven dayayarak içeri girip öldürdükleri 

özrünü beyan etmesi üzerine dövmekten vaz geçer. 

Hz.Aişe ile yapılan  Cemel vak’ası ve Hz. Muaviye ile yapılan Sıffin vak’aları bir 

içtihad neticesinde vuku bulmuş olmaktadır.Bu durumda da isabet eden Hz.Ali ve 

taraftarları iki sevab alırken,Hz.Aişe ve Muaviye taraftarları bir sevab 

almışlardır.Kesinlikle küfrü gerektirecek bir olay değildir.Burada hem katil hem 

maktul ehli cennettir. 



Evliyalar silsilesinin başı olan Hz.Ali gibi bir şahsiyetin zahiren siyasette başarılı 

olamama gibi görülen husus,onun geçici dünya saltanatından ziyade,ebedi manevi 

saltanatın sultanı oluşundandır. 

Hz.Aliye;neden kendisinden öncekilerin döneminde olmayan karışıklıkların 

kendi döneminde olduğunun sorulması üzerine şöyle demiştir:Onların döneminde bizler 

vardık,ancak bizim dönemimizde onlar yoktur.  

Hz.Hüseyine kerbalada yapılan ciğer parçalayıcı durum tüm Müslümanları 

dağdar etmektedir.Yezidin zulmü tel’in edilmektedir. 

Bugün yirmi kola ayrılmış olan Şiilik,Rafizilik ve Aleviliğin temelinde Yemenli 

bir Yahudi olan Abdullah bin Sebenin ekmiş olduğu Yahudilik tohumları 

bulunmaktadır. Bundandır ki Şiilikde de Yahudi inancı hakim durumdadır. 

Peygamberimiz bir gün Hz.Aliye;Sende Hz.İsanın sureti var,demiştir.Nasıl ki 

Hz.İsaya bir kısım Yahudi düşman olup onu inkar ederken bir kısmı da ona ilah 

demiştir. 

Hz.Aliye de Hakem olayından sonra,-Hüküm ancak Allahındır-diyen hariciler 

huruc edip Hz.Aliye düşmanlık besleyip onu tekfir ile inkar ederken,bir kısım şiada 

Hz.Aliye ilahlık isnadında bulunmuştur. 

Hz.Ali kendisine;Sen Allahsın,diyen Yahudi ve münafığı öldürmeye kalkınca 

kurnazlığından;Elbetteki Allahlar öldürür,diyerek,öldürülmekten kurtulmuş ve Hz.Ali 

onu sürmüştür.Bu olaylar ta o zamandan başlamıştır. 

Bu güne kadar ehli sünnetin dışında gelen tüm hikayeler birer 

uydurmadır.Gerçek Kur’anın bu olmayıp Hz.Alinin yanındakidir,denilerek Hz.Ali gibi 

bir şahsiyete Kur’anı saklama iftirasında bulunmaktadırlar.İslamın en küçük bir 

meselesi için her şeyini feda eden bir insanın,islamın temeli olan Kur’anın yanlış 

olmasına ses çıkarmaması ve yanında olduğu söylenilen Kur’anı çıkarmaması tam bir 

iftira ve onu tanımamaktır. 

Bu konuda “Tezkiye-i ehl-i beyt”kitabını yazan H.Hilmi Işık şahit olduğu bir 

hatırayı şöyle anlatmaktadır:”Maarif meclisine gittiğim zamanlarda,Şiilerin birkaç 

sandık içinde,bir tefsirleri geldi.Basılmasına izin verilmedi.Sebebini sordular,şeriata 

uymayan bir yeri mi var,dediler.Evet,Hz.Alinin kafir olduğunu 

yazıyorsunuz,dedim.Hiddetinden gözleri döndü.Kızma!Dinle dedim:Başında yazılmış 

ki,Hz.Talha Hz.Aliye sordu ki,Hz.Osman Kur’anı kerimden yetmiş ayeti,Hz.Ömerde 

seksen ayeti çıkardı deniyor.Bu söz doğru mudur?Hz.Ali,evet doğrudur dedi.Hz.Talha 

yine sordu ki,değişmemiş olan Mushaf sende imiş,öyle mi?Hz.Ali,evet bendedir.Hem de 

bu Kur’anın iki katı bende var,dedi.Sende bulunan Kur’anı Müslümanlara 

göstermiyecek misin?dediler.Eğer Ebubekir yerine,beni halife yapsalardı verirdim.Bana 

biat etmedikleri için,vermiyeceğim ve vasiyet edip,kıyamete kadar evladımın elinde gizli 

kalsın diyeceğim,buyurdu. 

Tefsirinizde böyle yazıyor.Senden Allah rızası için soruyorum 

ki,Yehudiler,Tevrattaki Muhammed aleyhisselamı bildiren yirmi ayeti sakladıkları 

için,Allahu taala Kur’anı Kerimde bunların kafir olduklarını bildiriyor.(Ayetlerimi 



saklayandan daha zalim,daha çok kafir olur mu?) buyuruyor.Hz.Ali (RA) Kur’anı 

Kerimin iki mislini salkıyarak üç binden fazla ayeti kerimeyi saklamış oluyor.Bu yazınız 

ile,Allahın arslanını daha zalim,daha kafir yapmış olmuyor musunuz?Allah için,buna 

doğru cevab ver,dedim. 

Şaşırıp kalıp,bir cevab veremedi.Ben ne şii,ne de Sünni değilim.Ben 

Masonum,dedi.”[1]   

Eğer sadece şii olanlar Müslüman olup cennete girecekse,sekiz katlı cennet acaba 

onlara çok değil mi? 

Bu konuda Rafizi olanlar ifrat durumdadırlar.Hadisde:”Benden sonra,rafizi 

denilen kimseler meydana çıkacak.Onlara rastlarsanız,öldürünüz.Çünki 

onlar,müşrikdir.Ali bunların alameti nedir?diye sordu.Onlar,sana aşırı bağlılık 

gösterecek,sende bulunmayan şeyleri,sana söyliyeceklerdir.Kendilerinden önce gelen din 

büyüklerini kötüleyeceklerdir.”(Darekutni ) 

Bugün başta İran olmak üzere Hz.Aliye olan muhabbet,Hz.Ebubekir ve 

Hz.Ömere olan düşmanlıktan kaynaklanmaktadır. 

İslamın çıktığı dönemde dünyada iki süper devlet bulunmakta idi.Biri Sasani 

imparatorluğu yani İran,diğeri ise Bizans idi.Hz.Ömer bunların bu saltanatını Sa’d bin 

ebi Vakkas komutasındaki ordu ile yerle bir etti.Adeta onun kinini Hz.Aliye muhabbetle 

gerçekte ise onlara düşmanlıkla sürdürmektedirler. 

Şiiliğin yayılmasında 45 yaşında ölen Şah İsmailin büyük katkısı olmuştur.Ancak 

Şiiliğin anadoluya önemli çapta yayılmasını ise Yavuz Sultan Selim engellemiştir. 

Şii alimlerinin iddiaları delil ve kaynaktan ziyade yoruma 

dayanmaktadır.Görüşleri mesnedsizdir. 

Ancak nasılki bir Sünni,Sünni olduğunu söylediği halde Sünnilikten uzaksa,bir 

şii ve özellikle alevi de Hz.Aliyi sevdiğini söylediği halde onun yolundan uzak bir yaşantı 

içerisindedir. 

Zira namazda en fazla itina gösteren ve bu önemli yolda ölen odur.Onu 

sevenlerinde kendilerini o yola adamaları gerekirken,nefsi bir fetva ile o namazda 

öldürüldüğü için kılmadıklarını söylemektedirler.Acaba yemek yerken veya su içerken 

öldürülmüş olsa idi bu insanlar bunu yapmıyacaklar mı idi? 

Hz.Ali;Bir denize bir damla içki düşse,orası kurusa,ot yeşerse,o otu bir koyun 

yese,ben onun sütünü içmem,etini yemem,diyen bu zatın haramdan kaçışı nerede,onu 

sevdiğini söyleyenlerin durumu nerede? 

Kişi sevdiğiyle beraberdir.Onu sevenin onunla beraber ve onun gibi olması veya 

ona benzemesi gerekir. 

Ancak son dönemlerde Sünniler ile Alevilerin arasındaki köprüler siyasetin 

önderliğinde ortadan kaldırıldı,aradaki buzlanmalar arttırılmış,sonuçta düşmanlığa 

vardırılmaya çalışılmıştır.İç ve dış tahrikler sonucu menfiliklere pirim verilmiştir. 
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Buna rağmen alt vatandaş yönünde pek önemli problem 

olmamakta,anlaşma,konuşma hatta akrabalık bağları bile tesis edilmektedir. 

Bu soğukluğun giderilmesi,iletişim ve yakınlığın sağlanarak ortak noktalarda 

birleşilmesi ve anlaşılması gerekmektedir.Gayrı müslümle anlaşan bir müslümanın bir 

çok noktalarda birliği olan insanlarla anlaşamaması düşünülemez. 

Gerek halk seviyesinde gerekse de alimler seviyesinde buluşulması gerekir. 

Caferiler bu noktada biraz daha ılımlı bir yol izlemektedirler.Deliller 

serdedilmeli,meselelere insafla yaklaşılmalıdır. 

Caferiler namazı üç vakit olarak kılmalarını,Hud.114.ayete ve İsra.78.ayete 

dayandırırlar.Ancak bununla beraber onlar içinde efdal olan namazın kendi vakitleri 

olan beş vakit içerisinde kılınması,üç vakitte kılınmasının bir kolaylıktan dolayı tercih 

edildiğini ve ağırlık kazandığını ifade etmektedirler.Tıpkı bizde sadece hacda yapılan 

cem-i takdim ve tehir onlarda tüm zamanlarda delil olarak alınmaktadır. 

Caferiler secde de alınlarını koydukları toprak cinsinden bir şeyi yanlarında 

bulundurmaları tamamen yoruma dayalı bir uygulamadır.Rasulullahın alnını toprak 

üzerine koyup secde etmesi,yerin sertliğinin hissedilmesi amacıyla olup,alna toprağın 

doğrudan teması şart değildir.Zira kendilerinin de ifade ettiği gibi Rasulullah hasır 

üzerine de secde etmiştir.O ise toprak değil.Belki yorumla,o da topraktan oluşmuştur 

diyerek tekellüflü bir tevil içerisine girilmiş olur. 

Bir delil olarakta: “Hişam bin Hakem diyor; ben Hz. İmam Sadık (a.s)'a nelerin 

üzerine secde etmenin caiz olduğunu sorduğumda, İmam (a.s) şu cevabı verdi: "Secde 

sadece yere ve yenilen ve giyilenleri hariç, yerden bitenlerin üzerine caizdir." Ben: 

"Fedan olayım, bunun sebebi nedir?" dedim. Hazret şöyle buyurdu: "Çünkü secde 

etmek Allah karşısında huzu etmek ve küçülmek demektir. Bu yüzden de yenilecek ve 

giyilecek şeyler üzerine secde etmek doğru değildir. Zira dünya oğulları, (düşkünleri) 

yedikleri ve giydikleri şeylerin kullarıdırlar. Halbuki secde eden, secde anında Allah'a 

kulluk etmektedir. Dolayısıyla da ona secde halinde dünyaya aldanmış olan dünya 

uşaklarının mabudu olan şeylerin üzerine alnını koyması doğru olmaz. Alnını yere 

koyması ise daha efdaldir. Çünkü bu, Allah'a karşı tevazu ve küçüklüğünü göstermek 

için daha uygundur." [2] 

Aleviler kendilerini kendi sitelerinde şöyle tanımlarlar,belki de öyle görünmek 

isteyen birkaç kişi tarafından:”  

“Alevilik nedir, Aleviler kimlerdir?         

Alevilik çeşitli ve farklı kültürlerden, dinlerden, inançlardan aldığı ögeleri 

sentezleyerek bünyesine alarak orjinal bir öğreti yaratmıştır. Alevilikte 

Hırıstiyanlık’tan, İslamiyet’ten, Budizim’den, Mani inancından, Zerdüşlük’ten, 

Anadolu’nun yerli inançlarından vb. unsurlar görülür. Düşünüldüğünün tersine 

Alevilik İslamiyet’ten farkı, onun şartlarına, olmazsa olmazlarına uzak duran bir 

felsefedir.           
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Alevilik; insanı merkezine koyan (insanı merkez alan) Anadolu’ya özgü eşi 

benzeri olmayan bir felsefe, bir inanç, bir yaşam biçimi, bir kültür, bir öğreti ve hatta 

bunların tümünü de aşan bir toplumsal olgudur.“ 

“Alevi öğretisinin temelini insan sevgisi yani hümanizm oluştur. Aleviler insanda 

tanrısal özellikler görürler. Onlara göre insan tanrının yeryüzündeki yansımasıdır. 

İnsana gösterilecek sevgi ve saygı yeryüzündeki her türlü ibadetten daha değerlidir. 

İnsana değer verilmelidir çünkü insan dünyadaki her şeyin yaratıcısıdır. İnsan yaratan 

ve yaşatandır. Hümanizm, insan sevgisi temelinde tüm “kerametlerin/ mucizelerin” 

insanda olduğuna inanır. Bunu “her ne arar isen insanda ara” özdeyişiyle dile getirir.” 

“Alevilik dogmatik ve bağnaz değildir. Aleviler kuralcı ve biçimciliği 

reddederler. Öze, önem verirler. Diğer dinlerde, inançlarda olan, insan yaşamının her 

alanına müdahale eden kendileri dışında “doğruyu” görmeyen katı donuk yaklaşımları 

Alevilikte bulamazsınız. Dogmatizme karşı, bilimden yana, insan aklının ve iradesinin 

özgürlüğüne inanırlar.” 

“Alevilikte bir söz vardır: “Zaman sana uymuyorsa sen zamana uy!” 

“Alevi öğretisinde “72 millete bir nazarla bakmak” ilkesi esastır.”( www. 

aleviyol. com) 

-Haksız olarak Osmanlıya saldırılmakta,kendi menfilikleri setredilmektedir. 

-1950’de başlayan dini solumaya adeta tahammül edilememektedir. 

- Aleviler için sürekli canlı tutacak bazı kıbleler,onu sloganlayacak ve devam 

ettirip arkasında bir çoklarını sürükleyecek oyunlar hep pazarlanmaktadır.Tıpkı 

Dersim ve Sivas olayları gibi.Gündemde tutmak için sürekli kızdırılıp 

pişirilmekte,kinler canlı tutulmaktadır.-Gelin canlar kardeş olalım-sözünün yerini 

düşman olalım almaktadır. 

Alevilerdeki inanç ve yaşayışta farklı farklıdır.Sünni gibi yaşayanından,sünni dışı 

yaşayanına kadar hepsi mevcuttur. 

Alevilerin gerçek kimliklerinin gösterilmesi ve onlara öğretilmesi gerekir.Tıpkı 

sünni olduğunu söyleyenlerin,sünnet dışı yaşamaları gibi... 

Bu konuda Bediüzzaman şu açıklamalarda bulunur: 

“Evet çoklar var ki, büyüklerine ve mürşidlerine itimad edip tenbellik eder. 

Hattâ bazan, "Namazımız kılınmış" der. (Bir kısım Alevîler gibi)...”[3]  

            “ Sevad-ı a'zama ittiba edilmeli. Ekseriyete ve sevad-ı a'zama dayandığı zaman, 

lâkayd Emevîlik, en nihayet Ehl-i Sünnet cemaatine girdi. Adedce ekalliyette kalan 

salabetli Alevîlik, en nihayet az bir kısmı Râfızîliğe dayandı.”[4] 

            “Herşeyin ifrat ve tefriti iyi değildir. İstikamet ise hadd-i vasattır ki, Ehl-i Sünnet 

Ve Cemaat onu ihtiyar etmiş. 
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...Belki Ehl-i Sünnet, Alevîlerden ziyade Hazret-i Ali'nin (R.A.) tarafdarıdırlar. 

Bütün hutbelerinde, dualarında Hazret-i Ali'yi (R.A.) lâyık olduğu sena 

ile zikrediyorlar. Hususan ekseriyet-i mutlaka ile Ehl-i Sünnet Ve Cemaat mezhebinde 

olan evliya ve asfiya, onu mürşid ve şah-ı velayet biliyorlar. Alevîler, hem Alevîlerin hem 

Ehl-i Sünnetin adavetine istihkak kesbeden Haricîleri ve mülhidleri bırakıp, ehl-i hakka 

karşı cephe almamalıdırlar. Hattâ bir kısım Alevîler, Ehl-i Sünnetin inadına sünneti 

terkediyorlar.”[5] 

            “Ey ehl-i hak olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat! Ve ey Âl-i Beytin muhabbetini 

meslek ittihaz eden Alevîler! Çabuk bu manasız ve hakikatsız, haksız, zararlı olan nizaı 

aranızdan kaldırınız. Yoksa şimdiki kuvvetli bir surette hükmeyleyen zındıka cereyanı, 

birinizi diğeri aleyhinde âlet edip ezmesinde istimal edecek. Bunu mağlub ettikten sonra, 

o âleti de kıracak. Siz ehl-i tevhid olduğunuzdan uhuvveti ve ittihadı emreden yüzer 

esaslı rabıta-i kudsiye mabeyninizde varken, iftirakı iktiza eden cüz'î mes'eleleri 

bırakmak elzemdir.”[6] 

            "Münafık öldükten sonra namazı kılınmaz" mealindeki âyet, o zamandaki ihbar-

ı İlahî ile bilinen kat'î münafıklar demektir. Yoksa zan ile, şübhe ile, münafık deyip 

namaz kılmamak olmaz. Madem "Lâ ilahe illallah" der, ehl-i kıbledir. Sarih küfür 

söylemese veyahut tövbe etse, namazı kılınabilir. O Aliköy'de Alevîler çok olduğunu ve 

bir kısmı Râfızîliğe kadar gidebilmesi nazarıyla, onların en fenası da, münafık 

hakikatına dâhil olmamak lâzım gelir. Çünki münafık itikadsızdır, kalbsizdir ve 

vicdansızdır, Peygamber (A.S.M.) aleyhindedir. (Şimdiki bazı zındıklar gibi.) Alevî ve 

Şiîlerin müfritleri ise; değil Peygamber (A.S.M.) aleyhinde, belki Âl-i Beyt'in 

muhabbetinden, ifratkârane muhabbet besliyorlar. Münafıkların tefritlerine mukabil, 

bunlar ifrat ediyorlar. Hadd-i Şeriattan çıktıkları vakit, münafık değil ehl-i bid'a 

oluyorlar, fâsık oluyorlar; zındıkaya girmiyorlar. Hazret-i Ali Radıyallahü Anh yirmi 

sene hürmet ettiği ve onlara şeyhülislâm mertebesinde onların hükmünü kabul ettiği 

Ebu Bekir, Ömer, Osman (Radıyallahü Anhüm)e ilişmeseler, Hazret-i Ali Radıyallahü 

Anh o üç halifeye hürmet ettiği gibi, onlar da hürmet etseler, farz namazını kılsalar 

yeter. 

Hem madem Risale-i Nur şakirdlerinin en büyük üstadı, Peygamber'den 

(A.S.M.) sonra Celcelutiye'nin şehadetiyle İmam-ı Ali Radıyallahü Anhu'dur; onun 

muhabbetini dava eden Şiîler, Alevîler, Risale-i Nur'un derslerini Sünnîlerden ziyade 

dinlemeseler, Âl-i Beyt'e muhabbet davaları yanlış olur. Zâten kaç sene evvel, o Alevî 

köyünde üç Ali'nin himmetiyle masumlar Risale-i Nur'u şevk ile yazmalarını işittim. 

Hattâ o zamanda, o köyü de duama dâhil etmiştim. İnşâallah yine orada imam olmak 

istenilen kardeşimiz Ali'nin himmetiyle ve Hâfız Ali'nin (R.H.) vârisi Küçük Ali gibi 

kardeşlerimizin gayretiyle, onların hakkındaki dualarım boş gitmeyecek; o köydeki iki 

kısım Sünnî, Alevî ittifak edecek.”[7] 

            “Galib kardeşimiz Alevîler içinde Kadirî, Şazelî, Rüfaî Tarîkatlarının bir 

hülâsasını Sünnet-i Seniye dairesinde Hulefa-yı Raşidîn, Aşere-i Mübeşşere'ye 

ilişmemek şartıyla muhabbet-i Âl-i Beyt dairesinde bir tarîkat dersi vermesini 

düşünüyor. Hakikat namına ve imanı kurtarmak ve bid'alardan muhafaza etmek 

hesabına ehemmiyetli üç-dört faidesi var: 
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            Birincisi: Alevîleri başka fena cereyanlara kaptırmamak ve müfrit Râfızîlik ve 

siyasî Bektaşîlikten [8]bir derece muhafaza etmek için ehemmiyetli faidesi var. 

            İkincisi: Hubb-u Ehl-i Beyt'i meslek yapan Alevîler ne kadar ifrat da etse, Râfızî 

de olsa; zındıkaya, küfr-ü mutlaka girmez. Çünki muhabbet-i Âl-i Beyt ruhunda esas 

oldukça, Peygamber ve Âl-i Beyt'in adavetini tazammun eden küfr-ü mutlaka girmezler. 

İslâmiyete o muhabbet vasıtasıyla şiddetli bağlanıyorlar. Böylelerini daire-i sünnete 

tarîkat namına çekmek, büyük bir faidedir. 

            Hem bu zamanda, ehl-i imanın vahdetine çok zarar veren bazı siyasî cereyanlar 

Alevîlerin fıtrî fedakârlıklarından istifade edip kendilerine âlet etmemek için Nur 

dairesine çekmek büyük bir maslahattır. Madem Nur şakirdlerinin üstadı İmam-ı 

Ali'dir (R.A.) ve Nur'un mesleğinde hubb-u Âl-i Beyt esastır, elbette hakikî Alevîler 

kemal-i iştiyakla o daireye girmeleri gerektir.”[9] 

            “İşte; şimdi gizli münafıklar, Vehhâbîlik damariyle, en ziyade İslâmiyet'i ve 

hakikat-ı Kur'aniyeyi muhafazaya me'mur ve mükellef olan bir kısım hocaları elde edip, 

ehl-i hakikatı Alevîlikle ittiham etmekle birbiri aleyhinde istimal ederek, dehşetli bir 

darbeyi İslâmiyet'e vurmağa çalışanlar meydanda geziyorlar.”[10] 

            “Lâkayd Emevîlik nihayet Sünnet Cemaate, salabetli Alevîlik nihayet Râfızîliğe 

dayandı.”[11] 

  

                         

                                   

BEN   BİR   ALEVİYDİM 

            (Alevi bir öğretmenin hatırası) 

            Genelde herkes ailesinin dini üzeredir.Ben de bir alevi ailesinde dünyaya 

geldim.Otomatikman bir alevi olmuş oldum. 

            Okumayı seven bir kimse idim.Okudum ve ilk okul öğretmeni oldum.Bir müddet 

sonra tayinim Bitlis’e çıktı.Çok korkmuştum.Kürtlerin içerisine nasıl gidecektim!Eğer 

benim birde alevi olduğumu öğrenirlerse halim ne olurdu? 

            Bu düşünceler içerisinde iken,çok sevdiğim Hasan Sabbah’ı rüyamda,bir uçağın 

içerisinde o ve ben olduğumuz halde Bitlis’e doğru gidiyorduk. 

            Bu bana bir işaret oldu.Artık rahatlıkla gidebilirdim.Gönlüm rahatlamıştı. 

            Hanımım oruç tutuyordu ama ben tutmuyordum.Tutamazdım da..çünki 

aleviydim!tutmamam gerekiyormuş!..öyle diyor dedelerimiz… 
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            Küçük de bir çocuğumuz vardı.Buna her gün süt gerekmekteydi.Çünki annesinin 

sütü yoktu.Komşumuz olan imam efendi,sağ olsun devamlı bize yakınlık gösteriyor,süt 

gönderiyor hatta para bile almıyordu. 

            Bu hoca efendinin göstermiş olduğu bu müsbet hareket,bende büyük etki yaptı. 

            Bir gün hanım;-Bey!Bu hoca efendi bize bu kadar iyilikte bulundu,bari hiç 

olmazsa sen de arada bir camiye namaz kılmaya git,bir görün… 

            Ben de namaz kılmasını bilmediğimi söyledim. 

            Hanım ise bana,onların yaptığı gibi yapmamı söyledi. 

            Eni sonu gittim gittim..zorda olsa haftada bir iki sefer tepkileri de üzerime 

çekmemek hem de minnet borcumu ödemek için gidiyordum. 

            Bir ara çarşıya çıktığımda gizlice bir kitapçı dükkanına gidip,resimli bir namaz 

hocası aldım.Böylece namazın kılınışını daha iyi öğrenmeye başladım. 

            Bir gün yine namazdan çıktığımda hoca efendi elimden tutarak;Hoca,bugün bize 

gideceğiz,diyerek beni evine götürdü. 

            Bana bir kitap okudu.Çok hoşuma gitmiş,beni çok etkilemişti. 

            Sohbet sonrası ayrılırken kitabı vermesini istedim,bir niyetim de içerisinde  bazı 

eksiklikleri bulup tesbit ederek,hocaya itirazda bulunmaktı. 

            Yanıma kağıt kalem koyup okumaya başladım.Bir kitap,iki kitap,üç kitap 

derken,hiç birisinde bir eksiklik ve itiraz edecek bir nokta bulamamıştım. 

            Bu kitablar Bediüzzaman Said Nursi’nin Risale-i Nur eserleri idi. 

            Gün be gün kendimde bazı değişikliklerin farkına varıyordum.Artık namazı 

sürekli kılmaya karar verdim. 

            Bir Cuma günü camiye gittiğimde hocanın hutbesinin konusu aleviler 

olmasından dolayı,hoca Alevileri atıp tutuyordu.Dikkatimi çekerek dinlemiş ancak 

rahatsız olmamıştım. 

            Namaz sonu herkes çıkmış,bir hoca bir de ben kalmıştık.O zamana kadar kimse 

benim alevi olduğumu bilmiyordu. 

            Hocaya dönerek;Hocam,ben de aleviyim,der demez şaşıran hoca,Öyle mi?deyip 

ağlamaya başladı.Ben ise kendisine;Hocam,bu söyledikleriniz daha onda biri bile 

değil,dediysem de,hoca çok üzülmüştü. 

            Yaz tatilinde memleketime gitmedim,orada kalıp Kur’an-ı Kerim’i öğrenmeye 

başladım.Artık ben ve hanım beş vakit namazımızı kılıyorduk. 



            Babam gil bizi arayıp,gitmeme sebebini sorduklarında da;yolun uzak oluşu 

bahanesini öne sürerek geçiştirmeye çalışıyorduk. 

            İki yıl kadar sonraydı.Babam bize gelmişti.Hanımı önceden tenbihleyerek;sofrayı 

kurmasını,benim sofraya biraz geç geleceğimi,eğer babam sorarsa özellikle namaz 

kıldığımı söylemesini planlamıştım. 

            Aynı planımız üzere babam beni sormuş,aynı cevabı alınca sofradan 

çekilerek,ısrarla yemek yemiyeceğini söylemeye başlamış.Benimde çok ısrarlarıma 

rağmen yememekte kararlıydı.Ben rahatça yemeğimi yemeye başladım.Yemeğini bitiren 

hanıma da;Namazı geçirmemesini,hemen kalkıp kılmasını tenbihledim.Bununla da ayrı 

bir şok olmuştu babam… 

            Buna rağmen Kırk gün bizde kalan babama kitap okuyor,açıklamalarda 

bulunuyordum.Ve nihayet babamda namaza başlamıştı. 

            Ancak köye dönen babamı akrabalar ve çevre sıkıştırarak tekrar namazı 

bıraktırmışlardı. 

            Bir yıl sonraki yaz tatilinde artık köye gitmemin,orada bu gerçekleri anlatmamın 

zamanı gelmişti. 

            Köyün gençlerini toplayıp onlarla sohbetler düzenledim.Gün be gün gelişmeler 

oluyordu. 

            Benim bu durumuma öfkelenen özellikle bir kısım yaşlılar  sırf benim için 

İzmir’den üç tane dede getirttiler.Beni tekrar eski durumuma döndürmek 

istiyorlardı.Ancak böyle bir toplantıya köyün aydın ve kültürlü kimselerinin de 

katılmaları şartıyla kabul ettim.Öyle de oldu. 

            Bunlar Kur’an-ın 32 cüz olduğunu,iki cüz’ün eksik olduğunu söylüyorlardı. 

            Bende kendilerine;Öyleyse çıkarın,ortaya koyun o iki cüz’ü,madem varsa neden 

göstermiyorsunuz?Madem gösteremiyorsunuz,o halde bu 30 cüz’ü kabul edin! 

            Ancak bunlar bu iki cüz’ün Hz.Ali ile ilgili olduğu için çıkarılmış olduğu 

kanaatına varmakta ve öyle bir inanca zorlanmakta idiler. 

            Gençler ise onların tutarsız ifadelerine itibar etmeyip,benden taraf oldular. 

            Dedelerle de bir netice alamamışlardı.Fakat ben on’dan fazla gencin namaza 

başlamasıyla bir netice almıştım. 

            Bende yeni bir kanaat oluştu;Artık köye gelmeliydim. 

            Ve nihayet köyüme olmasa da,köyümüze yakın Sünni bir köye tayinimi 

yaptırmıştım.Hafta sonları köye gidiyor,gençlerle ilgileniyordum.Gözle görülür büyük 

bir gelişme oluyordu. 



            Ancak her hayırlı işin bir muzır manisi olduğu gibi,bizim bu gayretimizin de 

muzır manisi olmuş,12 Eylül ihtilali olmuştu. 

            Bir çok yerleri aradıkları gibi,bizi de aradılar.Kitaplardan dolayı suçlu 

bulunarak sürgüne yollandım. 

            Sürgün benim için bir terfi,tarlanın sürülmesi gibi olmuştu.Kendimi bulmuş,kafa 

dengi insanlarla karşılaşmıştım.Şimdilik çevremden uzaklaşmıştım. 

            Biz Hz.Ali’yi seviyoruz diye iddia ediyoruz fakat asla onun yaşantısıyla ilgisi 

olmayan bir hayat içerisinde hayatımızı sürdürüyorduk. 

            Şu anda yurt dışında olan alevi bir arkadaşım da anlatmıştı;Kendisinin rafizi 

olduğunu,hristiyanlar gibi Hz.Ali’ye Allah dediklerini,öyle kabul ettiklerini ve bu 

durumda kendisi gibi bir çoklarının olup,ancak kendisinin Risale-i Nur’ları okuyarak 

kurtulmuş olduğunu anlatmıştı.   

            Sünniler islamiyeti bilmiyorsa,aleviler hiç bilmiyordu. 

            Veya yanlış telkinlerde sürekli kindar bir ortamda canlı tutuluyorlar. 

            Hepsi öylemiydi?Elbette değil.Aleviler Sünnileri,Sünnilerde Alevileri gerektiği 

gibi tanımıyorlar adeta tanımalarına müsaade edimiyordu.Sürekli çarpışmalı ortamlar 

oluşturuluyordu. 

            Bir gün Sünni arkadaşlar içerisinde konuşurken,Alevilerin sünnetsiz 

olduklarından bahsetti,alevi olan diğer bir arkadaşımız ona karşı;çıkarıp göstereyim 

mi?dedi. 

            Bu gibi hoş olmayan şeyler az değil. 

            Adeta birbirimizi kulaktan duyduğumuz  sözlerle tanıyor ve tanıdığımız gibi de 

görmek istiyoruz. 

            Diyalog ve iletişim eksikliği ciddi boyutta mevcut. 

            Birkaç Sünni arkadaştan işitmiştim;Dedeleri zamanında Sünniler ile aleviler 

birbirlerine gider gelirler,samimilik ve dostluklarını devam ettirirlerdi. 

            Özellikle siyasetin açtığı yara ile bu yakınlık bir çok uçurumların açılmasına 

neden olmuştur. 

            Düşünemiyoruz ki;eğer babamız,bir büyüğümüz,çok sevdiğimiz birisi eğer 

yemek yerken öldürülmüş olsa,kesinlikle bizde yemek yemiyeceğiz mi 

deriz?Yoksa,madem o bu yemeği yerken öldü,severdi,bizde bunun gibi yapalım,bunu 

yiyelim veya normal olarak yemeye devam edelim derdik. 

            Hakeza,kitap okurken öldürülse idi,bizde o halde ve o yolda okumayalım 

demeyiz. 



            Hz.Ali madem ki şerefli bir görev  olan namaz yolunda öldürülmüş,bizde aynı 

yolda ölünceye dek kılalım ve o yolda ölelim dememiz gerekmez mi? 

            Hz.Ali ki;Eğer bir denize bir damla içki düşse,orası kuruyup ekin olsa,o ekini bir 

koyun gibi hayvan yese onun etini yemem,sütünü içmem veya ekilse,ekmek olsa ben o 

ekmekten yemem,diyecek kadar içkiden kaçarken,teamüllere baktığımızda tersi 

durumlarla karşılaşmaktayız. 

            Her üç din mensubları da kendilerini kurtaracak bir mehdi ve Mesih 

beklemekteler.Böyle bir kurtarıcıyı beklemek elbette bizim de hakkımız vede 

ihtiyacımızdır. 

            Öyle inanıyorum ve iman ediyorum ki;Ana ve baba tarafından Hz.Ali’nin torunu 

olan Bediüzzaman Said Nursi ve onun Risale-i Nur eserleri biz aleviler için bir kurtuluş 

vesilesi ve bir kurtarıcı olacaktır. 

            Beni kurtaran bu hakikatlar,inşallah onları da kurtaracaktır.Yeter ki bir an 

evvel ulaştırılsın ve anlatılsın… 

            Zira bu insanlar asla hristiyan ve Yahudilerden daha azgın kişiler 

değillerdir.Onlar islama girip islamı yayarken,neden bizler uzak kalalım??? 

            Bize uzanacak bir ele ihtiyacımız var ve o eli bekliyoruz. 

            Rahmeti ilâhiyyeden ümid vârız. 

            Bu aynı zamanda kulak verilmesi gereken bir feryattır… 

                                                                                                          Mehmet   ÖZÇELİK 

                                                                                                                11-12-2002 
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AJANLIK  FAALİYETLERİ 

*Ajanlık faaliyetleri her dönemde çeşitli ad ve uygulamalarla gerçekleştirilmiştir.Bu bir 

nevi kendi menfaatı için yapılan,düşmanın zararını defetmek amacıyla girişilen haber ve 

bilgi toplama servisliğidir.Askeri ve güvenlik stratejisinden ibarettir. 

Osmanlı bunu en geniş ve en güzel anlamda uygulamış,başarısında bunu etkisi önemli 

çapta görülmüştür.Bugün dahi Amerika ve israili dünya çapında farklı kılan 

olay,onların istihbarat birim ve ağlarının güçlü olmasındandır.İstihbaratı yanlış yaptığı 

yani şahsi ihtiras,makam sevdası gibi eksik ve su-i istimallere dönüştüğü gün o hatanın 

neticesi olarak devlet ve gücünde de bir düşüş olacak ve olmaktadır. 

Nitekim Enver Paşa Trablusşamda bulunduğu sırada Fransa adına casusluk yapan bir 

kişinin sorgusunu yapmış ve onu cezalandırarak durumu ve Fransanın harb 

niyetlerini,Suriyeye saldırmalarını Osmanlıya bildirmiştir.Bu kişi ise; Şam’da asılarak 

idam edilen Emmanuel adlı Fransız Papaz’dır. 

-Bazen gizli istihbarat teşkilatları aynen balık avlamak gibi önceden avı atar ve 

sonradan yakalamaya çalışırlar.Yani olayın gün yüzüne çıkmasını sağlamak için güya 

bazı belgeleri topluma bizzat kendileri sızdırırlar.hedefe kısa yoldan varmak için 

bazılarını saklandıkları ve sakladıkları yerden deşifre etmeye matuf uygulamalarda 

bulunurlar.Bazen de ortaya sunulan belgeyi belge kabul ederek suçlayacakları kimseyi 

daha kısa ve kolay yoldan yakalama imkanı bulurlar. Böylece tavşana kaç deyip,tazıya 

tut diyen yine kendileri olmuş olur. 

*-Gizli servisler kendi emelleri için gazete ve gazetecileri,bazende interneti kullanarak 

bunu herkes tarafından duyulup genel bir görüş haline gelmesini sağlayıb bu yolu  

kullanarak hem bilgi almayı hem de bilgi sızdırmayı onlar eliyle sağlamış olurlar. 

*-Mafya ve casuslukta herşey mübah ve serbest kılınmıştır.Onların dünyasında engel ve 

yasak diğer bir ifadeyle serbest ortam olup günah,kanunsuzluk gibi kavramlar 

çıkarılmıştır.Kurallı hayatta kuralsız kişilerdir.Onlarla başarısız olmanın bir sebebi de 

kuralsızlığa karşı kurallı harekettir.Kurallı hareket kişiyi bir çok noktada 

bağlarken,onların kuralsızlıkları her gayrı meşruyu meşru kılmaktadır.Alanı da böylece 

geniş tutulmaktadır.Hatta bazen öyle olmaktadır ki;kurallı hareket edenlerin kuralları 

çiğnememek için kuralsızları kullanmaları,zamanla onları kontrol edememe veya 

kontrolden çıkmalarıyla onları kontrol dışı bırakmaya kadar götürüyor. Birbirlerini 

kullanma adına kollamalara kadar gidiliyor. 

Nitekim:” SSCB’ni otuz yıl idare eden Stalin. Evet o, çarın casusu olarak siyasete 

sokulmuş bir kişidir. 1917 ihtilalinin ikinci adamı olan Troçki’yi tasfiye eden Stalin, bu 

işi çar adına yapmıştı. Güç ve kuvvet eline geçince tabii olarak rotayı değiştirdi. Bir 

başka çarpıcı örnek de Hitler’dir. O da ordu tarafından görevli olarak Alman İşçi 

Partisi’ne sızdırılmıştı.”( Siyasette casusluk ve ajanlık-M.Hilmi Yıldırım  ) 

*-Bugün büyük şehirlerde işlenilen suçlara baktığımızda;hem bir yandan büyük çete 

diğer adıyla mafyaya özenilerek tek suç işlemekten ziyade,toplu ve örgütlü halde suç 

işlenildiği görülmektedir.Adeta suç işlemek için bir kurum haline gelmek bu işin rajonu 

haline geldi.Bir dilencilik şebekesinden,bir kapkaç şebekesine,uyuşturucudan silah 

tüccarlığına kadar her şeyde bir teşekkül oluşturma hızla yaygın hale 



gelmektedir.Eskiden bir köyde bir ağanın tasallutuna karşı şimdilerde mafya ile ağalar 

şebekesi teşekkül etmiş oldu.Buda önemli çapta hukukun dejenere 

olması,uygulanmaması,uygulanır olmaması,farklı uygulamaların,afların devreye 

girmesiyle büyük bir artış göstermiş oldu.Buda hukuka ve devlete olan güvencin 

olmayışıyla güç kazandı.Artık hukuka ve devlete gitmekten ziyade,bu şebekelere 

müracaat söz konusu olmaya başladı.Tıpkı dinsizin hakkından imansız gelir sözünün 

değişik versiyondaki bir uygulaması… 

Ancak hiçbir şebeke yukarıdan destek bulmadıkça varlığını sürdüremez.Buda balık 

baştan kokar sözünü doğrulamakta ve bu mafya türü şebekelerin kendilerine dayı 

diyebileceğimiz kimseleri arkalarına almaları ve onları maddi manevi beslemeleri ile 

sürdürülmeye çalışılmaktadır. 

*-Hiçbir zaman İngiliz ajan Lawrensin o çöllerde ve kabileler arasında yaptığı ajanlık 

unutulacak cinsden değildir.Ve bu ajanın başta İngilizlere olmak üzere batının doğu 

üzerindeki hakimiyetinde önemli rol oynamıştır.Batı lawrens ile bir yandan Arapları 

keşfetmeye çalışırken diğer yandan da yerleşmeye çalışmışlardır. 

*-Bugün gerek internet ve cep telefonlarıyla ve gerekse de gelişen haber alma 

cihazlarıyla bu durum daha rahat ve geniş bir alana yayılmıştır.Adeta ajanlık ve 

haberleşme ile hızlandırılmıştır. 

*-İnkar edilemez bir gerçektir ki;1900 yıllarından önce bu işi en iyi yapan Osmanlı idi 

ve özellikle II.Abdulhamidın tavassutuyla resmi bir kurum haline gelmişti.Ve özellikle 

Fatih Sultan Mehmet bu duruma hassasiyet gösterir ve sırların dışarı sızmasını 

engellerdi.Nitekim bir sefer tertib ettiğinde veziri bile seferin nereye olacağını 

sorduğunda ona verdiği cevapta;Paşa paşa,eğer seferin nereye olduğunu sakalımdan bir 

kıl bilmiş olsa onu söker atarım yani sen de bilmeye çalışma ihtarında bulunarak,iki 

kişinin bileceği bir şeyin sır olamıyacağını da göstermiş olmaktadır.Bu gün ise,sıra 

bazen değişse de İngiliz,İsrail,ABD,Rus,Fransa ve Çin devletleri gelmektedir.Diğer bir 

ifadeyle;siyasi alanda CIA,FBI,zaten enstitü demek olup kültürel ve hakimiyet alanında 

MOSSAD,süper devlet olma anlamında KGB gelmektedir.Mossad-ın dünyada 35 bin 

ajanı olduğu söylenmekle beraber ayrıca destek aldığı özellikle kendi milliyetinden 

olanların desteğiyle büyük bir güce ulaşmaktadır. 

*-CIA ile ilgili olarak: "Amerikan kapitalizminin gizli polisi"; CIA eski ajanı Philip Age 

yazdığı "CIA Günlügü" isimli kitapta şunları söylemektedir. 

"... Ben kapitalizmin gizli polislerinden biriydim. Yoksul ülkelerdeki Amerikan 

şirketlerinin, hisse senedi sahiplerinin kaymağı yemelerini sürdürmelerini sağlamak için 

politik barajın sızıntılarını kapatmak üzere gece gündüz çalışan CIA, Amerikan 

kapitalizminin gizli polisinden başka bir şey değildir. Ki, yoksul ülkelerde CIA 

başarısının anahtarı, nüfusun kaymağın çoğunu yiyen yüzde iki ya da üçlük kısmının 

bulunmasıdır.Şimdi çoğu ülkelerde bu sınıfın geliri 1960’tan sonra daha da artmış, 

ancak bir kenarda bırakılan ve nüfusun yüzde 50 ya da 70’ini teşkil eden sınıfların 

gelirleri ise daha da azalmıştır. 

... CIA, karşı-sindirme öğretisi, milliyetçilik, vatanseverlik kavramlarını ileri sürüp, 

azınlıkta kalan zenginlere karşı gelişen halk hareketlerini Sovyet yayılımıyla ilgiliymiş 

gibi göstererek bu uluslar arası çıkarcı sınıflar arasındaki ilişkiyi örtmeye çalışır. 



… CIA mafyayla içiçe uyusturucu ticareti, karapara aklama, silah kaçakçılığı gibi 

birçok karanlık işler çevirmekte ve buradan elde ettiği gelirlerle karşı-devrimci 

faaliyetlerini finanse etmektedir. City Bank ve Bank Of Boston isimli bankaların tüm 

yabancı ülkelerdeki müdürleri ya CIA görevlisi ya da CIA ile sözleşmelidirler. 

Uyusturucu ticareti ile uğraşan çeşitli ülkelerdeki tüccarlar, mafya ve devlet yöneticileri 

ile direkt ya da dolaylı bağ kuran CIA aynı zamanda karşı-devrimci safta olan bu 

güçleri desteklemektedir.” 

*-Başta Türkiye olmak üzere özellikle İslam ülkelerindeki darbelerde ve istedikleri ve 

kendilerine yakın kimselerin gelmelerini sağlamak üzere yaptıkları devrimlerde de 

büyük katkıları vardır.Nitekim:” Ülkemizde darbe gerçekleştirildikten sonra CIA 

görevlilerinin CIA Türkiye Masası şefi Hanze’ yi arayarak ”Kutlarız, senin çocuklar 

başardı” demesi bile tek başına bu ilişkiyi anlatmaya yeterlidir.” 

*-Bir faraziye de olsa,özellikle bilgisayar sistemlerindeki açıklar,cep telefonlarıyla 

yapılan konuşmaların uydular yoluyla ve şebekeleriyle hafızaya alınması ve 

yönlendirmesi bu ajanların işlerini daha da kolaylaştırmaktadır.Artık heryerde izlenip 

dinlenme imkanı teknolojiyle ortaya çıkmaktadır.Nitekim aşağıdakı tanım bir derece bu 

teoriyi doğrulamaktadır.” ECHELON, 5 devletin (ABD, Ingiltere, Kanada, Avustralya, 

Yeni Zellanda)istihbarat örgütlerinin dünya üzerindeki iletişim sistemlerini denetlemek 

için kurdukları ortak projenin kod adıdır. ECHELON projesinin temelleri 1947'deki 

UKUSA anlaşmasıyla atılmış, ve 1971'de hayata geçmesinden günümüze dek kapsamını 

ve kullandığı teknolojileri sürekli genişletmistir.Liderligini ABD Milli Güvenlik Dairesi 

NSA'in yaptıgı ECHELON'un bugün telefon görüşmeleri, emailler, internet 

bağlantıları, uydu haberleşmeleri gibi akla gelebilecek tüm modern iletişim sistemlerini 

büyük oranda denetlediğine inanılmaktadır. 

ECHELON nasıl çalısır? 

    ECHELON sisteminin veri toplamak için kullandığı çeşitli yollar vardır.Gelişmiş 

anten sistemleriyle uydu haberleşmelerini dinlemek (ki çesitli raporlara göre bu 

antenler ABD, Italya, İngiltere, Türkiye, Yeni Zellanda,Kanada, Avustralya, Pakistan, 

Kenya topraklarında ve muhtemelen diğer bazı ülkelerde de faaliyettedir), 

yeryüzündeki telefon hatlarını dinlemek,internet baglantılarını dinlemek (internet 

ağının anahtar bağlantı-router 

noktalarında ECHELON'un veri iletişimini filtreden geçiren sniffer sistemlerinin 

bulunduğuna inanılmaktadır), kıtalararası iletişim hatlarını dinlemek (ABD'nin 

okyanus tabanındaki telefon hatlarını kontrol altında tutabilmek için bu kablolara 

dinleme cihazları yerleştirdiği bilinmektedir, 

bu cihazlardan biri 1982'de kabloların bakımını yapan bir Fransız sualtı ekibi 

tarafından bulunmuştur) gibi çeşitli yöntemlerle, dünya üzerindeki iletişim 

 sistemlerinden geçen veri paketleri ECHELON tarafindan düzenli olarak 

toplanmaktadır. Elde edilen bu veriler, DICTIONARY (sözlük) adı verilen bir filtreleme 

sisteminden geçirilir. DICTIONARY, dinlenen veriler içinde ECHELON projesinin 5 

ortak devletince belirlenen anahtar kelimeler,isimler, adresler, vs. gibi bilgileri tarayan 

bir bilgisayarlar ağıdır.Ayıklanan bu "tehlikeli" iletişim unsurları uzmanlarca 

incelenmek üzere takibe alınır.”Sadece bu iş için, CIA'nin 100 bin ajanı sadece telefon 

dinliyor ve teşkilat bu iş için 16 milyar dolar harcıyor.Bu da göstermektedir ki;” 

CIA'nın örgütlediği, yetiştirdiği yeni-sömürge ülkelerin işbirlikçi istihbarat 

teşkilatlarının da bilim ve teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak benzer faaliyetleri 



devrimci örgütlere karşı yürüttükleri sır değildir. Örneğin MİT, 1990'da Amerikan 

Ulusal Güvenlik Ajansı'ndan (NSA) her biri 10 ayrı faksı kontrol edebilen 50'den fazla 

"Faks İzleme Cihazı" almıştır. Mehmet AĞAR'ın açıklamalarına göre 20 bin telefon 

aynı anda dinlenebilmektedir. Ve ANAP milletvekili Eyüp AŞIK'ın açıklamalarına göre 

sadece Mehmet AĞAR'ın isteğiyle dinlenen telefon sayısı 2700'e ulaşmıştır.” 

*-Bugün ABD’nin belkide yıkımında başta CIA olmak üzere istihbaratdaki yanlışlıklar 

olacaktır.Zira CIA’nın Irak ile ilgili verdiği raporlar,siyasilerin istediği merkezde 

idi.Doğruları yansıtmayan belgeler olarak dışa yansıdı.Sonraki düzeltmeler ve yanıldık 

ifadeleri ise bu ayıbı kapatmaya yetmedi ve Vietnam gibi ikinci bir Vietnamda Irak 

oldu.Yanlış ve kullanılan istihbaratın yönlendirdiği çıkmaz sokak…Gerek Bush,gerekse 

de Pentagon bu acziyetini 11 Eylül olayları ve Irak savaşı en belirginleri olarak bunu 

gösterdiler.Daha da deştikçe diğer kirli çamaşırları açıkça görülmekte,kokusu tüm 

dünyayı sarmakta ve sarsmaktadır. 

*-Ajanlıkla ilgili olarak veya bilgi alma yöntemi konusunda Kur’an-ı Kerimde:”Size bir 

fasık,yalancı bilgi getiren kimsenin haberinin doğru olup olmaması konusunda 

araştırın,buyurularak,araştırma,inceleme emredilmektedir. İncil'de ise,Hz. Musa'nın 

"Gidin ve o ülkede gerekli araştırmaları yapın"denilmektedir.Ve Hz.Musanın annesi 

suya bıraktığı oğlunun firavunun saraydaki durumunu öğrenmek üzere,sarayda 

bulunan akrabalarını devreye koyarak bilgi alması ve bunu kendi evladına süt anneliği 

yaparak devam ettirmesi insan yapısındaki hayatını devam ettirmek için gerekliliğini de 

göstermiş olmaktadır. 

*-Fatih’in istanbulu fethetmesindeki ilk adım Bizans içerisine gönderdiği ve Bizans 

içerisinden desteklenen bilgi elde etmelerle gerçekleşmiştir.Ulubatlı Hasanın surlara 

diktiği bayrak kadar başarıda önem arzeder. 

*-Peygamberimizde Hendek savaşında,önceden anlaştıkları Hayber Yahudilerinin 

anlaşmayı bozup müşriklere destek olmalarına karşı Medinenin düşmesi söz konusu 

idi.Böyle bir sırada Müslüman olan Hayberli birisi rasulullaha gelerek,iki taraf arasını 

açmak için izin ister.Ve hemen o gece Haybere giderek müşriklerin anlaşmadan vaz 

geçtiklerini,güvenmediklerinden kendilerinden teminat olarak elli kadar Hayberlileri 

isteyeceklerini,ancak kendilerinin onlardan erken davranarak onların anlaşmadan vaz 

geçmeleri halinde öldürülmek üzere elli adamlarını istemelerini tavsiye eder.Kendisi 

hakkında onlara güvence verip oralı olduğuna dair kesin belgelerin olması Hayberlilere 

tam bir kanaat verir ve hemen bir elçi göndermek üzere faaliyete geçer.O sahabi hiç 

vakit kaybetmeden aynı teminat ve bilgileri müşriklere de iletip,iki tarafın aynı işleri 

yapmaları onun doğruluğu hakkında her iki tarafa kesin bir kanaat vermesi üzerine 

anlaşma bozulur.Böylece Müslümanları önden müşriklerin ve arkadan da Hayber 

Yahudilerinin kuşatma tehlikesi ortadan kalkmış olur.Müşriklerin bir netice alamayıp 

gitmesinden sonra Peygamberimiz daha savaş elbiseleri çıkarılmadan Hz.Aliyi Haybere 

gönderir ve Hayber Yahudileri Hayberden sürülürler.Hadisde de;Harb 

hiledir,buyurularak,bu hileden faydalanma yollarının en kısa ve kestirme yolu 

ise,istihbarat bilgilerine ulaşmak ve gereğini yapmaktır. 

*-Aslında ajanlık bir nabız tutma hareketidir.Bu kendi halkının nabzı olduğu 

gibi,dünyanın nabzını da tutmak demektir.Öyle ki İngiltere;devlete karşı dolmuş olan 

halkını deşarz edip boşalarak rahatlamalarını sağlamak üzere bizzat kendisi sosyal bir 

realite olarak devlete karşı kışkırtmakta ve böylece boşalan halkın boşalmasından sonra 



bir müddet daha rahat idarelerini sürdürmektedirler.Bu onlar için sibop görevini 

görmektedir.Bir anlık hatırlatmadan sonra unutturma ve uyutma faaliyetleridir.Bu ve 

buna benzer faaliyetler devletler arasında da uygulanmaktadır.Oynanılan role göre 

yıkmak amaçlıda kullanılabileceği gibi,halkın bilinmesi,tanınıp tesbiti açısından da bir 

yöntemdir.Deşifre amaçlı… 

*-Ajanlık dün olduğu gibi bugünde çok yönlüdür.Askeri açıdan, teknolojik, ekonomik, 

siyasi, kültürel gibi bir çok alanda bilgi toplama gerçekleşmektedir. 

*-Dışa kapalı olan Rusya Leninle beraber kendi farklı ideolojileri olan kominizmi tesis 

edip dünyaya pazarlamak üzere birinci derecede kendi bünyesinde her bir insanı bile 

takib ettirerek istihbarat teşkilatını kurdu.Tam bir baskı ve takib politikası 

uyguladı.İnsanlar gölgelerinden bile korkarak takib edildiklerine inandırıldı. 

-Bu korku özellikle milli şef İnönü döneminde de Türkiyede uygulanarak insanlara 

jandarma korkusu verilip,konuşmaları bir yana düşünmelerine bile ambargo 

konuldu.İki insan bile,aynı odada,akraba ve yakında olsalar birbirleriyle fısıltı halinde 

konuşur oldular.Üçüncü bir kimsenin olması halinde ise birinin muhbir ve ajan 

olabileceği intibaı yaygın hale gelmişti. 

*-İstihbarat elemanları haber alma uğruna her kılığa ve her işe 

girmektedirler.Ayakkabı boyacılığından ayakkabının altına yerleştirmek üzere 

ayakkabı tamirciliğine,çeşitli kimliklerle rahat hareket imkanı bulma yöntemlerine baş 

vurmaktadırlar. 

*-11-Eylül olayları istihbarat birimlerine farklı taktik,düşünce ve yöntem çeşitlerini 

düşündürmüş,stratejide bir kımıldama devresine girmiştir. 

*-Osmanlının yıkılmasında bu casusluk faaliyetlerinin önemli bir yeri vardır.Fransız 

asıllı Kont dö Bonval diğer: Humbaracı Ahmed Paşa’nın 18 yıl boyunca Osmanlıda 

masonluğun kurulmasındaki aldığı rol ile başlamış ve II.Abdulhamidin yine masonlar 

tarafından hal’i ile sonlanmış,hedefe varılmıştır. 

*-Dönmelerinde casuslukta önemli katkıları vardır.Her ne kadar dönmüşte olsa kendi 

ırkdaşlarıyla olan bir irtibatı devam etmektedir.Herşeyin aslına çektiği gibi… 

*-Bu gizli haberleşmeler gizli mürekkeplerle,bazende eritilen kibrit çöplerinin başları ile 

sürdürülmüştür. 

*-Başta CIA olmak üzere gizli birimlerin en taktik manada devletlere yaptıkları 

oyunlar;Onları Sun’i Gündemlerle meşgul etmek…Zira birbirleriyle uğraşanlar akıllıca 

iş yapamazlar.Dünyada önemli çapta bol bol sun’i gündemler oluşturulmaktadır. 

-Bazen de üstteki büyüklerin birbirleriyle olan kavgalarından,alttakiler ezilme 

nasiblerini almaktadırlar veya ağır faturalar ödemektedirler. 

*-Gizli istihbarat örgütleri işleri kirli ellere yaptırır,daha sonra da o kirli elleri ortadan 

kaldırırlar. Türkiyede ciddiye alınması gereken 20 faili meçhul cinayet 

işlenmiştir.Ancak ciddi manada bunların failleri bulunmamıştır.Ya yapanlar ortadan 

kaldırılmıştır veya bütün istihbarat örgütlerinin ortak bilgi ve menfaatları çerçevesinde 



olmuştur.Bu faili meçhul cinayetlerde ister sağ olsun ister sol olsun,mutlaka birilerinin 

kuyruğuna basma veya menfaatına gölge düşürme veyahut da en önemli ve ciddisi 

sırrını ifşadır. 

*-Bugün istihbaratlar yalan üreterek varlıklarını ve güçlerini ortaya koymaya 

çalışmaktadırlar. En bariz olanı da CIA.Irakta nükleer silahlar bahanesiyle 

girdi.Böylece Saddamın milyarlar dolarını uera-ya çevirip ABD ekonomisini tehlikeye 

atmasına bir tokat oldu,diğer yandan Filistine verdiği desteğin önü alınırken,bir en 

önemlisi de kendisine yıllarca yetecek Irak petrollerinin üretimini birkaç katına 

çıkararak,daha önce yaptığı gibi ambargo koymak.Silah fabrika ve şirketlerini faaliyete 

geçirmek,ortadoğuya hakim olmak,İslam alemine göz dağı vermek,bu bahane ile 

gelmişken İran ve Suriyeyi de ziyaret etmek,İsrailin önünü açarak gelişmeci politikasını 

desteklemek,Kürt devletine yeşil ışık yakarak yeni bir kıvılcımı ateşlemek,işgal ile 

diktiği diktatörleri,bu sefer yıkmak üzere işgal etmek,demokrasi vaadi uğruna karmaşa 

ve belirsizlik ortamı oluşturarak geçmişe özlem duyurmak,belki kaderin müsaadesi 

yönüyle de kendi sonunu hazırlayıp,kendi ipini kendisine çektirmek…İşte bütün bunlar 

CIA’nın verdiği bir yalan raporunun senaryoları,hakikatları ve seyir defteridir ve 

planıdır. 

*-Araştırmaya göre Türkiyede bulunan 100 civarındaki mafyanın yıllık cirosu,60 milyar 

dolar.Bu pastayı kaptırmak istemez ve bunun için her gayrı meşru yol da meşru 

addedilir.Bunlar daha ziyade hukukun icra edilmediği veya aciz kalıp dar kapsamlı 

oluşundan kaynaklanır.İşte dağılan Rusyanın dağılmasından sonra bütün pis işlere 

hakim olanlar Rus mafyalarıdır ki,bunlar devletin yüzde kırkına hakimdirler.Bu 

durumda devletin tutumu hukuku eksiksiz ve açık delik bırakmıyacak şekilde adilane 

uygulaması,gerektiğinde –menfi bir yolda olsa-mafyayı birbirine 

kırdırarak,aralarındaki anlaşmazlığı körükleyerek dağılmalarını sağlamak,iş alanı açıp 

işsizlerin o gibi yerlerde değilde,meşru iş alanlarında çalışmalarını sağlayacak ortamları 

hazırlamaktır.En önemli olanı ise;bu insanların üzerinde en büyük emniyet gücü olan 

maneviyat gücünün tesisini ve yaygınlaşmasını sağlamaktır. 

*-MİT’in ister kasıtlı ister söylenti eseri olarak üzerine sıçrayan çamurlardan kendisini 

temizlemesi gerekir.Bugünlerdeki MİT-Yargıtay-Çakıcı üçgenindeki yalanlamalardan 

Yeşil olayına,Hizbullah gerçeğine, kontrgerillanın faaliyetlerine, Susurluk olayları ve 

uzantısı,neden eski DGM savcısı Nusret Demiral, özellikle Uğur Mumcu cinayetinin 

üstüne gidilmemesini istemişti,eski başbakanlardan  Rahmetli Turgut Özal’a kurşun 

atan Kartal Demirağ’ın dışında yaptıranlara ulaşılmamıştı,aydınlanmayan faili meçhul 

20 cinayetin oluşuna kadar,Jitem içindeki olayların özellikle Eşref Bitlisin uçağının 

düşürülmesi olayına kadar bir çok noktanın aydınlatılmasıyla bir gusül etmesi 

gerekir.Hükumetleri yıkmak ve vatandaşı rencide etmek için uydurulan ve piyasaya 

sürülen Fadime Şahin, Müslüm Gündüz piyon olarak kullanıldılar.Halkın değerleri ve 

şahsiyetleriyle uğraşılması uğruna…Yıllardır halkından dahi benim gibi herkesin 

duymasına rağmen,Van’da her evde dahi uyuşturucu üretilmiş olması bilinir 

iken,yenilerde rastgele bir patlak vermenin ötesinde bir neticenin çıkması,kirli işlerin 

üzerindeki perdelerin aralanmasının istenmediğini göstermektedir.Belki de Çatlının 

dediği gibi;Eğer açıklarsam devlet yıkılır.Eğer devlet bir adamın sırtında duracak 

kadar kirlenmişse varsın yıkılsın.Kirli çamaşırlar ortaya çıkarılıp temizlik işleri 

yapılmadıkça,su ile sabuna dokunulmadıkça bu kirler ve kirliliklerde devam edecektir. 



*-İşte Faili meçhullerin raporu: “Faili meçhul cinayetler komisyonu”nun listesi: 1975: 1 

tane, 1977: 6, 1978: 46, 79: 81, 80: 98, 81: 2, 83: 1, 84: 1, 86: 2, 87: 1, 88: 2, 89:3, 90: 

68, 91:24, 92: 316, 93. 314... Toplam 916. Elbette ki, bu rakamlar komisyon  kayıtlarına 

geçmiş faili meçhuller ve 1993’ten sonrasını kapsamıyor. Dağda, bağda, köprü altında 

öldürülenlerin kesin sayısı bilinmiyor. 1997 yılı sonu itibariyle, eğer rakamlarla 

oynanmamışsa; mahkemelerde 14 973 faili meçhul dosyası bulunduğu, 12523 dosya ile 

Diyarbakır DGM’nin ilk sırayı aldığı biliniyor. Mayıs 1998 ayı  itibariyle 20 379 terörist, 

3275'i asker; 4501 güvenlik görevlisi, 4268 sivil olmak üzere toplam 29148 kişinin Güney 

Doğu’da hayatını kaybettiği biliniyor. Kurtuluş Savaşı’nda 7-8 bin civarında şehit 

verdiğimiz düşünülürse, onun dört katından daha fazla insan telef olmuş." 

Buda göstermektedir ki,İtalyadaki devrilen Gladio,Türkiyede hala ayakta… 

*-Ağır bir ifade de olsa doğrulanması veya tekzibi isnad edilene düşer. Emekli Yarbay 

Talat Turhan,Özel Savaş Terör ve Kontrgerilla isimli kitabında Türkiye'de Gladio Özel 

Harp Dairesi'dir, diyor.(s.14) ” Talat Turhan, "Bir ülkede siyasi cinayetler işleniyor da 

failleri bulunamıyorsa fail, büyük bir olasılıkla istihbarat örgütleridir. Bu iç istihbarat 

örgütlerinden biri veya birkaçı olabileceği gibi, dış istihbarat örgütleri de olabilir.  Ya 

da iç ve dış istihbarat örgütlerinin ortak kararıyla gerçekleşen bir eylem şeklinde de 

gerçekleşebilir."diyor. (S. II) 

          "Bir ülkede bu tür eylemlerde fail bulunmuyorsa eylemler artarak devam 

edecektir."(s.III) 

          Turhan'a göre, örgüt Türkiye''nin NATO'ya girmesinden sonra Seferberlik 

Tetkik Kurulu adıyla kuruldu ve sonradan Özel Harp Dairesi adını aldı. 20 yıldır terör ve 

istihbarat konularında yaptığı çalışmalar ve kitaplarıyla tanınan Turhan, Özel Harp 

Dairesi'nin talimnamesinde yer alan görevlerini şöyle sıralıyor: 

          "Adam öldürme, bombalama, silahlı soygunculuk, işkence, kötürüm haline 

getirme, adam kaçırmak suretiyle tethiş ve olayları tahrik, misilleme ve rehinelerin alı 

konması, kundakçılık, sabotaj, propaganda ve yalan haber yayma, zorbalık , şantaj" 

(s.23) 

          12 Mart, 12 Eylül dönemlerini yaşayanların hayıflandığını duyar gibiyim: 

          "Biz bunların hepsini gördük. Meğer bunları anarşistler değil de Özel Harp 

Dairesi mi yapıyormuş?" 

          Özel Harp Dairesi'nin kuruluş talimnamesi Amerika'dan alınma. "Contrgerilla 

Operatıon FM 31-16" talimname, Türkçeye tercüme ediliyor. Sadece adı değişiyor: 

          ST 31-15 Kara Kuvvetleri Sahra Talimnamesi- Gayrı nizami Kuvvetlere Karşı 

Harekat 

          Bu talimname Orgeneral Ali Keskiner imzasıyla:ST 31-15, 25 Mayıs 1964 gün ve 

OPS: 1708-74-64 Mr. Ta.Krl. sayılı KKK emriyle yürürlüğe giriyor. (S.26)” 



          Özetle: Derin devlet,faili meçhul cinayetler;bu olayların altında çoğu zaman 

üzerine gidilipte bir türlü neticelerine varılamayan olayların altında yatan işte bu derin 

devletin izleri görülmekte ve de hissedilmektedir. 

            Daha öte bir hisle,devletin içerisinde yerleşmiş olan resmi bir birim sürekli 

olarak rejimi koruma adına himayelikte bulunmakta,gerektiğinde ihtilal gibi olaylar 

için düğmeye basmaktadır. Kim kurdu?Kimin zamanında kuruldu?Bu gizli birim 

kimlerden oluşmaktadır.Askeriyede mi,adalet mekanizmasının içinde mi,mit-de 

mi,emniyetde mi….yoksa hepsinin demi üzerinde… 

            Uğur Mumcunun öldürülme olayında sisli perdeye dokunması önemli sebeb 

olarak söylendi ve de yazıldı ancak bir netlik olmadı…Mumcu perdeyi kaldırmak üzere 

idi.Mesela Hizbullahın kuruluşunda bizzat mit tarafından kurulup kullanıldığı,pkk-ya 

karşı bir silah görevini görmek için teşekkül ettirilip ancak daha sonra kontrol 

edilememesiyle birlikte yok edilmeye çalışıldığı bilinen gerçeklerdendi. 

            Onca dallandırılan hizbullah birdenbire sessizliğe büründürüldü,adeta bir şey 

değilmiş,bir şey olmamış gibi…. 

            Öyle zannediyorum ki,büyük hizbullah olan el- Kaide de büyük mit cia-nın eliyle 

kurduruldu.Nitekim bir zamanlar Rusya düşmanlığı ve rakibi vardı ancak şimdi o rakib 

gidince bir düşman oluşturmak gerekti.Bu düşman önceden ehli kitab-ateist ekseninde 

sürdürülürken şimdi ise ehli kitab-islam eksenine kaydırılmış oldu.Bunun içinde 

müşahhas bir düşman oluşturmak ve fiili işlere start vermek gerekti.Bunun için seçilen 

ve teşvik edilip uygun zemin oluşturulan el-Kaide oldu.Şu anda bütün kavgalar bu 

eksen üzerine oturtulmuş ve sürdürülmektedir. 

Nazlı Ilıcak bir mit görevlisine soruyor:” Damdan düşer gibi sordum: 

"Kontrgerilla... Gladyo ne zaman tasfiye edilecek?" 

Ve tahmin ettiğim cevabı aldım: "Hele bir Avrupa Birliği'nden müzakere 

takvimi gelsin, AB ile uyum süreci içinde, bu şekildeki sıra dışı yapılanmaların 

sürmesine imkân yok." (Tercüman.28-8-2004.) 

 İstihbaratların istihbarat altına alınması gerek..istihbaratçıların 

istihbaratlarının yapılması gerek… 

  

  

30-08-2004 

Mehmet   ÖZÇELİK 

  

 

 



ÂHİRETTEN   GELEN   MİSAFİR 

  

            Yunusun ifadesiyle;Ölen hayvan imiş,Mevlananın deyimiyle;Ölüm bir şeb-i arus 

yani gerdek gecesi,Bediüzzamanın tesbitiyle;beden kafesinin kırılmasıyla ruhun 

hürriyetine kavuşmasıdır.Rasulullahın tahkikatıyla;kabir ahiret menzil ve 

istasyonlarının ilkidir. 

            Özetle;ölüm doğumdur. 

            Babam öleli yedi ay oldu.Kalbin kasavetinden,aklın meşguliyetinden,ruhun 

kalınlığından olsa gerek ki;kendisiyle hiç görüşemedim. 

            Kız kardeşlerim çeşitli suretlerde babamı güzel bir vaziyette görüp bizlere 

anlattılar. 

            Mesela;bir seferinde askeri subay elbisesi giymiş bir surette eve gelmiş.Buda 

kendisine bir pâyenin verilmiş olduğunu göstermektedir. 

            Asıl ibret âmiz bulduğum olay ise;bu son görülen rüya olmuştur; 

            Babama arada bir hatimlerde ruhuna bağışta bulunur,kendisine Fatihalar 

göndeririz.Ramazan gecesi gerek bir arkadaşın annesine ve gerekse de babama dua ile 

Fatihalar göndermiştik.Onun ertesi günü kız kardeşim rüyada görüyor ki;Babam eve 

geliyor ve kendisine on saatlik bir izin verdiklerini söyleyerek hemen bizlerle görüşmek 

istediğini kız kardeşime söylüyor.Kız kardeşim bir büyüğünü arayarak onun 

görüşmesini sağlıyor.Onun büyüğünü telefonla arıyor ancak bir türlü ona 

ulaşamıyor.Beni ise telefonla ararken daha telefon çalmadan birden uyanıyor.Görüşme 

durumumuz gerçekleşmiyor. 

            Herhalde saat dolmuş olsa gerek. 

            Her ne kadar rüyalarla amel edilmese de rüyaların bir hakikatı vardır.Rüyalar 

alemi misale açılan birer kapıdırlar. 

            Bediüzzamandan  tesbitte; 

            Beş hayat tabakasını ifade ederken dördüncü ve beşinci hayat tabakası 

konusunda; 

“-Dördüncü Tabaka-i Hayat: Şüheda hayatıdır. Nass-ı Kur'anla şühedanın, ehl-i 

kuburun fevkinde bir tabaka-i hayatları vardır. Evet şüheda, hayat-ı dünyevîlerini 

tarîk-ı hakta feda ettikleri için, Cenab-ı Hak kemal-i kereminden onlara hayat-ı 

dünyeviyeye benzer, fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayatı Âlem-i Berzahta onlara ihsan 

eder. Onlar kendilerini ölmüş bilmiyorlar.. yalnız kendilerinin daha iyi bir âleme 

gittiklerini biliyorlar.. kemal-i saadetle mütelezziz oluyorlar.. ölümdeki firak acılığını 

hissetmiyorlar. Ehl-i kuburun çendan ruhları bâkidir, fakat kendilerini ölmüş 

biliyorlar. Berzahta aldıkları lezzet ve saadet, şühedanın lezzetine yetişmez. Nasılki iki 

adam bir rü'yada Cennet gibi bir güzel saraya girerler. Birisi rü'yada olduğunu bilir. 



Aldığı keyf ve lezzet pek noksandır. "Ben uyansam şu lezzet kaçacak" diye düşünür. 

Diğeri rü'yada olduğunu bilmiyor. Hakikî lezzet ile hakikî saadete mazhar olur. 

            İşte Âlem-i Berzahtaki emvat ve şühedanın hayat-ı berzahiyeden istifadeleri, öyle 

farklıdır. Hadsiz vakıatla ve rivayatla şühedanın bu tarz-ı hayata mazhariyetleri ve 

kendilerini sağ bildikleri sabit ve kat'îdir. Hattâ Seyyid-üş şüheda olan Hazret-i Hamza 

Radıyallahü Anh, mükerrer vakıatla kendine iltica eden adamları muhafaza etmesi ve 

dünyevî işlerini görmesi ve gördürmesi gibi çok vakıatla, bu tabaka-i hayat tenvir ve 

isbat edilmiş. Hattâ -ben kendim- Ubeyd isminde bir yeğenim ve talebem vardı. Benim 

yanımda ve benim yerime şehid olduktan sonra, üç aylık mesafede esarette bulunduğum 

zaman, mahall-i defnini bilmediğim halde, bence bir rü'ya-yı sadıkada, taht-el Arz bir 

menzil suretindeki kabrine girmişim. Onu şüheda tabaka-i hayatında gördüm. O, beni 

ölmüş biliyormuş. Benim için çok ağladığını söyledi. Kendisini hayatta biliyor; fakat 

Rus'un istilasından çekindiği için, yer altında kendine güzel bir menzil yapmış. İşte bu 

cüz'î rü'ya, bazı şerait ve emaratla, geçen hakikata, bana şuhud derecesinde bir kanaat 

vermiştir. 

            Beşinci Tabaka-i Hayat: Ehl-i kuburun hayat-ı ruhanîleridir. Evet mevt; tebdil-i 

mekândır, ıtlak-ı ruhtur, vazifeden terhistir. İ'dam ve adem ve fena değildir. Hadsiz 

vakıatla ervah-ı evliyanın temessülleri ve ehl-i keşfe tezahürleri ve sair ehl-i kuburun 

yakazaten ve menamen bizlerle münasebetleri ve vakıa mutabık olarak bizlere 

ihbaratları gibi çok delail, o tabaka-i hayatı tenvir ve isbat eder. Zâten beka-i ruha dair 

"Yirmidokuzuncu Söz" bu tabaka-i hayatı delail-i kat'iyye ile isbat etmiştir.”[1] 

             

            -“İkinci Şube: Cenazelerin ve cinlerin ve melaikelerin, Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm'ı tanımalarıdır. Bunun da çok hâdiseleri var. Nümune için, 

şöhret bulmuş ve mevsuk imamlar haber vermiş birkaç nümuneyi, evvelâ cenazelerden 

göstereceğiz. Amma cinn ve melaike ise, o mütevatirdir.. onların misalleri bir değil, 

bindir. İşte ölülerin konuşması misallerinden: 

            Birincisi şudur ki: Ülema-i zahir ve bâtının, Tâbiîn zamanında en büyük reisi ve 

İmam-ı Ali'nin mühim ve sadık bir şakirdi olan Hasan-ı Basrî haber veriyor ki: Bir 

adam, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın yanına gelerek ağlayıp sızladı. Dedi: 

"Benim küçük bir kızım vardı, şu yakın derede öldü, oraya attım." Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm ona acıdı. Ona dedi: "Gel oraya gideceğiz." Gittiler. Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm o ölmüş kızı çağırdı: "Yâ filane!" dedi. Birden o ölmüş 

kız, "Lebbeyke ve sa'deyk" dedi. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etti: 

"Tekrar peder ve vâlidenin yanına gelmeyi arzu eder misin?" O dedi: "Yok, ben 

onlardan daha hayırlısını buldum." 

            İkincisi: İmam-ı Beyhakî ve İmam-ı İbn-i Adiyy gibi bazı mühim imamlar, 

Hazret-i Enes İbn-i Mâlik'ten haber veriyorlar ki: Enes demiş: Bir ihtiyare kadının 

birtek oğlu vardı, birden vefat etti. O sâliha kadın çok müteessir oldu, dedi: "Yâ Rab! 

Senin rızan için, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın biatı ve hizmeti için hicret 

edip buraya geldim. Benim hayatımda istirahatımı temin edecek tek evlâdcığımı, o 

Resulün hürmetine bağışla." Enes der: O ölmüş adam kalktı, bizimle yemek yedi.”[2] 
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-“Şübhe kabul etmez ki, şimdi âlem-i melekût ve ervahta; ölmüş, vefat etmiş 

insanların ervahı pekçok kesretle vardır ve bizimle münasebettardırlar. Manevî 

hedayamız onlara gidiyor, onların nurani feyizleri de bizlere geliyor. Hem hads-i kat'î 

ile vicdanen hissedilebilir ki; insan öldükten sonra esaslı bir ciheti bâkidir. O esas ise 

ruhtur. Ruh ise, tahrib ve inhilale maruz değil. Çünki basittir, vahdeti var. Tahrib ve 

inhilal ve bozulmak ise; kesret ve terkib edilmiş şeylerin şe'nidir. Sâbıkan beyan 

ettiğimiz gibi; hayat, kesrette bir tarz-ı vahdeti temin eder, bir nevi bekaya sebebiyet 

verir. Demek vahdet ve beka, ruhta esastır ki, ondan kesrete sirayet eder. Ruhun fenası, 

ya tahrib ve inhilal iledir. O tahrib ve inhilal ise, vahdet yol vermez ki girsin, besatet 

bırakmaz ki bozsun. Veyahut i'dam iledir. İ'dam ise Cevvad-ı Mutlak'ın hadsiz 

merhameti müsaade etmez ve nihayetsiz cûdu bırakmaz ki, verdiği nimet-i vücudu o 

nimet-i vücuda pek müştak ve lâyık olan ruh-u insanîden geri alsın.”[3] 

  

Mehmet   ÖZÇELİK 

26-10-2004 

  

 

  

 

[1] Mektubat.6-7. [2] Age.155-156. [3] Sözler.517. 
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ALEVİLİK TARTIŞMASI ÜZERİNE 

  

            Bizlerin Alevilerle ilgilendiğimizden daha fazla,batı dünyası onlarla daha çok 

ilgilenmektedir. 

            Bugünlerde ortaya konulan raporlarla alevi ve Kürtlerin azınlık olup 

olmaması,din dersini istememeleri üzerine bir tartışmayı da toplumda açarak sürekli 

gerek Ortadoğu da,gerekse de Türkiyede bu durum gündemde tutulmaya 

çalışılmaktadır. 

            19-02-2005 tarihli Flaş Tv.Ceviz kabuğu proğramında yapılan tartışmalarda 

ortaya çıkan manzara şunları göstermektedir: 

            * Her şeyden önce Alevilik ayrı bir din midir? 

            Aleviliğin bir din olmadığını kendileri de söylemektedirler.Buna rağmen nüfus 

cüzdanındaki din hanesinin boş bırakılmasını ısrarla istemektedirler.Oysa oraya 

herhangi bir mezheb de yazılmamaktadır.Bu durum 1950’lerde kaldırılmıştır.O halde 

neden rahatsızlık duyulmaktadır? 

            Üzülerek ifade etmeliyim ki;daha önceki Bektaşi bir yetkilinin de ısrarla ve 

şimdilerde de özellikle Aleviliğin milattan öncelere dayandığı ve böylece islamiyetle 

başlamayıp köklerinin daha derine uzandığını söylemekte,İslamiyetten koparılıp adeta 

ayrı bir din olarak ortaya konulmaya çalışılmaktadır. 

            Bazen Ali’siz Alevilik sözleriyle de bu tez teyid edilmekte,soyut bir kavram 

oluşturulmaya çalışılmaktadır. 

            Öyle ki,hem Ali ve hem Muhammed onlarda tabi durumunda olup,metbu 

durumunda değiller görüşü ağırlık kazanmaktadır. 

            Alevilik bir din olmadığına göre,o halde bir kültür faaliyeti olarak görülmelidir. 

            * Aleviler ısrarla kendileri için bir cem evi açmaya ve caminin bir yandan bir 

alternatifi veya en iyi ifadeyle camiye gitmek için ara köprü olarak görülmeye 

çalışılmaktadır. 

            Zaten cem evleri açılmakta ve gidilmektedir.Diyanetin bu konuda veya 

kanunların müsaade etmeyişi tekke ve zaviyeler kanununa aykırı oluşundandır. 

            Boşlukta kalan insandan bir fayda değil zarar gelir.Yanlışta olsa bir yere 

bağlanmak onlar için bir faydadır. 

            Ancak Alevilik bir tarikat,bir yol,bir tarz,bir yorum olduğundan;evvelden tekke 

ve zaviyelerde,dergahlarda yapılan ibadet manasında bir durum olabilir.Yoksa bir cami 

ve mescid manasını ifade etmez. 



            Zira din ve şeriatın ibadet yerleri camiler ve mescidlerdir.Tarikatların ise tabiri 

caizse kendi dergah,tekke ve zaviyelerinde ibadet mamasındaki sema ve zikirler 

ayrıdır.Dinin ibadetinin yerine ikame edilemez. 

            Âyette:” Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namaza 

devam eden, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte 

bunların başarıya ermişlerden olmaları umulur.”[1]  

            Buradaki mescid kavramını dinin müeessisi olan Peygamberimizden 

görmekteyiz. 

            Peygamberimiz tarafından ilk yapılan mescid olan Kuba mescidi,Medine de 

yapılan Mescid-i Nebi;Hz.Muhammedin ve Hz.Alinin kıldığı bu mescidlerin dışında cem 

evi manasında ne bir mescid ne de bir ibadet yeri söz konusu değildir,eğer bunlar ve 

özellikle Hz.Ali Alevi ve Aliyi sevenlerce ölçü ve örnek alınacaksa. 

            Koca Selçuklu ve Osmanlıdan bu yana ibadet yerleri olarak camilerin dışında bir 

ibadet yeri mevcud değildir.Sadece ibadet olmayıp zikir yerleri olan tekke ve dergahlar 

vardır ki,oralarda bile namaz vakti namaz kılınmayıp camilere gidilirdi. 

            Eğer her tarikata göre cami yapılacak olursa,bunun altından kalkılması söz 

konusu olmaz,yüzlerce farklı caminin yapılması gerekirdi. 

            Onunla da kalınmayıp;aleviler hiç camiye girmemiştir,denilerek namaz ve 

camiden ihraç edilerek araya sed çekilmeye çalışılmaktadır.Nitekim alevi köylerinde 

camiler bulunduğu gibi,namaz kılanlar da mevcuddur. 

            * Genel olarak baktığımızda şunu sormak gerekir;Aleviler ya İslam hukukuna 

göre amel edeceklerdir ya da dedelerin hukukuna göre…Dedeler -asla tezyif manasında 

değil-bir müçtehid,fukaha,müceddid gibi bir sıfata sahibmidirler? 

            O halde bunlar ibadet konularını neye göre hükmetmektedirler?Eğer Caferi 

mezhebine göre ise,onlar zaten ibadet etmekte,dini uygulamaktadırlar. 

            * Alevilik nereden çıkmış ve yeri neresidir? 

            Eğer Hz.Ali ile başlamışsa –daha önceki yazılarımızda da genişçe ele aldığımız 

gibi- o zat takvada herketden ziyade,namaz emriyle beraber çocuk yaşta olmasına 

rağmen peygamberimizden bir veya iki vakit sonra namaza başlamış ve o yolda ve 

uğurda şehid olmuştur.Eğer cemevine dair bir karine ve kalıntı varsa gösterilmelidir. 

            Cem evinde değil,camide… 

            Cem evleri birer kültür evleri olarak olmalı ve yaşatılmalıdır ancak asla ibadet 

merkezi olarak değerlendirilmemelidir. 

            Aleviler dışa bağımlı olmadan problemlerini içde çözmeliler.Çok parmaklar 

karışır ve karıştırır. 
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            * Yanlışta olsa düşünülmelidir ki denilir;Aleviler önce hristiyan sonra Müslüman 

olabilirler. 

            Burada onları hristiyan yapma düşüncesinden de kaynaklanabilir,onların islama 

soğuk ve mesafeli durmasından da olabilir. 

            Yapılan istatistiklerde görülmektedir ki;Alevilerin % 14-ü ateist 

olmaktadır.Kendi kimliğini bilmeyen ve islami kimliğe de sahib olmayan insana sahib 

çıkan çok olur.Nitekim bunu hristiyan misyonerleri de çok iyi değerlendirmektedirler. 

            Ve sonuçta çıkan tüm kavga ve tartışmalar bu din eğitiminin olmayışı veya 

eksikliğinden kaynaklanmaktadır. 

            Aleviler hristiyan tehlikesi altındadırlar."Ankara'da misyonerlerin Hıristiyan 

yaptığı gençler Alevi Dedesi Hıdır Bulut'u arayıp yardım istedi. Hıdır Bulut'u arayan 

Siyasal Bilgiler mezunu Hacı Şakir adlı genç, "İşsizdik, paramız da yoktu. 'Devletiniz 

size ayrımcılık yapıyor, sınavlarda özellikle engelliyor, iş vermiyor' dediler, çok fazla 

para vererek bizi kandırdılar" dedi. 

            ...Ankara'da misyonerlerle tanışıp kısa bir sürede dinini değiştirerek Hıristiyan 

olan Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu Tuncelili Hacı Şakir, 3 yıldır misyoner 

faaliyetlerine hizmet ettiğini belirterek "En iyi üniversiteleri bitirdik, herkes gibi iş 

sıkıntısı yaşadık. Bizi içinde bulunduğumuz zor durumdan faydalanarak kandırdılar. 3 

yılım gitti bunların arasında. Hıristiyan olmuş yüzlerce Alevi genci tanıyorum. Her genç 

çevresindeki diğer gençleri getirdi, halen getirmeye de devam ediyor. 20 gün İsrail'de 

kurs gördük. Misyonerliğe katılan her Alevi genci İsrail'de özel bir kursu tamamlıyor. 

Orada Aleviliğin kurtuluşunun misyonerlik faaliyetinden geçtiği anlatılıyor" şeklinde 

konuştu.  

             Misyonerlere katıldığı günden bu yana geçen 3 yıl boyunca vicdan azabı 

çektiğini belirten Şakir, "Çorum, Tunceli, Diyarbakır, Yalova, Düzce,Tokat gibi iller 

özel çalışma alanları. Ancak merkez Ankara. İstanbul da buradan kontrol ediliyor. Ben 

3 yıl boyunca yönetim kademesine çok yakın çalıştım. Başkan eski bir Amerikan askeri 

ve inanılmaz uluslararası bağlantılar var. Tepe yönetimi 6 kişilik yabancı ekipte 1 

Alman ve 5 Güney Koreli var. Kuzey Iraklı 2 Kürt yönetici de sık sık yurt dışına çıkar 

gelir. En fanatikleri de İsraillilerdir."  

            İyi bir Hıristiyan ve çalışkan bir misyoner olarak bilinen Hacı Şakir'le birlikte 

önceki gün Batıkent'teki gizli misyoner kilisesini ziyaret eden Alevi Dedesi Hıdır Bulut, 

20 Alevi genci bir arada Hıristiyan olarak görünce şoke olduğunu söyledi. Bulut, 

"Hıristiyan olmamı istediklerinde daha büyük bir şok yaşadım. Liderleri Daniel diye bir 

Amerikalı. Bana çok paraları olduğunu, Türkiye'den bile zengin olduklarını söyleyerek 

destek istediler. Bana devletin yıllar önce Ermenilere uyguladığı bir kıyım olduğunu, 

şimdi de devletin Alevileri 2. sınıf vatandaş olarak gördüğünü söylediler. Benim 

desteğimle Türkiye'yi kurtaracaklarını ifade ettiler. Bana Peygamberimiz Hz. 

Muhammed hakkında kabul edilemez ithamlar anlattılar" dedi.  

            Bütün Alevi dernek ve vakıflara çağrıda bulunan Hıdır Bulut "Gerçekten 

ülkemiz üzerinde büyük bir din oyunu var. Bunu bana o kilisede açıkça söylediler. Az 

da olsa bazı Alevi dedelerinin de misyonerlerle işbirliği yaptıklarını belirttiler" dedi.  



            Misyonerlere katılan Hacı Şakir'in, Alevi Dede'ye verdiği raporda özetle şu 

bilgiler var:  

            "Daniel Wickware adlı New York doğumlu ABD vatandaşı Türkiye 

misyonerlerinin lideri. Wickware Amerikan ordusunda Vietnam savaşına katılmış 

(kendi beyanı). Kamboçya, Meksika, Mısır, Ürdün ve İsrail de bulunmuş. 1985 yılından 

bu yana Türkiye'de Protestan rahip görünümünde faaliyet gösteriyor. Halen Ankara'da 

ikamet ediyor ve kusursuz bir Türkçesi var. Wickware'in yardımcıları 1 Alman ve 5 

Güney Koreli yabancıdan oluşan bir ekip. Ekipte ayrıca Kuzey Irak kökenli 2 Kürt 

yönetici de var. Bunlar da uzun yıllar Fransa ve İngiltere'de yaşamış 2 kişi. Kuzey Irak 

kökenli olanlar Mesut Barzani'nin Ankara temsilcisi Safen Dizayi'yi ara sıra ziyaret 

ediyorlar. Kürtlere Avrupa ve Amerika kamuoyunu yanlarına çekmeleri için Hıristıyan 

olmalarının ciddi bir avantaj olacağı anlatılıyor. Doktor Deniz olarak bilinen Dillion adlı 

Amerikan vatandaşı da bir Türk kadar iyi Türkçe konuşabilmekte ve para kontrolünü o 

yapmaktadır."(Yeni Şafak.21-02-2005) 

               - Dünya Ehlibeyt Vakfı Başkanı Fermani Altun,"Türkiye'de 15 bin Katolik 

insanın 13 bini Alevidir. Bunlar yoğun misyonerlik faaliyetleri ile devletin kendilerine 

ayrımcılık uyguladığından yola çıkılarak kandırılmıştır. Bunun için acilen önlem 

almamız lazım", 

            "Alevi gençliği barlara yönlendiriliyor. Alevilik tamamen İslam'ın bir 

örneğiyken Alevi gençler İslam'la ilgisi olmayan bir hayat tarzına yönlendiriliyorlar. 

Burada tüm Alevi inanç önderleri, dedeler mesuldür. Bugün Alevi kesime hitap eden 

radyolarda akşama kadar türkü barların özendirici reklamları yapılıyor ve onlara 

kültür adına birşey verilmiyor."(Yeni Şafak.09-03-2005)             

            Din hanesine mezheb yazılmadığı halde dinin yazılmasından rahatsızlık duymak 

acaba hangi kimliğin bir tezahürüdür,yoksa kimliksizliğin mi? 

            Bugün medeni bilinen Avrupada Din Vergisi adında vergi kesilmektedir.Bunu 

vermek istemeyenin bunu beyan ederek belgelemesi gerekmektedir. 

            Din ve mezheb sorusu sorulup,din hanesi de yazılmaktadır. 

            Alevi çocuklarına İslam verilmemeli denilirken kendileri de dini bir birikime 

sahib olmayan bu insanlar,çocukları boşluğa itmektedirler. 

            Bir ilahiyat eğitimi almış öğretmenin vermesine tahammül 

edemeyenler,okumamış ve araştırmamış ve her şeyi kulaktan duyarak gören ve öğrenen 

bir insan ne kadar yetişir ki,o kadar da yetiştirsin? 

            * Alevilik islamın özü olarak ifade edilmektedir. 

            Her şeyi kaldırarak mı?Bu nasıl öz ki Hz.Ali bile onu yakalıyamamış ve 

uygulayamamış ve uygulamamış! 

            Bütün hac ve namaz gibi ibadetler kaldırılarak cem içerisinde cem edilmektedir! 



            Kitabının adı,dininin ve peygamberinin adı ve kendisi nerede?Ve şimdiye kadar 

bunlarla ilgili araştırma ve incelemeleri yapan kim?Aleviler mi?Kaç tane kitapları 

var?Nerede? 

            * Alevilik mitaloji ve hikayelerle beslenmekte ve büyütülmektedir.Hz.Alinin 

sırtından geçinilmektedir,haksız olarak… 

            Hikayeye göre;Muhammed göğe çıkacağı –miraca- sırada önüne bir arslan 

geliyor ve çıkmasına izin vermiyor.İlahi ses kendisine elindeki yüzüğü ona vermesini 

söyleyince bunu yapıyor ve arslan ayrılarak yol veriyor.Tanrı ile konuştuktan sonra 

dönüşde gece vakti bir yerde bir ışık görüyor.Oraya varıp kapıyı çaldığında kim 

olduğunu soruyorlar.Oda Peygamber Muhammed olduğunu söyleyince kapıyı 

açmıyorlar ve ilahi ses tekrar çalmasını söyleyip üçünde de aynı cevabı verdiğinden 

dolayı açmayınca dördüncüsünde peygamber değil de herhangi fakir ve gariban birisi 

olduğunu söyleyince açıp içeriye alıyorlar. 

            Bunlarda kırklar olup içlerinde Ali’de var.Onlar birisinin yaralanıp kanı akması 

halinde hepsinin kanının akacağını söyleyip bunu da gösteriyorlar. 

            Daha sonra Engur şerbetini içerek semaya kalkıyorlar. 

            Ve namaz yerine ikameye etmeye çalışılan sema,çalgı ibadet olarak kalıyor. 

            Kaynağı olmayan bu hikayenin,bir de hakikat yönüyle ele aldığımız da;Hz.Ali 

kaç kere çalgı içinde bulunmuş ve öyle ibadet etmiştir.Tam tersine onun zamanında 

çalgı bile yoktu. 

            Olsaydı yapardı gibi bir teori tamamen bir iftira ve onu tanımamaktır. 

            Hz.Hasan ve Hüseyin’de böyle bir durum görülmemiştir. 

            * Atatürkünde Alevi ve Bektaşi olup,dergah ve tekkeye devam ettiği 

söylenir.Tekkeleri kapatmasını ise menfi kimselere isnadla olduğu yönünde 

yorumlarlar. 

            Abdulkadir Sezgin ise,Atatürkün Bektaşi değil de,Rufa-i dergahına katıldığını 

ifade eder. 

            * Alevilik Beşeri kaynaklı mıdır yoksa İlahi kaynaklı mıdır? 

            İslamiyet her önüne gelenin kafasına göre yorumlayacağı bir din olmayıp,esasları 

vardır.Alevilikte ise genelde dedelerin yorumu üzerine bina edilmektedir. 

            Mesela Hümanizmin izlerinden olan İnsancıllık ön plana çıkarılarak,tüm 

ibadetlerin üzerinde bir amel olarak değerlendirilir. 

            Gelin canlar bir olalım denilirkenbugün;Alevilik, Caferilik,Ehliyt,Rafizilik,Şiilik, 

Bektaşilik gibi kısmlara ayrılmakta ve farklı görüşlere sahib olunmaktadır. 



            Alevi ve Bektaşilik islamın yorumu mu yoksa bir tarikat ve bir din midir?Yeri 

belirlenmelidir.Neresi Hz.Aliye dayanmaktadır.Nasıl bir anlayış farkı çıkmaktadır 

ki;Sünnilerle arasında bu kadar büyük açık fark olsun? 

            Alevilikte dünya görüşü ile din görüşü birbirine karıştırılmaktadır. 

İran Mollaları Türkiyeye tekliflerinde;”Sizdeki Alevileri ya siz Sünnileştirin,ya 

da bırakın biz Şiileştirelim!” 

             * En önemlisi de Aleviler ibadet gibi,inançdaki problemlerini düzeltmelidirler. 

            Adeta  Hristiyanlıktaki Teslis inancı,Vahdetül Vücud,Panteizm ile bir benzeyişlik 

arzetmektedir. 

            Ali’ye baktım,Allahı gördüm,Hallac-ı mansurun Enel Hakkı yani Ben Allahım 

gibi… 

            Ali Allahın ismi olup,Allah Ali,Ali Allahtır,düşünceleriyle itikadi sapma 

yaşanmaktadır. 

            Tanrı insanda görülmekte,insan tanrıyı çıkarmaktadır. 

            Yorumda da;”Ben gizli bir hazine idim,mahlukatı yarattım ta ki kendimi bileyim 

ve bilineyim.” 

            “Yere göğe sığmadım,mü’min kulumun kalbine sığdım.” 

            Yanlışa doğruyla gidilmeye çalışılan masumane gibi görünen bir tevil.Tekellüflü 

bir tevil.  

            İlk olarak Yahudi asıllı Abdullah bin Sebe Hz.Alinin karşısına geçerek;Ya Ali 

sen Allahsın,demiştir. 

            Bunun üzerine Hz.Ali onu yakmak ve ölümle cezalandırmak istemesine karşı 

kurnaz davranıp; 

            -“Bak ben demedim mi Ali Allahtır,diye.İşte Allah olduğu için yakıyor ve 

cezalandırıyor.” 

            Bunun üzerine onu sadece oradan sürmekle cezalandırmıştır.Ve zaman 

içerisinde bu durum özellikle Rafizi cemaatı içerisinde makes bulmaya başlamıştır. 

            Ali-Muhammed-Allah ve hepsi aslında birdir,bir nurdur inancıyla teslis 

işlenmektedir.                            

            Alevilikte mecaz ile hakikat birbirine karıştırılmaktadır. 

            * Alevi olmak için anne ve babanın alevi olması gerekmektedir.Bektaşilik ise 

sonradan olunmaktadır.Kendilerine tanınan bir imtiyaz! 



            * Aleviler işlenen suçlarda Cem Yargılaması yapmaktadırlar.Toplmun 

huzurunda ve toplumun rızası doğrultusunda suç işleyen kimse ya tardedilip sürülüyor 

veya onunla olan her türlü beşeri münasebetler kesiliyor. 

            Bu ise beşeri bir hukuk olup,ilahi ve dini değildir. 

            Alevilerce en rağbet edilmesi gerek kimse Ebu Hanifedir.Zira o hem Cafer-i 

Sadıkın talebesi hem de akrabasıdır. 

            * Bugün Kerbalada Hz.Hüseyin ciğer yakıcı durumda öne çıkarılırken neden 

Hz.Alinin şehid olan diğer oğulları Ebubekir,Ömer ve Osman’dan szö edilmiyor. 

            Şiada olduğu gibi;Hz.Aliye olan muhabbet,koca Sasani imparatorluğu olan İranı 

Hz.Ömerin yıkma sebebi olan ona düşmanlıktan kaynaklanmaktadır.  

            * Sünniler gibi aleviler de kendilerini sorgulamalıdırlar.İslamiyeti,Peygamberi ne 

kadar biliyor,uyguluyor,Kur’an-ı okuyup anlamaya çalışıyoruz. 

            * Hadisde:"Hz.Ali,Fatıma,Hasan  ve Hüseyin benim ehlimdir.Ve Ebubekir ve 

Ömer  ehlullahtır.Ehlullah ise,benim ehlimden efdaldir.” 

             * "Benden sonra halife Ebubekir,sonra Ömer,bunlardan sonra ihtilaf zuhur 

eder.”(Kenzul İrfan fi Ehadisin Nebiyyir Rahman-Muhammed Es’ad Efendi.Hadis 

no.108,114) 

Mehmet   ÖZÇELİK 

20-02-2005 

 

  

 

[1] Tevbe.18. 
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A B      B İ R L İ Ğ İ 

  

            Evvela Bediüzzamanın da tesbit ettiği üzere Avrupayı iki katagoride 

değerlendirmek gerektir. 

            “Yanlış anlaşılmasın, Avrupa ikidir: 

            Birisi, İsevîlik din-i hakikîsinden aldığı feyz ile hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye nâfi' 

san'atları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları takib eden bu birinci 

Avrupa'ya hitab etmiyorum. Belki felsefe-i tabiiyenin zulmetiyle, medeniyetin seyyiatını 

mehasin zannederek, beşeri sefahete ve dalalete sevkeden bozulmuş ikinci Avrupa'ya 

hitab ediyorum. Şöyle ki: 

            O zaman, o seyahat-ı ruhiyede, mehasin-i medeniyet ve fünun-u nâfiadan başka 

olan malayani ve muzır felsefeyi ve muzır ve sefih medeniyeti elinde tutan Avrupa'nın 

şahs-ı manevîsine karşı demiştim: 

            Bil ey ikinci Avrupa! Sen sağ elinle sakîm ve dalaletli bir felsefeyi ve sol elinle 

sefih ve muzır bir medeniyeti tutup dava edersin ki, beşerin saadeti bu ikisi iledir. Senin 

bu iki elin kırılsın ve şu iki pis hediyen senin başını yesin ve yiyecek. 

            Ey küfr ü küfranı dağıtıp neşreden bedbaht ruh! Acaba hem ruhunda, hem 

vicdanında, hem aklında, hem kalbinde dehşetli musibetlerle musibet-zede olmuş ve 

azaba düşmüş bir adamın cismiyle, zahirî bir surette aldatıcı bir zînet ve servet içinde 

bulunmasıyla saadeti mümkün olabilir mi? Ona mes'ud denilebilir mi? Âyâ görmüyor 

musun ki, bir adamın cüz'î bir emirden me'yus olması ve vehmî bir emelden ümidi 

kesilmesi ve ehemmiyetsiz bir işten inkisar-ı hayale uğraması sebebiyle tatlı hayaller ona 

acılaşıyor, şirin vaziyetler onu tazib ediyor, dünya ona dar geliyor, zindan oluyor. 

Halbuki senin şeametinle, kalbinin en derin köşelerinde ve ruhunun tâ esasında dalalet 

darbesini yiyen ve o dalalet cihetiyle bütün emelleri inkıtaa uğrayan ve bütün elemleri 

ondan neş'et eden bir bîçare insana hangi saadeti temin ediyorsun? Acaba zâil, yalancı 

bir cennette cismi bulunan ve kalbi, ruhu cehennemde azab çeken bir insana mes'ud 

denilebilir mi? İşte sen bîçare beşeri böyle baştan çıkardın, yalancı bir cennet içinde 

cehennemî bir azab çektiriyorsun. 

            Ey beşerin nefs-i emmaresi! Bu temsile bak, beşeri nereye sevkettiğini bil. Meselâ 

bizim önümüzde iki yol var. Birisinden gidiyoruz. Görüyoruz ki, her adım başında 

bîçare âciz bir adam bulunur. Zalimler hücum edip malını, eşyasını gasbederek 

kulübeciğini harab ediyorlar, bazan da yaralıyorlar. Öyle bir tarzda ki, acınacak haline 

sema ağlıyor. Nereye bakılsa hal bu minval üzere gidiyor. O yolda işitilen sesler, 

zalimlerin gürültüleri, mazlumların ağlayışları olduğundan umumî bir matem, o yolu 

kaplıyor. İnsan, insaniyet cihetiyle gayrın elemiyle müteellim olduğundan, hadsiz bir 

eleme giriftar oluyor. Halbuki vicdan bu derece teellüme tahammül edemediğinden; o 

yolda giden, iki şeyden birisine mecbur olur. Ya insaniyetten tecerrüd edip ve nihayetsiz 

vahşeti iltizam ederek öyle bir kalbi taşıyacak ki, kendi selâmetiyle beraber umumun 

helâketi onu müteessir etmesin veyahud kalb ve aklın muktezasını ibtal etsin. 



            Ey sefahet ve dalaletle bozulmuş ve İsevî dininden uzaklaşmış Avrupa! Deccal 

gibi birtek gözü taşıyan kör dehan ile ruh-u beşere bu cehennemî haleti hediye ettin! 

Sonra anladın ki: Bu öyle ilâçsız bir illettir ki, insanı a'lâ-yı illiyyînden, esfel-i safilîne 

atar. Hayvanatın en bedbaht derecesine indirir. Bu illete karşı bulduğun ilâç, 

muvakkaten ibtal-i his hizmeti gören cazibedar oyuncakların ve uyutucu hevesat ve 

fantaziyelerindir. Senin bu ilâcın, senin başını yesin ve yiyecek! İşte beşere açtığın yol ve 

verdiğin saadet, bu misale benzer.”[1] 

  

            17 Aralık 2004’de Avrupa birliğine girmeye hak kazandık.Bu ise 1963’de 

yaptığımız müracaatımızın 41 yıllık uzun ince bir yolu oldu.Yıllardır o hayallerle 

yaşadık.Adeta bizim için bir acube oldu. 

            Girsekte girmesekte bizim için hayırlı olacağına inanmıştım.Önemli olan 

kendimizin dikine ayakta durabilme iradesine ve şahsiyetine sahib olmamızdı. 

            Avrupa olmazsa olmazımız değildi ve de olmamalıydı.Ancak olması ve bu 

noktada çalışılması boş bir umut olarak değerlendirilmemelidir. 

            Bir tesbitte;Osmanlı ile şu anda bizim pozisyonumuz şu noktada farklılık 

arzetmektedir;Osmanlı doğuyu emniyete aldıktan sonra batıya yönelmişti,şu anda biz 

ise batıyı emniyete alıp doğuya yönelmekteyiz. 

            Gerçek Avrupa bizim için hedef olmalı.Sefahetiyle öne çıkan Avrupa değil,teknik 

ve medeniyetiyle öne çıkan Avrupa birliğine girmeliyiz.Dünyanın sulhuna çalışan bir 

Avrupa Birliğine girdiğimizde dışarıda olmaktan daha çok içeride rol ve etkimiz 

olacaktır. 

            Gereklimi idi?Kaderin şu anda onay vermesi,hukuk,siyaset,maddi refah gibi 

durumlarda önümüzü açması yönüyle gerekli idi. 

            Şimdiye kadar biz maddi ve manevi idare yönüyle Avrupa ülkelerinden daha iyi 

idare ediliyor değiliz.Burada başarısı engellenen doğruya batıya kaçmakta,maddi 

hayatını geliştiremediği gibi,manevi hayatını ve yaşayışını da sürdürememektedir. 

            Olursa?olursa biraz daha keyfilikten uzak bir sistem ve idare edilmiş 

oluruz.Memleketimizde ayağımızı bağlayan zincirler gayet çok. 

            Ne oluruz?Lokma da olabiliriz,lokma da alabiliriz.Ancak kolay lokma olacak bir 

yapıya da sahib değiliz.Olanlarımız zaten olmuşlardır.Hiç olmazsa samimi ve gayretli 

insanlar ve gelecek nesillere lokma almış oluruz. 

            Her şeyden önce birbirimize güveniyormuyuz?Yoksa şüphecimi bakıyoruz.40 

yıldır bu şüpheyi izale edebildik mi?Avrupa bize güvenmeli,biz onlara 

güvenmeliyiz.Uyumsuzluk olmayacaktır. 

            Kimlik tartışması olurmu?Osmanlıyı büyük yapan olay,büyük 

oynamasıdır.İçerisinde yetmiş iki milleti barındıracak bir kucağa sahib olmasıyla büyük 
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oldu.Bugün de Amerika Birleşik devletlerini büyük yapan aynı şekilde onun da içerisine 

herkesi almasıyla mümkün olmuştur. 

            Herkesi kendi kimliğiyle kabul etmek gerekir.Kimliğini kaybedecek olan için bir 

tehlikede söz konusu olursa;böylece ya gerçek kimliğine sahib olur,veya zaten hangi 

kimlikten olduğunun farkında olmayan kimse de kimliğini belirlemiş olur. 

            Esnaflıkta esas cesaret ve dürüstlüktür.Büyük oynamaktan korkmamalı.Elbette 

ringe çıkmak kolay olmayıp bir riski almayı da beraberinde getirmektedir.Ancak biz 

ringe çıkma korkusunu üzerimizden yıllardır atamadık.Bundan dolayıda kazanamadık 

belki çıkmadan başta kaybettik. 

En büyük hastalığımız ümitsizlik ve kendimize ve birbirimize güvenmemedir. 

Globalleşen,küreselleşen şu dünyada zaten üslub ve kimlikler girilmese de 

birbirinden etkilenmektedir. 

Bugün çalışmak üzere batı ülkelerine giden vatandaşlarımız dinlerine de 

dünyalarına da daha sıkı sarılmaktadırlar her ne kadar ufak tefek kayıblar olsa 

da.Ancak bizler girmeden de kaybetmekteyiz yani kazanamamaktayız veya ne kadar 

kazanmaktayız? 

Dinler arası diyalog Avrupa Birliğine girmede biraz daha yakınlaştırıcı ve tanıtıcı 

rol oynadı. 

Sulh,barış ve yakınlaşmadan her zamanda ve her devirde İslam alemi ve 

Müslümanlar kazançlı çıkmışlardır.Sermayesi olan kazanır.Kendimizi daha 

iyi,inancımızı daha sağlıklı anlatma ortamı bulmuş oluruz. 

Her zaman seviye ve seviyeli kazanır. 

Bizler asırların birikimiyle girmekteyiz.İslamı temsil rolümüz vardır. 

Evleniyormuyuz?Evet bizler Avrupa Birliğine girmekle bir evlilik 

yapmaktayız.Eğlenmeye gitmiyoruz.Ancak kiminle ve kimle evlenmekteyiz bunun 

şuurunda olmalıyız. 

Ehli kitaptan kız alınır,kız verilmez.Bizden evlenen bir çokları mutlu oldular.Bu 

evlilik ise daha kapsamlı bir evlilik olacaktır. 

Bu bir şımarıklık olmadığı gibi,karamsarlığa düşmeyi de gerektirmez. 

Bizim de geçmişimiz belli,batınınki de…Şimdi yapılacak ise herkesin müsbet 

yönde kendisini yeniden değerlendirmesi ve yeni bir sayfa açmasıdır. 

Batı geçmişin kefaretini ödeyebilir.Bizler de samimiyetimizi sergileyebiliriz.Her 

iki tarafın kendi güvenilirliliğini gösterme anı ve zamanıdır. 

Bediüzzamanın ifadesiyle;Dünya herkese terakki dünyası olsun da,sadece bizim 

için mi tedenni dünyası olsun. 



İnşallah bu durum iyi gelişmelere ve hayırlara vesile olacaktır. 

Bediüzzamanın asrın başında Şeyh Bahid’e söylediği gibi;Osmanlı bir Avrupa 

devleti ile hamiledir,günün birinde bir Avrupa devleti doğuracaktır.Avrupada bir İslam 

devletine hamiledir.O da bir İslam devleti doğuracaktır. 

İşin birinci ciheti olan Avrupa devleti doğurmamız,sefahet ve her türlü rezaletleri 

işlememiz bunun birinci cihetini gösterdi.Şu anda batı doğum sancıları çekmektedir. 

Doğum yakındır… 

Ancak Hazırlıklımıyız? 

Kanuniden bu yana inişteyiz.Hala hazırlanmadıksa bu kaybın devamıdır.Bizleri 

ve İslam ülkelerini bağlayan zincirlerin kopması özellikle 1950’lerden itibaren 

yürüyüşümüz bir hazırlık safhasını oluşturmaktadır. 

Hazırlanmaya devam eder,ev ödevlerimizi de yaparız.Sıkıntı ve engellerle 

beraber yine de yapmaktayız. 

Avrupa Laik ve Demokrat olduğunu ifade etmektedir.Şimdi ise bu o sözünün 

tescili olacaktır.Her ne kadar bir kesim bunun bir hristiyan birliği olduğunu söylese 

de,bu durumda onların kendi içlerinde tamamen netleşmediklerini göstermektedir. 

Avrupa da kendi içinde netleşmeli ve samimileşmelidir. 

ABD’nin tek başına kurduğu yeni dünya düzenine,Türkiyeyi de alarak daha 

güzel bir şekil verebilir ve de inandırıcı olabilir. 

Kim bir koyup üç alacak.Sermayesi ve işi olan ve de işini bilen..Karşılıklı kazanç 

çerçevesi içerisinde. 

Vizyonumuz ne?Vizyon sahibimiyiz.Vizyonumuz değişecek mi? 

Geçmişten gelen bir vizyona sahibiz.Kabul edilse de edilmese de bu 

böyledir.Doğulusu da batılısı da bizi böyle bilmektedir.Temennimiz iyi yönde 

değişimdir.Hatalarımızı düzeltmektir. 

Avrupaya giriş bizim için bir son olmayıp belki yeni bir başlangıçtır.Asıl 

geçmişin tecrübeleriyle geleceğe yapılacak atılım ve koşunun ilk adımını resmen atmış 

olmaktayız. 

Nasreddin Hocanın;madem un,şeker ve su var,neden helva yapmıyorsun?dediği 

gibi,Çayla şeker var,neden çay yapılmıyor.Ancak kim çay kim şeker olacak?Kim kimi 

eritecek?Kim kimde eriyecek?Çayın demini verebilecek mi? 

Bütün bunları o dem süresinde,bekleme anında zaman tefsir edecek ve 

gösterecektir.Zaman en büyük müfessirdir. 

Ancak temenni ve gayretimiz iyi bir çay oluşturmaktır. 



Asıl imtihanı değerlerimizden taviz vermeden onları korumak ve pazarlamasını 

yapmak olacaktır.Hassasiyetlerimiz ve değerlerimiz ortaya konulmalı ve anlatılmalıdır. 

Gerek batı ve gerekse de biz Hazımsızlık çekermiyiz?İster istemez ilk etapta bazı 

hazımsızlıklar olsa da zaten dediğimiz gibi yıllardır onun mücadelesi verilmektedir. 

Toplumca duygu ve hassasiyetlerimizi canlandırmamız gerekir.Beiüzzamanın 

tesbiti gibi;Eğer biz İslamın hakikatlarını fiillerimiz ile yaşasak,sair dinlerin mensubları 

fevc fevc yani bölük bölük İslamiyete gireceklerdir. 

Önemli olan kaybetme tehlikesi değil,yaşamama tehlikesidir.Örnek olmama 

korkusudur. 

Dışarıda kalmakla şekillendiren değil,şekillenenlerden oluruz.Dünya belli bir 

şekillenmeye doğru gitmektedir.Bu şekillenmeyi uyum ve barış yönünde 

değerlendirebiliriz. 

Şu anda alma yönünde karar çıktı.Ancak diğer bir alternatif olarak,almamaları 

durumunda bir B planı olabilirmi? 

B planı İttihad-ı İslam.İslam Birliği.İslam ülkeleriyle yakınlaşma ve bir birlik 

kurma.Batı bizi içine almak mecburiyetinde.En azından bizi böyle hayırlı bir işe 

gitmekten vaz geçirip alı koymak için dahi olsa… 

AB’ne girmenin beklide en hayırlı yönü;askerin kendi kışlasına 

çekilerek,darbeler döneminin kapısının kapatılması yönünde olacaktır.Zira her darbe 

bizleri maddi ve manevi olarak yıllarca geriye götürmektedir. 

Siyasetten uzaklaşan ordu,adam gücüyle değil,teknik donanımda kendisini 

büyütecektir. 

Düşünmek gerekmez mi?Acaba bizmi Avrupaya talibiz yoksa Avrupa mı bizlere 

talib?Zahiren ve resmen talib olan biziz.Ancak genç nüfusu yok olan,iş gücü 

biten,sefahet ve rezaleti kanal boyu akan,geleceğini garantiye almayan Avrupa bize 

muhtaç ve bize talibdir. 

Avrupa tüm sermayesini kullanmıştır.Bizde ise ise gerek Mor madeni gerekse 

açılıp kullanılmayan petrol ve yer altı zenginlikleri kullanılmamış sermayelerimizdir.Bir 

yandan da Avrupa buna talib.Kendisi için iyi bir Pazar.O da iştah kabartacak. 

Türkiye doğu-batı ekseninde bir köprü görevini yapmaktadır.Doğuya geçecek 

olan Avrupanın bize uğraması gerekmektedir.Akıllı olan batı köprüleri yıkmaz. 

18.asırda kilisenin taassubu bir derece kırıldı.Haçlı ruhunu canlandıracak 

canlılıkda değil,hristiyanlık ve kilise inancından gelen Türk ve Müslüman düşmanlığı 

kaldırılmalıdır. 

1856’dan beri Avrupalıyız,diyen Prof.Selami Kılıç;”Osmanlı devleti 1856’da 

imzalanan Paris Barış Anlaşmasında Avrupalı olarak kabul edilmiştik.Fransa kralını –



Alman kralı Şarlken tarafından esir alınıp annesinin ricası üzerine Kanuni Sultan 

Süleyman tarafından bir Osmanlı hükümdarı kurtarmıştı,der.[2] 

            Bir tesbitte;Doğuyu emniyete alan Osmanlı batıya yürürken,bugün Türkiye 

batıyı emniyete alarak doğuya yürükemtedir. 

Böylece asırlardır kavgalı olan doğu batı doku uyuşmazlığını bu yakınlaşma ile çözme  

imkanına sahib olmaktadır.Her devletin fanatikleri bulunur.Mesele ise yanlışların 

ısrarında değil,doğruların tesbitindedir. 

            Dünyada olduğu gibi Türkiyedede taşlar yerinden oynamaktadır ve de 

oynamalıdır da.Birilerinin yanlış yere koyduğu taşlar,bir çok baş yarmaktadır. 

            Bir nükte ve nokta;Avrupa birliği ile beraber aynı günde ben de ADSL’ye 

girdim.Ancak sınırlısına girdim,darısı sınırsızına… 

            18-Aralık-2004 Dünya basınından: 

            -Alman Basını:”Üyeliğin mimarı Erdoğan.” 

            -Rum Basını:”Erdoğan Fatih gibiydi.” 

            -Fransız basını:”Türkiye boyun eğmedi.” 

            -İngiliz basını.”Türkiye 500 yıl uzak durduğu kıtaya dönüyor.” 

            -İtalyan Basını.”Robin hood Erdoğan” 

            -Türkiye gazetelerinden: 

            -Türkiye:”Restle gelen çözüm” 

            -Halka ve olaylara Tercüman:”En kritik dönemeç” 

            -Birgün:”Şartlara makyaj” 

            -Posta:”Büyüksün Türkiye” 

            -Radikal:”Kolay gelsin Türkiye” 

            -Vatan:”Bambaşka bir dönem” 

            -Hürriyet:”Başardık” 

            -Sabah:”Avrupa ihtilali” 

            -Milliyet:”bye bye dönüyoruz” 

            -Dünden bugüne Tercüman:”Yeni yıldız.Başbakan Erdoğan kararlı durdu” 
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            -Akşam:”Yeni bir dünya” 

            -Zaman:”Yeni Avrupa,yeni Türkiye” 

            -Cumhuriyet:”Kıbrısa karşılık tarih” 

            -Yeni Şafak:”Başardık” 

-Devletlerin Bakışı: 

            -Fransa:”Türkiye boyun eğmedi” 

            -Belçika:“Bu süreç durdurulamaz” 

            -İngiltere:”500 yıl sonra dönüyorlar” 

            -Hollanda:”Uzun ince bir yol” 

            -ABD:”Almanya’dan güçlü olacak” 

            -Avustralya:”Konuşan Türkiye” 

            -Grcistan:”Erdoğan taviz vermedi” 

            -İtalya:”Robin Hood Erdoğan,Brüksel’de her satır için pazarlık etti.Türkiye 

büyük bir hazine” 

            -Yunanistan:”Atina istediğini aldı” 

            En güzel başlayan gelişme ve uyumlu olacağının,bizdeki bir çoklarondan daha 

anlayışlı olan bir jest ise: 

            “AB liderleri Erdoğan’a ‘Şampanya’jesti yaptı:İtalyan II Messaggero gazetesi 

de,”AB Türkiye’ye buyrun dedi’başlığıyla verdiği haberde,25 AB liderinin Erdoğan’ın 

Müslüman olduğunu ve içki içmediğini bildikleri için geleneksel şampanya merasimini 

yapmadıklarını iddia etti.Türkiye’ye karşı olan Avusturya ve Danimarka’nın “veto etme 

cesareti gösteremediğini” yazan gazete,Chirac’ın”Her ülke her an veto hakkını 

kullanabilir”sözleriyle şimdiden Türkiye’yi frenlediğine işaret etti.”[3] 

             

  

Mehmet   ÖZÇELİK 

19-12-2004 
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[1] Lem’alar.115-116. [2] Bak.Yeni şafak.8-12-2004. [3] Yeni Şafak gazetesi.19-12-

2004. 

                           

 

 

  AŞILAMAYAN     DUVAR 

  

            Her gece yatmadan önce sünnete uyarak hazırlık yapar,öylece yatardı. 

Abdestini alır,sağ tarafına yönelerek kıbleye dönük olarak yatmayı kendisine 

adet ve ibadet edinmişti. 

Her türlü insi ve cini varlıkların kötülüklerinden korunmak üzere Muavvizeteyn 

yani kendileriyle Allah’a sığınılan iki dua olan Felak ve Nas surelerini okur,gece 

korkmamak,korkudan emin olmak amacıyla Kureyş suresini okur,her türlü maddi ve 

manevi korunmak amacıyla Âyet-el Kürsiyi okur,bir Kur’an hatmetmek amacıyla 

Kur’anın üçte birine tekabül eden üç İhlas ve bir Fatihayı okuyarak bir hatim sevabını 

alır,Peygamber Efendimizin şefaatına mahzar olmak için on kere salavat getirirdi. 

Özellikle Âyet-el Kürsi hayatının her safhasında önemli bir yer tutardı.Yolculuğa 

çıkacağı zaman,bir hastalığa yakalandığında,her hangi bir imtihanda başarısını 

pekiştirip garantiye almak amacıyla yedi Âyet-el Kürsiyi okur ve bunun faydalarını da 

hayatının her döneminde tecrübeyle müşahede ederdi. 

Gücü ölçüsünde az da olsa gece namazını kılmaya çalışırdı. 

-Bilal ve Ebu Ümame radıyallahu anhumadan: 

(Allah rasulu sallallahu aleyhi ve selem buyurdu: 

“Gece namazı kılmalısınız.Çünki bu,sizden önceki Salihlerin adetidir.Zira gece 

namazı kişiyi Allah’a yaklaştırır,günahlardan alıkor,kötülüklere kefaret olur ve 

bedenden hastalıkları giderir.” 

İnanırdıki duanın tesiri azimdir.İmanı gibi bilirdiki açılmayan bir çok kapılar 

dua ile açılırdı.Hele hele bu dua müstecab bir dua ve sünnette geldiği üzere meşhur 

olmuş dualardan ise… 

Adeti üzere bir gün gene dualarını okuyarak yatmıştı.O gece hırsızın birisi eve 

girmek üzere planlar yapmış,duvardan atlayarak içeriye girmeyi düşünmüştü.Hatta 

işini daha da kolaylaştıran bir durumla karşılaşan hırsız,duvarlardan birinde 

geçilebilecek kadar oluşmuş olan delikten geçecek ve içeriye girecekti. 

Herkes uykuya dalmış,tasarlandığı üzere içeriye girmek üzere hırsız duvardaki 

açılmış olan deliğin önüne gelmişti.İçeri girmeye gayret etti ancak önünde görünmez bir 
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sed varmış gibi bir türlü o delikten içeriye giremedi.Oysa görünürde girmesini 

engelleyecek bir sebeb yoktu. 

Saatlerce düşündü,geçmeye çalıştı ancak bir türlü netice alamadı.Bunun basit bir 

şey olmadığını anlayan hırsız oradan ayrıldı.Bu sefer sabah olmasını sabırsızlıkla 

bekleyen hırsız,ertesi günü ev sahibinin kapısını çaldı.Dünkü başından geçen olayı 

anlatıp özür dileyerek bu sırrın çözülmesi için ev sahibinden yardım diledi. 

Duvardaki bir delik olduğu halde neden duvarı aşamamış ve o delikten 

geçememişti. 

Ev sahibi kendisinin her gece Âyet-el Kürsi’yi okuduğunu ve üfürerek Allah’dan 

korunmayı dilediğini söyledi.Ancak kendiside duvarda gerçekte bir deliğin 

bulunmadığını fakat bu deliğin ne almama geldiğini de bilemediğini söyledi. 

Bilen birisine Âyet-el Kürsi’yi okudu.Doğru okuyup okumadığını öğrenmek 

istedi.Onu dinleyen kişi bir yerde yanlış okuduğunu tesbit etmişti. 

Demekki gerçekte duvarda bir delik bulunmamasına rağmen hırsıza delik 

görünmesi o surenin eksik olarak okunmasından kaynaklanmıştı. 

Her duvarı aşan Âyet-el Kürsi,kendisi aşılmazlığını bir defa daha göstermişti. 

  

                                                                                  Mehmet   ÖZÇELİK 

                                                                                              25-03-2004 

  

 

 

ARMEGEDON 

” Yağmur yağarken şemsiye açınız 

Armagedon, ingilizce bir kelime. Ünlü Redhouse onun türkçe anlamını şöyle veriyor: 

"Kıyamet gününde iyilik ve kötülük orduları arasında çıkacak savaşa sahne olacak 

meydan, mahşer". Başkan Bush, "Misilleme!" diye haykıran Amerikalılarına bunu 

vaad ediyor. Tarifteki "iyiler" de, elbette onun komuta edeceği ordulardır. Ama 

"kötüler", vardırlar da ortada değildirler. "Oralardadırlar!" diye bir takım ülkeleri, 

hatta bölgeleri vurmak savaşı "iyiler"in kesin zaferiyle bitirir mi? Yoksa yeni 

"kötüler"i mi, mantar gibi oralarda bitirir? Amerika halkı burnundan soluyor da olsa, 

bunun düşünülmekte olduğu anlaşılıyor. Biraz serinlik gelsin diye ölü sayısı yavaş yavaş, 

alıştıra alıştıra duyurulmaktadır. Önce yüzlerden bahsedilmiştir, mükemmel yönetici 

yetenekleri gösteren New York Belediye Başkanı Giuliani "4700 kayıp kimse var" 

derken 30 bin ceset torbası sipariş etmektedir. İkiz Kulelerde 50 binin üstünde kimse 

çalışıyordu ve teroristler bunu biliyorlardı. Ayinlerde rahipler İncilin "Allah kalbimizde 



ölçüsüz intikam duygularına yer vermesin" parçasını okurlarken "ölçüsüz 

misillemeler"in "ölçüsüz intikam duyguları"na yol açacağını hatırlatmak 

istemektedirler. 

Evvelden fedailer haşhaş içirilerek sağlanırlardı. Öğrenilmiştir ki uçakları kulelere 

toslatan fedailer bu maksatla binlerce saatlik uçuş kursları görmüşlerdir ve gözlerini 

kırpmadan pilot kabinlerine girmişlerdir. Bu, onların kalplerine ekilmiş kin ve nefret 

tohumlarının köklülüğünü gösterir. 

Önümüzde açılan "yeni bir milat" değildir. İçine girilen "yeni bir fırtına dönemi"dir. 

Şemsiyelerimizi açık tutalım.” 

M.Emin Koç  

 

ABD Başkanı Bush, radikal bir Evangelist Hıristiyan’dır. Yahudilerde “arz–ı mev’ud” 

inancı ne ise, Evangelistlerde de “Armagedon savaşı inancı” o derece köklüdür. 

Evangelistlerdeki bu temel akide, “arz–ı mev’ud inancı” ile birebir ilintilidir. Bu 

bağlamda Evangelistlere, Siyonist Hristiyan da denmektedir.  

 

Başkan Bush, bunlardan biridir, “fundamantalist bir Armageddon”dur. 

 

Tüm rota Armagedon’a göre 

 

Bush’un baş papazı Jerry Falwell, Yahudi–Evangelist bağlantısının en önemli 

aktörüdür; Irak’ı işgal sürecinde özellikle Kuzey Irak’ta önemli misyonerlik çalışmaları 

yapmıştır, yapmaktadır. 

 

Sizin anlayacağınız, iki hafta önce İstanbul’a gelen Bush’un danışmanlarından futurist 

Prof. Nisbitt’in ifadesiyle, Başkan Bush Ortadoğu’ya Armageddon inancıyla 

çöreklenmiştir. Büyük Ortadoğu Projesi de bu mantık etrafında şekillendirilmektedir. 

NATO’nun yeni rotası da bu inançla oluşturulmuştur… vesselam. 

 

BOP planı da, NATO konsepti de, bölgemizdeki işgaller de Evangelist Bush’un, 

“Armageddon inancı” doğrultusunda oluşturulmuş Haçlı projesidir. 

 

Bush’un mensup olduğu Evangelistlere göre, Armagedon savaşı, Kudüs yakınlarındaki 

Magedon ovasındaki tepelikte olacak bir Deccal savaşıdır . Bu savaşın öncesinde ise 

İsrail’in, “arz–ı mev’ud” inancında belirtilen sınırlara kadar genişleyerek “Büyük 

İsrail” olması şarttır. Armagedon savaşının ardından Bush’un tanrısı Davut’un tahtında 

Mesih’i hakim kılacak… Böylece hem “dünyevi zümre” olan Yahudiler, hem de “semavi 

zümre” olan Hıristiyanlar muratlarına erecek…  

 

İşte BOP’un dinsel perde arkası… İşte NATO’nun yeni konseptinin arka plan dinsel 

ritüeli…! 

 

Şu kapı kulları ne yapıyor Allah aşkına! 

 

İmdi, gazilik ve şehitlik gibi medeniyetimize ve dinimiz İslam’a has iki temel kavram 

etrafında yoğrularak asırlarca insanlığa adalet taşımış, Mehmetçik adını 

peygamberimiz Hz. Muhammed’den almış Türk askerini, bu “Armageddon’un emir 

eri” konumuna sürükleyenler, ne yaptıklarının farkındalar mı! 

 



Bu, laikliği toptan ihlal değil mi, ne dersiniz? 

 

Armageddon’un yerli kapı kulları, asırlar boyunca hilalin temsilcisi aziz Türk milletini, 

böylesi vahim bir “Haçlı gidişatı”na taşeron yapmakla ne büyük ihanet işlediklerinin 

farkındalar mı? 

 

Öte yandan Amerika’nın BOP’unun yerli “dinlerarası diyalog” tezgahtarları, 

“medeniyetler arası çatışma yok–mok” diye geveleyerek, aslında Evangelist Bush’un bu 

Armagedon hedefini ve hevesini örtmeye çalışıyorlar. 

 

Armagedon karşısında Hatemi şaşkın ördek gibi… 

 

Irak’ın işgali, BOP çukuru vs. gelişmelere ilişkin “yerli diyalogcular”dan tık yok; baş 

aktör F. Gülen Amerika’da, komisyonların demirbaşı M. Aydın bakanlık koltuğunda, 

dinsel danışman H. Karaman yeni safağı atmış kuşe–i uzlette şokta. 

 

Bir tek Prof. Dr. Hüseyin Hatemi, şu ekümenik sevdalı Bartholomous’un avukatı 

Kezban Hanım’ın beyi Hatemi şaşkın şaşkın konuşuyor. Bakınız, Armagedon 

konusunda Defne Sarısoy’a neler anlatıyor diyalogcuların “lügat maskotu” Hatemi 

Hoca: “Bugünkü Bush iktidarında çok tehlikeli deliler var. Orduda, hükümette, çeşitli 

iktidar mecralarında bazı beyinler var. Birtakım sapkın protestan tarikatleri kendi 

fundementalist inanışları ve ideolojileri ile iktidar nezdinde taraftar toplamaya 

çalışıyorlar. Sözünü ettiğim protestan fundamentalizmine göre, Hz. İsa’nın gelmesi için 

bu üçüncü milenyum başında mutlaka “Armageddon” denen o nihai savaşın çıkması 

lazım. Matrix filmi de tam manasıyla bu fikirlerin simgeleriyle doluydu. İnanmış bu 

Protestanlar, bir taraftan da Armageddon savaşının çıkması için uğraşıyorlar. Bu savaş 

nasıl çıkar? Mutlaka İsrail’in Araplara hücum etmesi veya Müslümanlar’ın İsrail’e 

hücum etmesi lazım. Armageddon Savaşı Kudüs yakınlarındaki Magedon Tepesi 

etrafında gerçekleşecek. Armegeddon Savaşı Müslüman ordusunun İsrailoğullarına 

saldırmasıyla çıkacak. Protestan fundamentalizmi, Armegeddon Savaşı’nda İsrail’in 

desteklemesi gerektiğini savunuyor. Çünkü Hz. İsa da ‘İsrail Arslanı’ olarak dünyaya 

gelmiştir. Yahudiler, Müslümanlar’a karşı Armageddon Savaşı’nı kazanmadıkça, Hz. 

İsa tekrar yeryüzüne dönmeyecek. İsa’nın dönmesi için savaşın çıkması ve kazanılması 

şarttır. Bu savaşı önce Hz. İsa olmadan Yahudiler’in kazanması lazım. Onun için İsrail 

ile sıkı bir işbirliği dini nedenlerden dolayı mecburidir. Ama bu savaş bittikten sonra da, 

144 bin Yahudi hariç, o 144 bin Yahudi de Hz. İsa’ya iman eden Yahudiler olacak, hepsi 

kırılacak. Bu sefer de Amerika ve Hz. İsa’ya bağlı olanlar yeryüzünde kalacak…” 

Öğleden sonra günaydın efendim! 

 

Hilal veya Haç; tercih sizin beyler! 

 

Bush’un BOP çukurunda debelenerek aziz milletimizi Armageddoncuların emir eri 

yapmaya çabalayan eski tüfek mücahidler, yeni yetme değişmişler–dönüşmüşler, kimi 

etkililer, bazı yetkililer, görüyor musunuz ne vahim işlerle uğraşıyorsunuz? Ne belalar 

sarıyorsunuz milletimizin başına; bu Müslüman milleti kimlere kapı kulu yapıp 

kıyamete doğru hızla yaklaştığımız bu zaman diliminde dünyalarını da, ahiretlerini de 

kaybettiriyorsunuz? 

 

Ey akl–ı selim sahipleri, Armageddon savaşı projesinde Haçlı’nın askeri olmak yerine, 

asırların en yüce medeniyetinin adalet timsali askeri olarak kalmak, İslam’ın şehit ve 



gazi rütbeleriyle Hilal’in gölgesinde kalmak daha hayırlı değil mi?  

 

Tercih sizin… 

 

İnancımız, tarihimiz, medeniyetimiz ve âli menfaatlerimiz Haçlı’nın emir eri değil, 

kıyamete kadar Hilal’in muhafızı olmaya davet ediyor. 

 

Yarın, askerimizin Mehmetçik namını kendisinden aldığı Peygamberimiz Alemlere 

Rahmet Hz. Muhammed’in (SAV), Irak’ta ortaya çıkıp İslam coğrafyasına musallat 

olacağını haber verdiği “Şeytan’ın orduları”na, Deccal’in askerlerine değinelim 

dilerseniz. Ne dersiniz, değinelim mi?  

  

Yakın geçmişe kuşbakışı  

NİHAL BENGİSU  

  

Spekülatif bir çalışma: ARMAGEDON  

Yakın geçmişe kuşbakışı  

"Mısır ırmağından büyük ırmağa, Fırat nehrine kadar bu diyarı 

senin zürriyetine verdim." (Tekvin 15 / 18)  

Bir dönemin bazı basın organlarında yeralan, içinde İsrail, ABD, 

Türkiye ve Müslüman kelimelerinin bulunduğu cümleleri hatırlayın. 

Okuduğumuz şeyler, sloganik dokuları ve 'doğru bir fikrin 

desteklenmesi için kurmacanın mümkün olabileceği' anlayışıyla 

hazırlandığı için olsa gerek, gerçekten önemli olan kimi noktalar 

konusundaki duyarlılık eşiklerimizi bir hayli aşağı çekmişti. Her gün 

pişirilen ama önümüze soğuk gelen Yahudi- İsrail- Mossad ya da lobi-

masonluk- ABD çağrışımlı olguların mantık ve gerçeklik kurallarına 

aykırı olarak 'tüketilmesi' yüzünden siyasi bilinç vidalarımız hayli 

yalama olmuştu çünkü. Kudüs denince Filistinliler gelirdi aklımıza, 

içimiz cız ederdi ama orada kalırdı her şey. Üstelik 'kahrolsun 

siyonistler, kahrolsun Yahudiler' v.s. şeklindeki sloganların hem 

çirkin hem banal kaçtığı kısa süreli bir döneme girmiştik; 

globalleşmeye sonuna kadar inananların dünyasında din 

farklılıklarının kültürel birer zenginlik olacağından, bu farklılıkların 

ortak insanlık tecrübesine birer katkı olarak değerlendirileceğinden 

bahsediliyordu. Radikal tutumların globalleşen dünyada fay kırıkları 

meydana getireceği söylendi, medeniyetler çatışması dendi, oysa 

bunları konuşmak için bile çok erkendi. Çünkü dünya üzerinde 

gücüne güç katmak için her yolu mübah gören, siyasetini ve 

stratejisini 'efsanelere' göre kurgulayan; yerin ve göğün, toprağın ve 

ateşin, tanrının ve şeytanın kimyasında yalnızca gücü arayan bir 

çığlığın karşısında minik, zavallı modern sosyolojik tezlere idealizmin 

karanlık odasında 'Amiral battı' oynamak düşerdi yalnızca! Zaman, 

üslup ve ifade yetersizliği ile sorunu odağın dışına taşıranların 'suçlu' 

olduğunu hissettiriyor şimdi, tabii her ne gerekçe ile olursa olsun 



sorunu vizyon dışı bırakanların da.  

...İsrail ve Körfez ve Türkiye  

" 23 Şubat 1996 tarihinde, Türkiye, Ortadoğu'nun sorunlu 

bölgesindeki İsrail ile tarihi bir anlaşmaya imza atıyordu." 

"Armagedon - Türkiye İsrail Gizli Savaşı" isimli kitap İsrail 

konusunda oldum olası temkinli bir politika izleyen Türkiye'nin 

Körfez savaşı sonrası değişen dengeler uyarınca zorlandığı rol ve 

durumları İsrail siyasetinin referans kaynağı olan efsaneler ve 

Tevrat'la ilişkilendirerek cevaplamaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde 

Timaş Yayınları'ndan çıkan kitap kendi alanında oldukça iddialı. 

Aydoğan Vatandaş'a göre savaşın çıkması, Saddam Hüseyin'in rolü 

ve Tevrat'ta Babil olarak zikredilen bugünkü Bağdat'ın yerle bir 

edilmesi "Armagedon"a varan zincirin halkalarını oluşturuyor. 

"Armagedon" ise Yahudilerin dünya hakimiyetine ulaşmak için 

yapacakları düşünülen son savaşın adı. Efsaneye göre savaş 

Yahudilerin galibiyetiyle sonuçlanacak. Kitap Körfez savaşının seyri 

ile Tevrat'ın ilgili ayetleri arasında senkronizasyon kurarak ilerliyor:  

"Babil (Bağdat) yiğitleri cenk etmeden el çektiler, hisarlarında 

oturuyorlar, güçleri tükendi, kadın gibi oldular, onun meskenlerine 

ateş verildi, kapı sürgüleri kırıldı. Şehir her taraftan alındı ve geçitler 

tutuldu. Kamışlıkları yakıldı" (Yeremya bölümü, 51, 30-32).  

"Irak Haber Ajansı (IRNA) dün yaptığı açıklamada ABD uçaklarının 

Musul'un kuzeyindeki buğday ve arpa tarlalarına yangın bombası 

atarak binlerce hububatı yaktığını iddia etti. Irak'ın BM temsilcisi 

Abdülemir El Anbari de BM Genel Sekreteri Butros Gali'ye bir 

mektup göndererek, ABD uçaklarının..."  

ABD - İsrail ikilisinin bölgedeki hedefleri çevre ülkelerin 

istikrarsızlaştırılmasını bir ön koşul haline getiriyor. Türkiye'yi de 

yakından ilgilendiren Çekiç Güç'ün bölgeye konuşlanması ve bir 

Kürt devleti sürecinin başlatılması da İsrail lehine çakılan önemli 

çivilerden biri; hele hele kurulması planlanan Kürt devletinin 

İsrail'in vaadedilmiş toprakları arasına girdiği göz önüne alınırsa... 

Aydoğan Vatandaş 15 Ağustos 1994 tarihinde Genel Kurmay 

Başkanlığı' nın Birleşik Görev Kuvveti Türk komutanlığına Çekiç 

Güç ile ilgili olarak gönderdiği bir yazıya da yer vermiş. Metinde 

ABD'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden izin alınmadan kurulan 

ve "Provide Comfort" harekatı ile ilgisi olmayan bir kriptodan 

bahsedilmekte. Türk personelin 'giremediği', haberleşme ve 

bilgisayar sistemleri ile mücehhez ve kuşkusuz ABD'nin Türkiye'de 

bulunma gerekçesini aşan bir kriptodur bu. İlgi çekici ve 'uyarıcı' 

mahiyette bir kaç alıntı da CIA Türkiye masası şefi Graham 

Fuller'den. Buna göre Kürtlerin özerklik arayışına ( uzun vadede 

İsrail sınırları içine girecek bu bölgenin istikrarsızlaştırılmasına!) 

gelebilecek muhtemel bir direnişin neticesi 'tehlikeli ve masraflı' 

olacaktır. Vatandaş'ın şeytan üçgenine benzettiği Çekiç Güç'ün ABD- 



İsrail ittifakını gözler önüne seren marifetleri bunlarla sınırlı 

kalmayacaktır elbet. 10 Şubat 1993'te Eşref Bitlis'in uçağının 

'düşürülmesi' ve 7 Ocak 1993'te Uğur Mumcu'nun öldürülmesi de 

Türkiye'de Kürt devletinin önünde duran sivil-asker bürokrasisine 

verilen gözdağlarıdır. Kitap, Susurluk vakıalarının ortaya çıkışını da 

adı geçen hedefler doğrultusunda kategorize ediyor. Devletin çeşitli 

birimlerinin karar ve destekleri ile kurulan ve 'kendi yöntemleriyle' 

savaşan özel gücün deşifre edilmesi, Susurluk'a kadar kahraman 

olanların kaza sonrası 'çete' suçlamalarıyla anılır oluşu bu hareketten 

rahatsız olan 'tasfiyeci' güçlerin operasyonundan başka bir şey değil...  

Aydoğan Vatandaş 1974 İstanbul doğumlu. 1995 yılına kadar Deniz 

Harp Okulunda okuyan Vatandaş çeşitli dergi ve gazetelerde yaptığı 

araştırma dosyaları ile tanınıyor. Armagedon/ Türkiye- İsrail Gizli 

Savaşı, halen Aksiyon Dergisi'nde çalışan Vatandaş'ın ilk kitabı.  

Olay ve belgeler, basında yer alan ya da gizli kalan görüş ve telakkiler 

arasındaki ilişkileri tedrici olarak; okuyucunun heyecanını üst 

sınırlara taşıyan bir kontekstle kurgulanmış. Yazar sözkonusu 

faktörler arasındaki bağlantıları kitabın sonundaki ekte verdiği dava 

dosyaları bilirkişi raporları ve (özellikle Çekiç Güç'ün görev 

süresinin uzatılması konusunda alınacak tedbirlerle ilgili) üst düzey 

yazışmalarla destekliyor. Kitabın Foucoult Sarkacı'ndan yapılan bir 

alıntı ile başlayıp sözü geçen kehanetlerin hatırı sayılır bir 'karşılığı' 

makamına 'Üst düzey bir askeri yetkilinin konuşması' ile bitmesi 

kitaba 'sinematografik' bir süreç kazandırmış.  

"Armagedon" Aydoğan Vatandaş'ın ilk kitabı ve bir başlangıç olarak 

da çok iyi. Yeni Dünya Düzeni rotasında yaşadığımız çalkantıların 

pek 'hasbelkader' olmadığına dair derli toplu bir şeyler okumak 

istiyorsanız, sağlam bir perspektifle hazırlanmış bu çalışmayı tavsiye 

ederiz. 'Armagedon' içerdiği olay, bilgi, belge ve beyanatları ile yakın 

geçmişe kuşbakışı bakma fırsatını da veriyor. 'Projeksiyonlarına' 

kuvvet Aydoğan Vatandaş...  

  

 ***** Hasim Söylemez 

Yeni yıl kehanetleri 

2000 tutmadı, 2001 verelim! 

2000 yılı için söylenen çoğu kehanetler fos çıkarken yeni yıl için söylenen kehanetler ise 

hem sevindiriyor hem üzüyor. Kâhinlere göre 3. Dünya Savaşı yeni yüzyıl içinde 

çıkacak, bunun sonucunda dünya büyük kuraklıklar yaşayıp çölleşecek. Tüm dünya bu 

kehanetleri tartışırken, yerli kâhinlerimiz de Türkiye'nin 2050 yılında dünyadaki tek 

süper güç olacağını ileri sürüyor 



Sonradan olacak şeyleri, gaipten haber vermek anlamına gelen ve kökeni Arapça olan 

"kehanet" kelimesi insanoğlunun varlığından beri merak uyandırmış, daima inanılan 

bir güç olarak telakki edilmiş. Kehanet tarihine bakıldığında ise bu gizemli kelimenin 

her toplumda varolduğu karşımıza çıkıyor. Kehanet, Şamanizm kültünü yaşayan 

toplumlarda olduğu gibi, eski Yunan mitolojilerinde ve milattan önceki dönemlerdeki 

Mezopotamya uygarlıklarında karşımıza çıkıyor. Binlerce yıl boyunca ortaya atılan 

değişik kehanetler, dünyanın genelini ilgilendirdiği gibi, yöresel olarak kabul görenleri 

de var. Değişik yolları deneyerek ortaya kehanetler atan kişiler türemiş, kimisi insanları 

sömürmüş, kimisi de verdiği haberlerin gerçekleşmesiyle insanların güvenini kazanmış. 

Ancak kâhinler tarafından ortaya atılan 2000 kehanetlerinin çoğu fos çıktı. Ne 

gökyüzünde uçan arabalar var, ne de Ay'da koloni kuran insanlar. Yine 2000 

kehanetleri çerçevesinde insan ömrünün 150 yıla çıkacağını haftalık çalışma saatinin 25 

saate ineceğini haber verenler de yanıldı. En önemlisi 1999 tarihinde kıyametin 

kopacağını söyleyenler yanılmak bir yana utandılar. Evet 2000 kehanetlerinin büyük 

çoğunluğu fos çıktı, şimdi sıra yeni milenyum kehanetlerinde. Kimi kâhinlere göre yeni 

milenyumda kıyamet kopacak, kimine göre ise yeni dünya savaşları başlayacak. 

Özellikle kaynağını İncil ve Tevrat'tan alan kâhinlere göre ise bu milenyumda Mesih'in 

gelecek olması insanların merakını uyandırmış durumda. Bütün bu kehanetler 

beklenirken, yapılan tarihi hesaplamalarda ise büyük yanlışlıklar yaşanıyor. Değişik 

takvimleri baz olan kâhinlerin vermiş olduğu rakamlar birbirleriyle çelişiyor. Kimi 

takvime göre yeni milenyum geçen sene başladı, kimine göre bu sene başlıyor. Kimi 

takvimlere göre ise milenyum 5 yıl önceden başlamış. Genel olarak dünyada insanlar 

böyle kehanetler ve tarihlerle meşgul olurken, Türkiye'de de yöresel bazda bir takım 

kehanetler ileri sürülüyor. Örneğin; 2050'de Türkiye dünyadaki tek süper güç olacak. 

Armagedon gerçekleşecek mi ? 

"Tevrat'ın Şifresi " isimli kitabın yazarı Michael Drosnin İsrailli matematikçi Dr. 

Eliyahu Rips'i kaynak gösterip Tevrat'ın şifrelenmesi yoluyla birçok konuda 

kehanetlerde bulunuyor. Rabin Suikastı, Körfez Savaşı gibi önemli konularda haklılığı 

ortaya çıkarken, insanların asıl merakını uyandıran konu ise; Armagedon kehanetinin 

gerçekleşip gerçekleşmeyeceği. Yazar Drosnin kitapta Armagedon'u kıyamet ve mahşer 

anlamında kullanıyor; bunun da savaşla olabileceğini belirtiyor. Yani gerçekleşecek 

olan 3. Dünya Savaşı, eğer Tevrat'ın şifresi doğru ise yüzyılın sonunda ya da gelecek on 

yıl içinde gerçekleşecek. Yazar Drosnin Armagedon'u Ölü Deniz civarında bulunan 

"Mühürlü Kitap" olarak bahsedilen parşömenlerden esinlenerek dile getiriyor. 

Parşömenlerdeki şifrelerin bilgisayarla çözüleceği haber veriliyor ve şifreler çözülüyor. 

2000 ve 2006 yılları Dünya Savaşı ile birlikte şifrelenmiş. Bu iki yıl hem atomik soykırım 

hem de Dünya Savaşı ile şifrelenmiş. 

Tevrat kaynaklarından sonra Amerika'da yaşayan Hopiler de bir yıkımdan bahsediyor. 

Arizona eyaletinde yaşayan Hopilere göre; çeşitli zaman dilimlerinden geçen dünyayı 

son bir yıkım beklemekte ve bu yıkımdan sonra en son olacak kıyamete kadar gelecek 

bir mutluluk süresi beklemektedir. Bu yıkımın 2000 yılı başında, nükleer bir savaş veya 

bir göktaşı düşmesiyle gerçekleşeceğine inanılır. Hopiler tam bir tarih vermezken 

Mayalar büyük yıkım için gün bile veriyor. Maya kutsal takviminin bitişi MS 22 Aralık 

2012 olarak kabul ediliyor ve bu tarihte bu yıkım gerçekleşecek, yani dünya son 

bulacak. 



Nostradamus'a göre 

3. Dünya Savaşı 2076'da 

Kâhinlerin en ünlüsü olarak tarihe geçen Nostradamus'a göre gerçekte kıyamet 3797 

yılında kopacak. Bunu da Son Gün'ün gelip çatması , yeryüzü ve gökyüzünün yep yeni 

bir çehreye bürünmesi ölümün ölümsüzlüğe dönüştüğü dönem olarak belirtiliyor. 

Ancak Nostradamus'a göre bundan önce 3750 yılında 5. Dünya Savaşı çıkacak, 2106 

yılında 4. Dünya Savaşı son bulup 1000 yıl gibi bir süre barış yaşanacak. 2076'da 3. 

Dünya Savaşı çıkacak ve bu savaş 25 yıl sürdükten sonra, savaş sonrasında çölleşmiş bir 

dünya meydana gelecek. 2050 yılında SS devleti tekrar kurulacak. Nostradamus 2000 

yılında atomik bir saldırı sonucu Roma'nın yok olacağını, Avrupa ile İtalya arasında bir 

savaş başlayacağını bu savaştan İtalya'nın galip geleceğini haber veriyor. 

Nostradamus'un bu son kehaneti diğer bazı kehanetleri gibi gerçekleşmiş değil. Yine 

Yehova Şahitlerine göre kıyamet 2000'li yılların başında kopacak. 

Diğer bir kâhin Edgar Cayce de 2000 yılı için pek iyimser değil. 2. Dünya Savaşı'nın 

başlangıç ve bitiş tarihlerini bilen ve uyuyan kâhin olarak isimlendirilen Edgar Cayce'ye 

göre 21. yüzyılda kutuplar yer değiştirecek, yeni karalar ortaya çıkacak. Kızıl Çin'le 

Rusya'nın da birleşeceğini haber veren Cayce'ye göre aynı zamanda 21. yüzyıl barış ve 

sevgi getirecek. 

Herkes Mesih bekliyor  

2000'li yıllar için söylenen en önemli kehanetlerden birisi de Mesih'in geleceği ile ilgili. 

Hemen her dindeki insanların Mesih'in geleceği inancı 2000 yılı itibariyle iyiden iyiye 

alevlenmiş durumda. Hatta Yahudi bir tarikat Ölü Deniz civarındaki tepelerde Mesih'in 

geleceğini bekliyor. Bu tarikat 2000 yılı ile birlikte beklentisini iyice arttırmış durumda. 

Hopi Kehaneti ise bir Mesih yerine iki kurtarıcı kardeşin 2000 yılının ilk çeyreğinde 

yeryüzüne geleceğini ileri sürüyor. Yahudi kökenli ve İncil'den etkilenerek oluşmuş 

Mesih beklentisi tüm dünyayı sarmış. Bazı gruplar Mesih beklentisinde aşırıya giderek 

bu kurtarıcıyı bekliyor. Gelecek olan Mesih'in ise Hz. İsa olduğu yönündeki görüşler 

ağırlık kazanıyor. Hz. İsa gelecek diye uzun yıllar Mesih bekleyen marjinal gruplar 

"Şam'daki Beyaz Minare'nin altına inecek" diye, Hz İsa için her cuma caminin 

avlusuna bir at çekip bekliyorlar. Mesih beklentisi Müslüman olan bazı gruplarda da 

karşımıza çıkıyor. Ancak genel olarak Müslümanlarda Mesih inancı yerini Mehdiliğe 

bırakıyor. Yani müjdelenmiş kurtarıcı olacak şahıs. Bu yüzdendir ki; özellikle 

Türkiye'de birçok dini cemaat Mehdi'nin kendi içlerinden çıkacağını hatta daha ileri 

giderek Mehdi'nin kendi liderlerinin olduğunu söylemişlerdir. Mehdi için söylenen 

zaman ise tıpkı Mesih'teki gibi 2000'li yıllar. Bu yüzden kendisini Mehdi ilan edip 

piyasada dolaşan birçok meczup bulunuyor. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Güç; İslam'da kehanetin olmadığını belirterek: 

"Gaipten haber verme İslam'da kabul görür şey değildir. Rüya ya da sadece 

peygamberlere gönderilen vahiyler sonucunda gelecek ile ilgili yorumlar yapılabilir. 

Sıkıntılar artınca da insanlar mecburen kehanetler inanmak zorunda kalmışlar. Bu 

yüzden bir çok kişi kendisini Mesih veya Mehdi ilan ediyor" şeklinde konuşuyor. 

Türkiye süper güç 

olacak mı? 



Dünya'nın genelini ilgilendiren kehanetlerin yanısıra Türkiye'yi birebir ilgilendiren 

kehanetler de var. Mehdi inancı doğrultusunda Türkiye'de birçok cemaat Mehdi'nin 

Türkiye'den çıkacağını ileri sürüyor. Yeni milenyumda çıkacak olan Mehdi'nin başta 

Türkiye olmak üzere tüm dünyayı kurtarması bekleniyor. Türkiye kehanetlere göre 

siyaset, sosyal hayat, spor ve sanat alanlarında da birtakım değişiklikler yaşayacak. 

Ancak kim tarafından ortaya atıldığı bilinmeyen ve Türkiye'de büyük çoğunluğa hakim 

olan bir inanca göre Türkiye 2000'li yıllarda süper güç olacak. Ortalıkta dolaşan 

kahenetlere göre, Türkiye 2040'li yıllarda dünyada kendisinden bahsettirecek, 2050 

yılında ise dünyadaki tek süper güç olarak kabul edilecek. Yine kehanete göre 

Türkiye'nin süper güç olma aşamasında diğer Türk devletlerinin de Türkiye'ye tâbi 

olması sözkonusu olacak. Burada varılmak istenen Osmanlı ruhunun tekrar yeşereceği. 

Yani aynı kaynağa göre Türkiye önümüzdeki 10 yıl içinde kendi eksikliklerini 

tamamladıktan sonra Avrupa Birliğine girebilecek. Türkiye'yi önümüzdeki 2 yıl içinde 

bir takım değişiklikler de bekliyor. Kehanetlere göre Türkiye'de 2001'de erken seçim 

aşamasına gidilecek ve 2002 yılında ise seçim yapılacak. Mehmet Memiş (Medyum 

Memiş) cinler ile yaptığı istişare sonucunda bu yargılara ulaştığını söylüyor. Yine 

Memiş'e göre Türkiye'de önümüzdeki iki yılda ekonomik olarak sıkıntılar devam 

edecek. Ancak Türkiye'de 17 Ağustos'ta yaşanan deprem gibi büyük felaketlerin 

olmayacağını söylüyor. Türkiye'de önümüzdeki 10 yıl içinde sanat alanında büyük 

değişiklikler ve başarılar olmayacağı belirtilirken spor alanında özellikle futbolda 

başırların devam edeceği dile getiriliyor. Memiş, Galatasaray Futbol Takımı'nın 2001'de 

de dünyada kendisinden bahsettirecek başarılara imza atacağını söylüyor.  

Memiş her ne kadar kehanetler ortaya atılırsa da insanın şer olan olayları hayıra 

çevirmesinin mümükün olabileceğini iddia ederek şöyle konuşuyor: "İnsan şer 

karşısında dua ederse ve Allah da bu duaları kabul ederse şerler hayra dönüşebilir. 

Kehanetler illa da gerçekleşecek denilemez". Ekonomi Uzmanı Doç. Dr. Kamil Uslu ise, 

Türkiye'nin önümüzdeki dönemlerde ekonomik yönden sanıldığı kadar kötüye 

gitmeyeceğini belirtiyor: "Türkiye önümdeki yıllarda daha da iyiye gidecek. Dengeler 

sağlanacak, oluşan olumsuzluklar yeni yılın başında aşılacak. Yeni gelişmekte olan 

ülkemizde enflasyonda da ciddi bir düşüş bekleniyor" şeklinde konuşuyor. 

Milenyum 2001'de başlar 

Tıpkı kâhinlerin ortaya attığı kehanetler gibi, yaşadığımız dönemin tarihi de tartışılıyor. 

Kâhinler başka başka takvimlerden faydalanarak ortaya attıkları kehanetlerinin 

gerçekleşmesi tarihi birbirini tutmuyor. Her kâhine göre dünya değişik tarihlerde yok 

olacak. Gnümüzde tartışılan konu ise yeni milenyumun 2000 yılında mı , yoksa 2001 

yılında mı başladığı. Kullandığımız miladi takvime göre 3000 yılı 1 Ocak 2001 tarihinde 

başlıyor. 

Mısır'da eskiden beri kullanılan Güneş Takvimi Roma İmparatoru Julyen tarafından 

360 günden 365 güne çevirilip düzeltmeler yapılıyor. Böylece miladi takvimin ilk şekli 

ortaya çıkıyor. Daha sonra Jülyen Takvimi Mart'ta başlayan yeni yıl, 500. yılında Aziz 

Jean'dan dolayı 1 Ocak tarihine alınır. Gregor tarafından Ocak ayına alınan miladi 

takvim son ve gerçek şeklini almış olur. Yani biz bugün bu takvimi kullanıyoruz. Ve bu 

takvime göre 3000 yılı 1 Ocak 2001 tarihinde başlıyor, başka bir deyişle yeni milenyum 

2000'de değil 2001 tarihinde sayılmaya başlanıyor. Hz. İsa'nın doğumunu baz alan 

takvimler ise miladi takvime göre çok daha ileride. Hz. İsa'nın doğumun baz alan 

hesaplamalara göre şuanda 2005 yılı yaşanıyor. Hicri takvime göre hesaplama 



yapanlara göre ise 2000 yılı için daha bayağı bir zaman var. Hicri takvim ise şu anda 

1421 tarihini gösteriyor. 

Dünyada ve Türkiye'de söylenen kehanetlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilinmez 

ama yeni milenyumun tüm insanlar için hayırlar getirmesi hepimizin temennisi. 

2000 kehanetleri fos çıktı 

Nostradamus göre 3—4 Temmuz 1999 tarihinde kıyamet kopacaktı 

Nostradamus göre 1999 yılının yedinci ayında gökyüzünden Deccal inecek, yeni yüzyıl 

yaklaşırken salgın, açlık, askeri terör kol gezecekti. 

1893'de Thomas De Witt Talmage tarafından söylenen; "Yaşam kalitesi o kadar artacak 

ki, 150 yıl yaşamak artık sıradan bir hadiseye dönüşecek"(ti). 

Yine Talmage göre, "Yüzyılın sonunda kârın işveren ve çalışan arasında paylaşılması 

prensibiyle büyük şirketlerin ve iş dünyasının çıkarları büyük bir uyum içinde 

işleyecek"(ti). 

1927 yılında ortaya atılmış; "Nükleer zeplinler gökyüzünde saatte 550 km hızla yol 

alacak!" 

1940'ta, "uyuyan kâhin" Edgar Cayce tarafından ileri sürülmüş; Çin, güçlü bir 

demokrasiye sahip dindar Hıristiyan ülkesi olacak. Rusya, dindarların kıblesi olacak. 

ABD'de siyah—beyaz gerginliği çatışmalara neden olacak, yoksullar zenginlere karşı 

ayaklanacak. 

1940'ta söylenmiş; "Binlerce km. uzaklıktaki insanlar ve maddeler, elektrik devrelerinin 

iki ucundaki kameralar aracılığı ile birbirine bağlanacak"(tı). 

1966'da şöylenmiş bir kehanete göre; 2000'de makinalar o kadar çok üretecek ki, 

ABD'de herkes tek başına zengin olacak. 

1967 yılında söylenmiş; Aya koloni kurulacak, insanoğlu Mars'a ayak basmış olacak, 

gökyüzü insanın kontrolüne geçecek. 

1975'de söylenmiş; "Gökyüzünde tekerleksiz arabalar uçacak, böylece tekerleğin sonu 

gelmiş olacak"(tı). 

1982'de söylenmiş; "Haftalık çalışma süresi azalacak. 2000'de 25 saat olacak. İki üç 

kişinin aynı işi yapması vardiyalar sayesinde çalışma saatleri esneklik kazanacak"(tı). 

1900'da söylenmiş; "Savaşlar, tıpkı gladyatörler gibi demode olacak. Savaş bu yüzyılda 

varlığını koruyamayacak kadar gereksiz, aptalca ve medeniyet dışı olacak"(tı). 

1900'de söylenmiş; 100 yıl sonra torunlarımızın torunları, Noel yemeğinde büyük elma 

büyüklüğünde çilek yiyecek. 

Doç. Dr. Engin Beksaç (Sakarya 



Üniversitesi Öğretim Üyesi): 

Her bin yılın 

bir kehaneti var 

Kehanetler İnsanoğulunun varlığından beri var. Hangi tarihe bakarsanız bakın, hangi 

toplumu incelerseniz inceleyin kehanetler karşınıza çıkıyor. İlkel kabilelerden, modern 

topluluklarda bile bir kehanet inancı var ve insanlar bu güçten her zaman 

korkmuşlardır. Yaşanır veya yaşanmaz burası tartışılacak bir durum ama bu anlayış 

gelmiş ve gelecek tüm dünya topluluklarında var. Her bin yılda bir kehanet 

uydurulmuş, her bin yılda özellikle kıyamet ile ilgili kehanetler uydurulmuş. 

Arif Arslan (Kehanet Kitabının yazarı): 

Gaybı Allah bilir 

Kur'an'da bilinmez denilen ve Allah'tan başkasının bilmediği gayb, mutlak gaybdır. 

Yani kişinin kazancı, kaderi, eceli, rızkı, yağmurun ne zaman yağacağı ve rahimlerde 

olanın durumu ile birlikte daha pek çok konuya ait gayb hükümleri, sadece Allah 

tarafından bilinen gaybdır. Mesela, yüzyıllardan beri üzerinde olduğumuz fay hattının 

ne zaman ateşleneceği bilinmeyen gayb hükümlerindendi. Nitekim bilemedik ve 17 

Ağustos 1999 günü saat 03:03'de ateşlendi. Neden o geceydi, buna sebep neydi? Bu 

bizim için gizlidir, gizli kalacaktır. Yapılan yorumların tamamı tahminden öte geçmeyen 

şeylerdir. Kesin olarak bu iş şundan oldu diyecek hiç kimse yoktur. Yoksa bugün 

olmasa bile yarın depremi önceden keşfedebilecek aletler de bulunabilir. En azından 

birkaç dakika önce bu tespit edilebilir. Çünkü ilim bu tür konuları çözebilir. Bunlar 

gayb aleminden emir alemine çıktıktan sonra belli emarelerle anlaşılabilir. 

  

  MESİH DECCAL SESSİZCE GÖREVİNE BAŞLADI  

Kıyametten önceki son dönem olan Ahir Zaman'da Mesih Deccal’in ortaya çıkıp 

insanları din ahlakından uzaklaştıracağı, yeryüzünde büyük kargaşaya ve zulme neden 

olacağı pek çok güvenilir hadisle bildirilmiştir.  

Mesih Deccal, insanları kendi sistemine inandırmak için karışıklığı ve katliamları olması 

gereken bir gelişme gibi göstermekte ve bu uğurda, hiç bir günahı olmayan suçsuz 

çocukların dahi öldürülmesini teşvik etmektedir.   

Peygamberimiz (sav) bir hadisinde “Allah Hz. Adem’i yaratmış olduğu günden bu yana, 

Deccal’in fitnesinden daha büyük bir fitne olmamıştır.” 1 sözleriyle Deccal’in fitnesinin 

büyüklüğüne dikkat çekmiş ve tüm insanları bu tehlikeye karşı uyarmıştır. Bir başka 

hadiste ise “Allah’ın gönderdiği her peygamber ümmetini Deccal ile uyardı” 2 sözleriyle 

Deccal’in fitnesinin yalnızca Müslümanlar için değil tüm insanlar için büyük bir tehlike 

olduğuna işaret edilmiştir.  

Peygamberimiz (sav)’in, hadislerinde Deccal’in çıkış alametleri olduğunu bildirdiği 

olayların birbiri ardınca gerçekleşmiş olmasından ise, Mesih Deccal’in ortaya çıktığı 

anlaşılmaktadır. Dünya üzerinde yaşanan pek çok olay, Peygamberimiz (sav)’in ve 



İslam alimlerinin, Mesih Deccal’in ortaya çıkacağı tarih ve yapacağı faaliyetler 

hakkında verdikleri bilgilerle tam olarak mutabıktır. Büyük İslam alimi Said Nursi 

“...Deccal, büyük bir baskı ve büyük bir zulüm ve büyük bir şiddet ve dehşet ile hak 

ettiklerinden büyük bir iktidar görünür.”3 (Şualar 469) sözleriyle Deccal’in gücünün ve 

iktidarının şiddete ve baskıya dayalı olduğunu bildirmektedir. Son zamanlarda 

yeryüzünde artan şiddet, anarşi ve kargaşa, katliamlar ve işkenceler, devlet ve örgüt 

terörleri ise Deccal’in faaliyet halinde olduğunu ve tüm bunları yönettiğini 

göstermektedir.  

Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde, Deccal’in insanları iyilikten uzaklaştırabilmek için 

her yola başvuracağı, çeşitli hile ve aldatmacalarla geniş kitleleri etkisi altına alacağı 

bildirilmektedir. Deccal’in bu yolla insanları kendi idealleri doğrultusunda istediği gibi 

yönlendireceği “Deccal’in tabileri (ona uyanlar) çoktur. Kendisine birçok kimse iltihak 

eder (katılır).” 4 hadisiyle haber verilmiştir.   

Deccal bu amacına ulaşabilmek için inkarı benimseyen kitleler kadar iman sahibi 

insanları da aldatmaya çalışacaktır. Deccal’in, verdiği telkinler ve kullandığı taktiklerle 

bir kısım zayıf imanlı insanları kandırmayı başaracağı ve bu yolla çevresine taraftar 

toplayacağı hadislerde şöyle bildirilmektedir:  

Her kim Deccal’in çıktığını işitirse ondan uzaklaşsın. Allah’a yemin olsun ki kişi kendini 

mümin zannederek (kendine güven içerisinde) onun yanına gider ve Deccal’in 

şüphelendirmesiyle onu takip eder.5   

Deccal’in çıktığını işittiğinizde ondan kaçınız. Çünkü bir adam onu reddetmek niyetiyle 

yanına gelir, fakat ona tabi olup kalır. Zira Deccal ile beraber kalpleri vesveselendiren 

çok şeyler vardır.6   

Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde Deccal’in bu amaçla üç İlahi dinin mensupları olan 

Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlara farklı metodlarla yaklaşacağı ve onları 

birbirlerine düşürerek yeryüzünde büyük bir fitne ve bozgunculuk çıkarmaya 

çalışacağına işaret edilmektedir. Hadislerde Deccal’in bu fitnesi sonucunda 

yeryüzününün büyük bir savaş alanına döneceği, kan dökmenin, ölümlerin alabildiğine 

artacağı bildirilmekte; Deccal’in hedef almayacağı hiçbir yer kalmayacağı haber 

verilmektedir:  

... (O sırada) fitneler, karışıklıklar, ihtilaller çok olur da insanlar birbirlerini öldürürler. 

İnsanlar kendi canlarına kıyarlar ve yeryüzünü belalar kaplar. İşte öyle sıkıntılı bir 

zamanda ... mel’un (lanetlenmiş) Deccal... çıkar...7  

.... (Deccal) kayalık bir mevkiden çıkacaktır da, sağ tarafa ve sol tarafa (yani her tarafa 

ordular göndermek suretiyle) en süratli şekilde şiddetli fesatlar yapacaktır.8  

Hiçbir belde yoktur ki onu Deccal orduları çiğnemeyecek olsun.9  

Deccal anarşi, terör, şiddet, savaş ve kan dökmeyi kendince makul gösterebilmek için 

bazı inananları da, bu felaketlerin ahir zamanda mutlaka yaşanması gerektiği yalanıyla 

aldatmaya çalışır. Deccal’in bu oyununa göre, ahir zamanda beklenen müjdeli 

gelişmelerin gerçekleşebilmesi için, bunun öncesinde medeniyetlerin birbirine düşman 

olup yeryüzünde büyük bir savaş yaşanması gerekmektedir. Bu yanılgıya göre ahir 



zamanda gelmesi beklenen Mesih’in ortaya çıkışından önce Yahudilerin ve onlara 

destek olan bir kısım Hıristiyanların bir yanda, Müslümanların ve Katoliklerin ise diğer 

tarafta yer aldığı “Armagedon” adı verilen büyük bir savaş yaşanmalıdır. Deccal’in 

telkinlerine göre “yedi yıl sürecek bir felaket döneminin yaşanması; bu dönemde 

Yahudilerin ve diğer iman edenlerin zulüm görmesi; ve Armagedon savaşıyla birlikte 

Yahudilerin üçte ikisinin ölmesi ve İsrail topraklarının harap olması” gerekmektedir. 

Deccal, kutsal metinler üzerinde yaptığı aslı olmayan birtakım mecazi yorumlarla 

Hıristiyanları ve Yahudileri Mesih’in ancak tüm bu şartlar oluştuğunda yeryüzüne 

geleceğine inandırmaya çalışmaktadır. Deccal’in Hıristiyanlara telkin ettiği bu inanca 

göre, Hz. İsa’nın önderliğinde bu savaşı kazanacak olan Yahudiler, Hz. İsa’ya tabi 

olacak ve Hıristiyanlığa dönüş yapacaklardır.  

Deccal bazı Hıristiyan gruplarını Hz. İsa’nın gelmesi için pek çok önşart oluşması 

gerektiğine inandırarak büyük bir karmaşaya sürüklemeye çalışmaktadır. Oysa ki 

ortada karmaşık olan hiçbir şey yoktur: “Deccaliyet Allah inancının olmamasıdır. Allah 

inancının olması da Mesihiyettir”. Hz. İsa’nın gelişi Allah’ın bir mucizesidir. Ancak bu, 

öncesinde karmaşa oluşmasını gerektirecek bir konu değildir. Allah tarih boyunca 

elçilerini pek çok mucizelerle desteklemiştir. Allah hayatın her anında insanlara pek çok 

yaratılış mucizesi de göstermektedir. Evrenin mükemmel dengesi, hücredeki olağanüstü 

kompleks yapı, hayvanlardaki ve bitkilerdeki harikalıklar, insan vücudunun kusursuz 

işleyişi gibi özelliklerin her biri çok büyük birer mucizedir. Allah, iman edenlerin 

imanlarının pekişmesi için pek çok güzellik yaratmaktadır. Hz. İsa’nın gelişi de yine 

Allah’ın iman coşkusu için yarattığı bir güzellik ve bir iman hediyesidir. Allah, takdir 

ettiği zaman geldiğinde Hz. İsa’yı tüm insanlığa gösterecektir. Böyle bir güzelliği, pek 

çok önşart ile karmaşaya sürüklemenin Deccal’in şeytani planının bir parçası olduğu 

görülmeli ve bu tuzağa karşı dikkatli olunmalıdır.  

Mesih Deccal Ortadoğu’da Karmaşa İstiyor...  

Deccal bu yolla Hıristiyanları Hz. İsa’nın gelişine kadar, dünyada bir savaş, kargaşa ve 

anarşi ortamı olması gerektiğine inandırmaya çalışmaktadır. Irak savaşının da, 

oluşmasını bekledikleri bu kıyamet alametlerinde anahtar bir rol üstlendiği fikrini 

benimsetmektedir. Etkisi altına aldığı insanlara, Mesih’in gelişinden önce barışı vaaz 

etmenin sözde bir delalet, kutsal kitapların sözüne karşı gelmek ve hatta Deccallik 

olacağına inandırmakta, bu yolla Ortadoğu’da gerilimin düşürülmemesi gerektiğine 

ikna etmektedir.10 Bu doğrultuda savaş karşıtı ülkeleri ve barış hareketlerini Deccal 

hareketi olarak göstermekte, Mesih gelene kadar asla barış olmaması için bölgedeki 

savaş ortamının mutlaka sürmesini sağlamayı amaçlamaktadır.  

Bazı Ortadoğu ülkelerinde eğitim eksikliğinden, demokrasi kültürünün tam anlamıyla 

gelişmemiş olmasından kaynaklanan birtakım sorunlar yaşandığı açıktır. Ancak bu 

sorunların giderilmesinin yolu hiçbir zaman savaşmak ve şiddete başvurmak 

olmamalıdır. Unutmamak gerekir ki, savaş her zaman her iki tarafa da kayıp ve yıkım 

getirmektedir. Nitekim Irak Savaşı’nda da olduğu gibi, pek çok Iraklı masum hayatını 

kaybetmekte, yakınlarını yitirmekte veya sakat kalmaktadır. Aynı şekilde bu bölgede 

bulunan pek çok yabancı asker de ölmektedir. Her biri eğitimli, kültürlü gençlerden 

oluşan bu askerlerin kaybedilmesi hem aileleri hem de ülkelerinin geleceği açısından 

önemli bir kayıptır. Oysa ki her iki tarafın da, hiçbir maddi ve manevi zarara ve can 

kaybına uğramadan çözüm elde edilmesi çok kolaydır. Allah’ın emrettiği ahlakın gereği 



olan sevgi, hoşgörü ve adalet anlayışı yaşanırsa her türlü sorun barışçıl yöntemlerle 

çözülebilecek ve kolaylıkla uzlaşı sağlanabilecektir.   

Ortadoğu’nun pek çok bölgesi Hıristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar için kutsaldır. 

Bu beldeler zaten Hıristiyan ve Yahudilerin de atalarının topraklarıdır. Müslümanların 

sevip saydığı tüm peygamberler bu topraklarda yaşamış, bu beldede tebliğ 

yapmışlardır. Hepimiz için değerli ve kutsal olan bu topraklar çok geniştir; üç İlahi 

dinin mensupları da bu topraklarda dilediği gibi yerleşebilmeli, ibadetlerini özgürce 

yerine getirebilmeli, ticaretini yapabilmeli, huzur ve barış içinde birarada 

yaşayabilmelidir. Başta petrol olmak üzere bölgenin sahip olduğu yeraltı zenginlikleri 

de tüm halkların eşit olarak faydalanacağı şekilde değerlendirilebilir. Bunun için ise 

barış ve huzur ortamının olması şarttır. Bölgenin ihtiyacı toplumların sanat, tıp ve 

bilimsel açıdan ilerlemesi, temel insan haklarını ve bireysel hakları koruyan bir ortam 

oluşturulması, demokrasi anlayışının tam anlamıyla yerleşmesidir. Buna bağlı olarak 

ekonomik kalkınmanın sağlanması önemlidir. Ancak tüm bunlar için ayrılabilecek 

maddi olanakların askeri giderlere ve silahlara harcanması büyük bir kayıptır. Bunun 

için samimi iman edenlerin ittifak etmesi, mevcut imkanların savaşmak için değil, bu 

ittifakın sağlanması için kullanılması gerekmektedir.   

Bölgedeki bu gibi sorunlar temelde din ahlakının tam anlamıyla yaşanmamasından ve 

materyalizm, ateizm gibi Deccal’in desteklediği dinsiz ideolojilerin etkisinden 

kaynaklanmaktadır. Ancak elbetteki bu, yalnız Ortadoğu’ya has bir sorun değildir. 

Dünyanın pek çok bölgesinde insanların din ahlakından uzaklaşması nedeniyle ahlaki 

dejenarasyon, seri cinayetler ve çeşitli sapkınlıklar yaygın olarak görülmektedir. 

Samimi iman edenlerin, din ahlakı dışındaki söz konusu bu uygulamaların ortadan 

kalkması için ciddi bir çaba göstermesi gerekmektedir. Ancak elbette Deccal bu 

durumun tüm dünyada yaygınlaşmasını isteyecek, savaş ve terör ortamının 

sürdürülebilmesi için çeşitli taktiklerle ve sinsi planlarla ortaya çıkacaktır.  

Hıristiyanlar Mesih Deccal’in Oyununa Karşı Dikkatli Olmalıdırlar  

Hıristiyanların ve Yahudilerin Deccal’in tüm bu tuzaklarına karşı dikkatli olmaları 

gerekmektedir, çünkü Deccal bunları sanki dini birer hüküm gibi göstermeye 

çalışacaktır. Deccal, İncil’e tabi olan samimi Hıristiyanlara oyun oynayarak, onları 

kendi kutsal kitaplarına muhalif olacak şekilde sapkın bir ideolojiye sürüklemeye 

çalışmaktadır. İncil’in öğretilerini hiçe saydırarak, kendi sapkın fikirlerini onlara doğru 

ve meşru göstermek istemektedir. Gerçekte ise Allah adına ortaya çıkarak hakkı batıl, 

batılı ise hak olarak göstererek büyük bir oyun oynamaktadır. Onları din adına, iyilik 

adına hareket ettiklerine inandırmakta ve Allah’ın adını kullanarak onları kötülüğe 

teşvik etmektedir. Kuran’da Deccal’in bu yöntemine karşı insanlar “...Aldatıcı(lar) da, 

sizi Allah ile (Allah’ın adını kullanarak) aldatmasın.” (Fatır Suresi, 5) ayetiyle 

uyarılmışlardır. Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde ise Deccal’in insanlara iyiyi kötü, 

kötüyü ise iyi göstererek aldatacağı şöyle haber verilmiştir:  

“Şüphesiz beraberinde bir cennet ve bir cehennem (diye isimlendirdiği iki ırmak) 

bulunması da onun fitnesidir. Aslında cehennemi bir cennet olup, cenneti de bir 

cehennemdir.” 11   



Sonra Deccal çıkacak, beraberinde bir ırmak ve bir ateş bulunacaktır. (Onu inkar edip) 

Ateşine düşenin sevabı vacip olacak, (ona iman edip) ırmağına düşenin ise günahı vacip 

olacaktır. 12   

Deccal çıkar. Beraberinde su ve ateş vardır. İnsanların su olarak gördüğü yakıcı bir 

ateştir. İnsanların ateş olarak gördükleri de soğuk ve tatlı bir sudur...13   

Deccal’in Mesih’in gelmesi için sözde kutsal kitaplara dayandırarak öne sürdüğü tüm 

şartlar, gerçekte Deccal’in yeryüzünde kötülüğü hakim kılabilmek için kurduğu bir 

tuzaktan ibarettir. Hadislerde “onun cenneti cehennem, cehennemi ise cennetir” 

benzetmesiyle bildirildiği gibi Deccal, herşeyi tersine çevirerek, güzel iyi ve doğru olanı 

onlara kötü göstermeye çalışmaktadır.   

Deccal, Hıristiyanların karşısına hiç umulmadık bir vakitte ve hiç beklemedikleri hileli 

yöntemlerle çıkmıştır. Allah’ın adını kullanarak ve isteklerini kutsal nedenlere 

dayandırarak yaklaşması, onun gelişini çok daha farklı şartlarda bekleyen bir kısım 

Hıristiyanların aldanmasına sebep olmuştur. Deccal, yeryüzüne sevgi, barış ve huzurun 

hakim olmasını Deccallik olarak gösterip, asıl Deccaliyet olan kendi fikir sistemini ise 

inandıkları dinin bir gereği olarak göstererek Hıristiyanlardan da bir topluluğu etkisi 

altına almaya çalışmaktadır. Onlara “Hz. İsa’ya itaat edin” ya da “İncil’de böyle 

buyruluyor” diyerek, yaptırmak istediklerini çok makul gibi göstererek yaklaşmaktadır. 

Asıl hedefi ise, ahir zamanda yeryüzüne ikinci kez gelecek olan Hz. İsa’ya karşı 

mücadelesinde, istediği gibi yönlendirebileceği geniş kitleler oluşturmaktır. Bu yolla 

toplumları birbirine düşürerek tüm dünyayı büyük bir kaos, karmaşa, bozgun ve helaka 

sürüklemeyi amaçlamaktadır.  

Huzuru, kurtuluşu, barışı, Ortadoğu’nun huzura kavuşmasını kutsal kitaplara karşı 

yapılan Deccali bir hareket olarak göstermekte; kan dökülmesini, hiçbir suçu olmayan 

masum insanların, zavallı kadınların, çocukların acımasızca öldürülmesini, bölgeye 

amansız bir dehşet saçılmasını ise onlara adeta sözde kutsal bir ibadet gibi sunmaktadır. 

Kendileriyle aynı kitaba inanan, kendileri gibi Hz. İsa’yı peygamber olarak kabul eden, 

aynı ibadetleri yerine getiren Katolikleri ortadan kaldırılması gereken bir düşman 

olarak göstermektedir. Aynı şekilde kendileri gibi Allah’a inanan, aynı peygamberleri 

sevip sayan, aynı ahlaki prensiplere sahip olan, Hz. İsa’nın gelişini aynı şekilde büyük 

bir heyecanla bekleyen Müslümanları da mücadele edilmesi gereken bir topluluk olarak 

göstermektedir.  

Oysa ki Hıristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar birbirlerine düşman değildirler; 

aksine Deccal’in desteklediği ateizme ve din düşmanlığına karşı birbirlerinin 

müttefikidirler. Hıristiyanlar, Müslümanlar ve Yahudiler, aynı şekilde Allah’a iman 

etmekte, aynı peygamberleri sevmekte ve saymaktadırlar. Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz. 

İshak, Hz. Yakub, Hz. Yusuf, Hz. Musa veya Hz. Davud Yahudiler için ne kadar önemli 

ise, Müslümanlar için de en az o kadar önemlidir. Aynı şekilde Hz. İsa Hıristiyanlar için 

ne kadar önemliyse, Müslümanlar için de o kadar kıymetli ve kutsaldır. Tüm İslam 

alemi bindört yüz senedir bu kutlu peygamberin yeryüzüne ikinci kez gelişinin 

müjdesini vermekte ve büyük bir heyecanla bu tarihi olaya hazırlık yapmaktadır. 

Bunun yanı sıra Yahudilerin ve Müslümanların üzerinde yaşadıkları ve Allah’a hizmet 

ettikleri topraklar, Yahudiler için ne kadar kutsal ise, Müslümanlar için de en az o 

kadar kutsald?r. O halde savaş, karmaşa ve anarşi ortamı olması ve tüm ilahi dinlerin 

mensupları için kutsal olan topraklarda kan dökülmesi için meşru hiçbir sebep yoktur. 



Bu konuyu çok akılcı bir şekilde düşünmek gerekmektedir: Barış ve huzur içerisinde 

yaşamak neden Deccallik olsun? Neden Mesih’in gelebilmesi için yılarca yeryüzünde 

korku ve dehşet hakim olması, felaketler yaşanması gereksin? Neden Mesih gelene 

kadar barış olmasın, savaş sürdürülmeye çalışılsın? Yahudilerin üçte ikisi niye ölsün, 

neden aynı dine inanan insanlar birbirlerine düşman olup savaş açsın? Katolikler ve 

Müslümanlar neden Yahudilerin ve Hıristiyanların düşmanı olsun? Hıristiyan, Yahudi 

ya da Müslüman masum çocuklar neden haksız yere öldürülsün?   

Bunların hiçbiri için hiçbir makul gerekçe yoktur. Deccal huzuru, kurtuluşu, barışı, 

kardeşliği, sevgiyi, şevkati, merhameti insanlara Deccali hareketler olarak 

göstermektedir. Bu yolla Yahudileri, Hıristiyanları ve Müslümanları birbirlerine 

düşürerek hedefine ulaşmaya çalışmaktadır.  

Hıristiyanların dindar olmaları, Allah’tan korkmaları, peygamberleri, Hz. İsa’yı içten 

bir bağlılık ve büyük bir sevgiyle sevmeleri ve yeryüzüne ikinci kez gelişine hazırlık 

yapmaları çok güzel bir nimettir. Ama bu konuda Deccal’in oyununa gelmemeleri de 

son derece önemlidir. Milyonlarca Hıristiyanı körükörüne inandırmaya çalıştığı ve Hz. 

İsa’nın gelebilmesi için mutlaka oluşması gerektiğini öne sürdüğü şartlardan her biri, 

gerçekte Deccal’in insanlığı müthiş bir bozulma ve hüsrana sürükleyebilmek için 

kurduğu tuzaklardan ibarettir. Bu şekilde çok geniş bir kitleyi etkisi altına alarak 

terörü, şiddeti, anarşiyi adeta kilitleyecek bir sistem oluşturmayı hedeflemektedir.  

Tüm Hıristiyanların, bu durumun Deccal’in bir oyunu olduğunu açıkça görmeleri ve bu 

büyük tehlikeye karşı Allah’ın gösterdiği yola uyarak ve din ahlakının gereğine uygun 

şekilde karşılık vermeleri gerekmektedir. Deccal’in insanları bu gibi metodlarla 

aldatacağı, tüm peygamberler tarafından yaşadıkları toplumlara tebliğ edilmiştir. 

Yapabileceği en şeytani kandırma yöntemi zaten bu şekilde Allah ve din adına ortaya 

çıkarak, samimi dindarları etkilemeye ve birbirlerine düşürmeye çalışması olacaktır. 

Deccal’in bu bilgiler doğrultusunda değerlendirilmesi ve bu yönde kuracağı tuzaklara 

karşı uyanık olunması gerekmektedir.  

Deccal’in Bu Telkinleri, Tevrat ve İncil ile Çelişmektedir  

Deccal’in Eski Ahit’e bazı anlamlar yükleyerek, Müslümanlar ve Katolikler ile 

Hıristiyanlar ve Yahudiler arasında bir savaş yaşanması, şiddet ve gerilim ortamının 

ayakta tutulması ve barışın engellenmesi gerektiği şeklindeki telkinleri, hem Yeni Ahit 

hem de Eski Ahit ile tümüyle çelişmektedir. Bu çarpık anlayış, Hz. İsa’nın 

Hıristiyanlara öğretmiş olduğu ahlaka tamamen terstir. Hıristiyanlığın temelinde sevgi, 

barış ve hoşgörü vardır. Matta İncili’nde Hz. İsa’nın öğrencilerine “düşmanlarınızı 

sevin, size zulmedenler için dua edin” (Matta 5/44) dediği yazılıdır. Luka İncili’nde ise, 

Hz. İsa’nın “bir yanağına tokat atana diğer yanağını çevir” (Luka, 6/29) dediği bildirilir. 

Yeni Ahit’in hiçbir yerinde şiddeti meşrulaştıran hüküm bulunmamaktadır; masum 

insanların katledilmesi yönünde bir düşünceye ise kesinlikle yer yoktur. Hıristiyanlık 

bir sevgi ve barış dinidir. İncil’de Hıristiyanlara düşmanlarını bile sevmeleri, tüm 

insanlara iyilik yapmaları, kötülüğe karşı iyilikle cevap vermeleri emredilmiştir. İncil’e 

bakıldığında Hz. İsa’nın insanlara hep sevgi, barış ve dostluk tavsiye ettiği 

görülmektedir:   

"... Sakın kimse kötülüğe kötülükle karşılık vermesin. Birbiriniz ve tüm insanlar için 

her zaman iyiliği amaç edinin.” (Pavlus’un Selaniklilere 1. Mektubu, 5: 14-15)  



... Kavgacı değil, uysal olsunlar. Tüm insanlara her zaman yumuşak davransınlar. 

(Pavlus’un Titus’a Mektubu, 3: 1-2)  

Birbirinizi kardeşlik sevgisiyle, şefkatle sevin. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. 

(Pavlus’un Romalılara Mektubu, 12: 10)  

İncil açıklamalarında önemle üzerinde durulan bir başka konu ise ayrılıkların, 

çekişmelerin, husumetlerin ve çatışmaların ortadan kaldırılması ve ortak bir düşüncede 

birleşerek barışın ayakta tutulmasıdır:  

... Hepiniz uyum içinde olun, aranızda bölünmeler olmadan aynı düşüncede ve aynı 

yargıda birleşin. (Pavlus’un Korintlilere Birinci Mektubu, 1: 10)  

Herkesle barış içinde yaşamak için elinizden geleni yapın. Ey sevgililer, hiçbir zaman öç 

almayın... (Romal?lara Mektup, Bap 12, 18-20)  

‘Komşunu sev, düşmanından nefret et’ denildiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, 

düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. (Matta, Bap 5, 43-44)  

Deccal’in şiddeti teşvik eden telkinleri, bazı Hıristiyanların kıyamet alametleri ile ilgili 

inançlarını dayandırdıkları Eski Ahit’le de çelişmektedir. “Kan dökenlerin telkinlerini 

dinlememek” ve “kötülük görmeye dayanamamak” (İşaya, Bap 33, 15) Tevrat’ta 

bildirilen hükümlerdir. Samimi olarak Allah’a iman eden Hıristiyanların ve 

Yahudilerin pek çok konuda yaşadıkları güzel ahlakı, kitaplarında yer alan bu 

hükümler konusunda da yaşamaları ve barışın savunucuları olmaları gerekmektedir. 

Tevrat’ta şiddetin ve zulmün kınandığı; barışın, sevginin, merhametin ve güzel ahlakın 

övüldüğü açıklamalardan bazıları şu şekildedir:  

Hükümde haksızlık etmeyeceksiniz... komşunun kanuna karşı ayağa kalkmayacaksın... 

Öç almayacaksın ve kavminin oğullarına kin tutmayacaksın ve komşunu kendin gibi 

seveceksin... (Levililer, Bap 19, 15-18)  

Kötülüğü değil, iyiliği arayın ki yaşayasınız, ve böylece Rab, orduların Allah’ı, dediğiniz 

gibi sizinle beraber olur. Kötülükten nefret edin ve iyiliği sevin ve kapıda hakkı 

pekiştirin... (Amos, Bap 5, 10-15)  

Tevrat’ta bildirilen diğer bir hüküm ise “kan dökülmemesi ve salih insanların 

yurtlarına pusu kurulmaması”dır:  

Allah’ın Rabbin miras olarak sana vermekte olduğu memleketinin içinde suçsuz kan 

dökülmesin ve senin üzerine kan olmasın. (Tesniye, Bap 19, 10)  

Ey kötü adam, salihin oturduğu yere karşı pusu kurma; onun yurdunu yıkma... 

Düşmanın yıkılınca sevinme, düştüğü zaman yüreğin mesrur (sevinçli) olmasın; yoksa 

Rab bunu görür... (Süleyman’ın Meselleri, Bap 24, 15-20)  

İncil ve Tevrat her ne kadar sonradan tahrif edilmiş olsa da, içinde Kuran ile mutabık 

bazı hak hükümler de içermektedirler. Samimi olarak iman eden Hıristiyanlar ve 

Yahudiler, Eski ve Yeni Ahit’te yer alan bu açıklamaları göz önünde bulundurarak 

hareket etmelidirler. Aksinin, kutsal kitaplarına ters düşmelerinin yanında, Deccal’in 



amacına hizmet etmek olacağını görmeleri gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki 

Deccal’in Ortadoğu’da ve tüm dünyada kan dökmek için yaptığı eylemlere, ancak güzel 

ahlakın savunuculuğunu yaparak engel olunabilecektir. 

Müslümanlar da Deccal’in Oyununa Karşı Dikkatli Olmalıdırlar  

Deccal, Hıristiyanlara oynamak istediği oyunun bir benzerini Müslümlanlara da 

uygulamaya çalışmakta; yeryüzünde büyük bir fitne ve bozgun çıkarabilmek için onları 

da etkisi altına almak istemektedir. Müslümanları da aldatarak, bu ortam içerisinde 

kendilerine yöneltilen şiddete şiddetle karşılık vermelerini teşvik etmekte ve böylece 

şeytanın kan dökme arzusunu yerine getirmek istemektedir. Diğer yandan 

Müslümanların kendi aralarında da terörü teşvik ederek onları kendi içlerinde de 

birbirlerine düşürmeye çabalamaktadır. Böylece korku ve dehşet ortamını giderek 

tırmandırmayı, masum insanların kanını dökerek yeryüzünü kendi ahlakını hakim 

edebileceği bir fitne ortamına çevirmeyi hedeflemektedir.  

Büyük İslam alimi Bediiüzzaman Said Nursi tüm Müslümanları bu tehlikeye karşı 

uyarmış, Deccal’in İslam dünyasını baskı altına alacağını, salih Müslümanlara zor ve 

çetin günler yaşatacağını haber vermiştir:  

Ahir zamanın Süfyan ve Deccal gibi nifak (ikiyüzlülük) ve zındıka (küfür) başına 

geçecek eşhas-ı müdhişe-i muzırraları (zarar veren dehşetli şahısları) ... beşerin hırs ve 

şikakından (ikiyüzlülüğünden) istifade ederek az bir kuvvetle nev-i beşeri (insanları) 

herc-ü merc (darmadağın) eder ve koca Alem-i İslamı (İslam alemini) esaret altına 

alır.14   

Samimi iman sahibi Müslümanlar bu tehlikeyi görmeli ve Deccal’in oyununa 

gelmemelidirler. Herşeyden önce “Şüphesiz Allah, Kendi yolunda, sanki birbirlerine 

kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak mücadele edenleri sever.” (Saff Suresi, 4) ayeti 

gereği kendi aralarında sarsılmaz bir birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmelidirler. 

Bu konuda, yaşadığı dönemde müşriklerle dahi anlaşma yoluna giden Peygamberimiz 

(sav)’in ahlakını kendilerine örnek almalı; ihtilaftan, çekişmeden titizlikle 

kaçınmalıdırlar. Nitekim Peygamberimiz (sav), müminlerin birbirlerine düşmeleri 

durumunda, Deccal’in etkisi altına girebileceklerini hatırlatarak Müslümanları böyle 

bir tehlikeye karşı uyarmıştır: 

O günlerde araları bozuk olan müminler Deccal’in hedefi olmaktan kurtulamazlar.15   

Peygamberimiz (sav)’in bu sözünden Deccal’in fitnesinden korunmak isteyen 

müminlerin, tüm Müslümanların kardeş olduğu bilinciyle hareket etmeleri gerektiği 

açıkça anlaşılmaktadır. Kuran’da da iman edenlerin birbirlerine destek olup 

dayanışmaları, aksi takdirde yeryüzünde büyük bir bozulma ve kargaşa olacağı 

bildirilmiştir:  

İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız (birbirinize yardım 

etmez ve dost olmazsanız) yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk (fesat) olur. 

(Enfal Suresi, 73)   

Müslümanlar kendi içlerinde olduğu gibi, Hıristiyanlara ve Yahudilere karşı da Kuran 

ahlakının gerektirdiği şekilde davranmalı, bu konuda da Deccal’in oyununa karşı 



dikkatli olmalıdırlar. Allah Kuran’ın pek çok ayetinde güzel ahlakın, iyiliğin, kötülüğe 

iyilikle karşılık vermenin önemini bildirmiş, Yahudilere ve Hıristiyanlara yani Kitap 

Ehli’ne karşı da, Müslümanların iyi niyet ve hoşgörü ile yaklaşmalarını buyurmuştur. 

Rabbimiz Kuran’da, insanlar arasında hiçbir ayrım yapmadan adaletle hükmetmeyi, 

insanların hakkını korumayı, zulme asla rıza göstermemeyi, zalime karşı mazlumdan 

yana tavır almayı, ihtiyaç içinde olanlara yardım eli uzatmayı emretmektedir. Bu adalet, 

bir karar vermek gerektiğinde her iki tarafın da hakkını korumayı, olayları çok yönlü 

değerlendirmeyi, ön yargısız düşünmeyi, tarafsızlığı, hakkaniyeti, dürüstlüğü, 

hoşgörüyü, merhameti ve şefkati gerektirmektedir. Müslümanlar Deccal’in bu yöndeki 

aldatmacalarına karşı da yine her zaman Kuran ayetlerine göre hareket etmeli, sabırlı, 

tevekküllü ve itidalli davranmalı, sevgiyle, şevkatle karşılık vermelidir. Allah Kuran’da 

müminlere kötülükle karşılaştıklarında dahi bu tavra iyilikle karşılık vermelerini şöyle 

bildirmiştir:  

İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen, en güzel olan bir tarzda (kötülüğü) uzaklaştır; o zaman, 

(görürsün ki) seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki sıcak bir dost(un) 

oluvermiştir. (Fussilet Suresi, 34)  

Bu konudaki en güzel örneklerden biri Peygamberimiz (sav)’in göstermiş olduğu güzel 

ahlaktır. Hz. Muhammed (sav), Yahudilere ve Hıristiyanlara karşı her zaman son 

derece adil ve merhametli davranmış, İlahi dinlerin mensupları ile Müslümanlar 

arasında sevgi ve uzlaşmaya dayalı bir ortam oluşturulmasını istemiştir. İslamiyet’in ilk 

yıllarında Mekkeli müşriklerin eziyet ve baskılarına maruz kalan Müslümanların bir 

kısmı Etiyopya’daki Hıristiyan Kral Necaşi’ye sığınarak Hıristiyanlarla dostluk ve barış 

içerisinde yaşamışlardır. Peygamberimiz (sav)’le birlikte Medine’ye göç eden müminler 

ise, Medine’de yaşayan Yahudilerle, sonraki tüm nesillere örnek olacak bir birarada 

yaşama modeli geliştirmişlerdir. İslam’ın yayılış döneminde de, Arabistan’daki Yahudi 

ve Hıristiyan topluluklarına gösterilen tolerans, Müslümanların Kitap Ehli’ne karşı 

hoşgörü ve adaletinin önemli birer örneği olarak tarihe geçmiştir.   

Medine Anlaşması’nın “Beni Avf Yahudileri, inananlarla birlikte bir ulus oluşturdular. 

Yahudilerin dini kendilerine, Müslümanların dini kendilerinedir” hükmüyle, 

Müslümanların Yahudilerin geleneklerine ve inanışlarına gösterdikleri hoşgörünün 

temeli de yine Peygamberimiz (sav) döneminde atılmıştır.  

Müslümanların bu ahlakının bir başka örneği de Osmanlı İmparatorluğu döneminde 

yaşanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu, dünyanın hoşgörüsüzlük ve baskıyla dolu olduğu 

bir dönemde, Musevi cemaatlerine gösterdiği büyük toleransla tarihe geçmiştir. Tarih 

boyunca Müslümanların bu ahlakları, Yahudilerin zorluk ve sıkıntı içinde oldukları 

çeşitli dönemlerde İslam topraklarına sığınmaları ile neticelenmiştir. İspanya’dan 

haksız yere sürülen Yahudilere, Osmanlı İmparatorluğu kapılarını açmış ve 

yurtlarından çıkarılan binlerce Yahudiyi Osmanlı barındırmıştır. İslam topraklarında, 

Yahudiler ve Müslümanlar birarada, huzur ve güvenlik içinde kardeşçe yıllar boyunca 

yaşamışlardır. Osmanlı tebası içindeki Museviler de, Devlet-i Ali’nin kendilerine 

gösterdiği toleransı her zaman minnetle anmışlardır.  

Osmanlı yönetiminde aynı durum Hıristiyanlar için de söz konusu olmuştur. 

Hıristiyanlar da Osmanlı topraklarında hoşgörü, güvenlik ve özgürlük bulmuşlardır. 20. 

yüzyılın ilk yarısından bu yana daimi bir çatışma ve kaos içinde kalmış olan 

Ortadoğu’da, Osmanlı yönetimi boyunca asırlar süren bir barış ve huzur ortamı 



kurulmuştur. Hıristiyanlar ve Yahudiler birbirlerinin dinlerini kabul etmemelerine 

rağmen, Osmanlı yönetiminin oluşturduğu bu hoşgörü ortamında karşılıklı diyalog ve 

uzlaşı içerisinde olmuşlardır. Osmanlı egemenliğinde Yahudiler sinagoglarında, 

Hıristiyanlar kiliselerinde, Müslümanlar da camilerinde Allah’a ibadet etmiş, üç dinin 

insanları barış içinde birarada yaşamışlardır.   

Peygamberimiz (sav)’in ve Osmanlı yönetiminin Kitap Ehli’ne göstermiş olduğu güzel 

ahlak, hoşgörü ve barış anlayışı tüm Müslümanlara örnek olmalıdır. Allah’ın Kuran’da 

“Kitap Ehli’yle en güzel olan bir tarzın dışında mücadele etmeyin. Ve deyin ki: “Bize ve 

size indirilene iman ettik; bizim İlahımız da, sizin İlahınız da birdir ve biz O’na teslim 

olmuşuz.” (Ankebut Suresi, 46) ayetiyle bildirdiği gibi, “en güzel şekilde yapılacak bir 

mücadele”den asla taviz verilmemelidir. Aksinde Deccal’in istediği fitne ve kargaşa 

ortamının oluşacağı unutulmamalıdır. Müslümanların tüm bu esaslar üzerinde Kitap 

Ehli’ne saygı, sevgi ve anlayış ile yaklaşmaları ve yaşadıkları bu ahlak ile, onlara ayette 

bildirilen “ortak bir kelimede birleşme” çağrısını en güzel şekilde iletmeleri 

gerekmektedir:  

De ki: “Ey Kitap Ehli, bizimle sizin aranızda müşterek bir kelimeye gelin. Allah’tan 

başkasına kulluk etmeyelim, O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah’ı bırakıp bir 

kısmımız (diğer) bir kısmımızı Rabler edinmeyelim. (Al-i İmran Suresi, 64)  

Kuran ahlakının getirdiği bu sevgi ve hoşgörü anlayışıyla hareket edildiğinde, Deccal’in 

medeniyetleri birbirlerine düşürmeyi, kan dökmeyi ve tüm dünyayı büyük bir savaş 

alanına çevirmeyi hedefleyen oyunu Allah’ın izniyle bozulacaktır.   

Sahte İsa: Mesih Deccal  

Yazının başından bu yana anlatıldığı gibi Deccal, Hıristiyan toplumlarına Mesih’in 

ortaya çıkışı için suni birtakım kıyamet alametleri oluşturulmasını telkin etmekte ve bu 

suni alametleri gerçekleştirmeleri için onları teşvik etmektedir. Bu şartlar oluştuğunda 

ise Deccal, kurduğu sahte düzenin bir gereği olarak bu sefer de “Suni Mesih” iddiasını 

ortaya atacaktır. Hz. İsa’nın gelişinden önce pek çok sahte Mesih ortaya çıkacaktır 

ancak Mesih Deccal bunların en şiddetlisi olacaktır. Hadislerin işaretlerine göre 

Hıristiyanlar ve Yahudiler arasından etkisi altına aldığı birtakım gruplar bu olayı 

organize edecek ve Deccal’i insanlara Hz. İsa olarak sunacaklardır. Peygamberimiz 

(sav)’in hadislerinde Deccal’in önce “peygamberlik”, bunun ardından da “sözde ilahlık” 

(Allah’ı tenzih ederiz) iddiasında bulunacağı şöyle haber verilmiştir:  

(Deccal) Çıktığı zaman ... herkes onu sahici bir mürşit sanıp peşine takılacak, sonra 

Küfe’ye gelince aynı şekilde çalışmalarını sürdürecek, derken peygamberlik iddia 

edecek... Bunu gören akıl sahibi kişiler ondan ayrılacaklar... Daha sonra uluhiyet 

(ilahlık) davasında bulunacak... Haşa “Ben Allah’ım” diyecek.... (Taberani bunu Sahabi 

olan b. Mu’temer’den böyle rivayet etmiştir.)16  

O (Deccal) önce: “Ben bir peygamberim”, diyecektir. Halbuki benden sonra hiçbir 

peygamber yoktur. Sonra ikinci bir iddiada bulunarak: “Ben Rabbinizim” diyecektir. 

Halbuki siz ölünceye kadar Rabbinizi göremezsiniz...17  

... Şeytanlar ona: “Ne istersen söyle, yapalım!” diyecekler. O da: “Haydi gidin, insanlara 

benim onların Rabbi olduğumu söyleyin!” deyip her birini bir tarafa salacak......18  



İmam Şarani ise Deccal’in sözde ilahlık iddiasıyla milletleri etkisi altına alacağını şöyle 

haber vermiştir:  

Deccal bir milletin yanına gelerek onları (kendi batıl yoluna) davet eder. O millet de 

Deccal(in ilah olduğun)a iman edip kendisine icabet ederler.19   

Tüm bu bilgilerden Deccal’in insanlara kendisini önce yalnızca bir yol gösterici olarak 

tanıtacağı, sonrasında ise sözde Mesihliğini ve ardından ilahlığını (Allah’ı tenzih ederiz) 

ilan edeceği anlaşılmaktadır. Deccal, geniş kitleleri bu duruma ikna edebilmek için 

teknolojinin imkanlarından faydalanacak, en gelişmiş illüzyon hilelerini ve hipnoz 

yöntemlerini kullanacaktır. Bediiüzzaman Said Nursi Deccal’in başvuracağı bu 

yöntemleri sözlerinde şöyle haber vermiştir:  

Büyük Deccal’in ispirtizma nevinden teshir edici (hipnotize edici) özellikleri bulunur... 

Sadece dünyayı maksad edinen bu münkir (inkarcı), mutlak inançsızlıktan çıkan bir 

cüret ve cesaretle mukaddesata (kutsal değerlere) hücum eder. İşin hakikatini bilmeyen 

halk, bunu harikulade bir iktidar ve cesaret olarak görür.20   

Bir başka sözünde ise Bediiüzzaman Deccal’in insanları aldatmak için yapacağı bu 

hileleri şöyle açıklamıştır:  

Ve onların başına geçen en büyükleri, ispritizma ve manyetizmanın hadisatı nev’inden 

(hipnotizma ve cinlerle bağlantı şeklinde olaylarla) müthiş harikalara mazhar (sahip) 

olan Deccal ise, daha ileri gidip, cebbarane (zorla) suri (hakiki, ciddi ve samimi 

olmayan) hükumetini bir nevi rububiyet (Rablik, sahiplik) tasavvur edip Uluhiyetini 

(İlahlığını –Allah’ı tenzih ederiz-) ilan eder...21  

Bediiüzzaman’ın da belirttiği gibi, Deccal hipnotizma ve büyü gösterileri gibi 

aldatmacalarda usta olacak, teknolojik hilelerle suni mucizeler göstererek kendisini 

insanlara sözde Hz. İsa olarak tanıtacaktır. Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde 

Deccal’in göstereceği bu suni mucizeler ve bu yolla insanları nasıl etkisi altına alacağı 

şöyle haber verilmiştir:  

Fitnesinden birisi de şudur: O, bir bedeviye: “Söyle bakayım! Eğer ben senin için ananı 

ve babanı diriltirsem benim senin Rabbin olduğuma şehadet eder misin?” 

diyecek.Bedevi de: “Evet,” diyecek. Bunun üzerine iki şeytan onun babası ve anası 

suretlerinde ona görünecekler...22  

Bunun üzerine Deccal, başındaki şekavet (haydutluk,bedbahtlık) ehline:  

“Şimdi ben bu adamı öldürür, sonra diriltirsem, benim uluhiyet (ilahlık) iddiası işinde 

şüphe eder misiniz?” diye sorar. 23  

Onun bir fitnesi de şudur: O, tek bir kişiye musallat kılınarak o kişiyi öldürüp testereyle 

biçecek. Hatta o kişinin cesedi iki parçaya bölünmüş olarak (ayrı ayrı yerlere) 

atılacaktır. Sonra Deccal (orada bulunanlara): “Şu (öldürdüğüm) kuluma bakınız. 

Şimdi ben onu dirilteceğim...” diyecektir.24  

Hadislere göre Deccal, sözde ilahlığını ilan ederken bunu delillendirmek için çeşitli 

hilelerle mezardan insan kaldıracak, insanlara kendisini ölüleri diriltiyor gibi 



gösterecek, alışılmadık ve aklın sınırlarını zorlayacak kitle şovları yapacaktır. 

Hıristiyanlar tüm bunların, Hz. İsa’nın gerçekleştireceğini düşündükleri mucizeler 

olduğunu sanacaklar ve böylece Deccal’in sözde ilahlığına ikna olmaları çok kolay 

olacaktır. Halkın büyük bir bölümü Deccal’in bu abartılı gösterilerinden etkilenecek ve 

onun gerçek Hz. İsa olduğuna kanaat getireceklerdir.  

Deccal’in buraya kadar anlatılan tüm bu oyunları Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde, 

İslam alimlerinin izahlarında ve diğer dinlerin kutsal kaynaklarında Deccal hakkında 

verilen bilgilerle birebir mutabıktır. Bu bigiler ışığında Deccal’in organize ettiği 

faaliyetlerin Deccali hareketler olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Bu nedenle 

Hıristiyanların, Yahudilerin ve Müslümanların tüm bunları bilerek hareket etmeleri ve 

Deccal’in oyununa karşı çok dikkatli olmaları gerekmektedir.  

Deccal, Hz. İsa’nın Gelişine Kadar İnsanları Aldatmayı Sürdürecektir  

Deccal, Mesih’in gelişine zemin hazırlama adı altında Hıristiyanları çok büyük bir 

aldanışa sürüklemeye çalışmaktadır. Hz. İsa’nın gelişine hazırlık yapmak elbetteki çok 

büyük bir hizmet, peygambere gösterilen çok güzel bir sevgi, saygı ve hürmet ifadesidir. 

Ancak Deccal bunu etkisi altına aldığı insanlara çok farklı yollardan; zulmü ve kan 

dökmeyi meşru göstererek yaptırmayı hedeflemektedir. Nitekim hadislerin işaretlerine 

göre Deccal’in bu yöndeki çabası, Hz. İsa yeryüzüne gelene dek de son bulmayacak, 

çevresine topladığı insanları Allah’a, dine hizmet, Hz. İsa’ya sadakat adı altında 

aldatmaya devam edecektir. Ne Deccal’in bu oyunlarının deşifre edilmesi, ne de 

Deccal’in oyununa gelerek terörü, şiddeti, savaşı ve kan dökmeyi körükleyen insanların 

uyarılması, Deccal’in durdurulması için yeterli olmayacaktır. Bir kısım Hıristiyanlar, 

tam bekledikleri tarzda iddialarla ortaya çıkmasından, beklenen zamanda zuhur 

etmesinden ve mucize olduğunu sandıkları birçok sahte harikalıklar göstermesinden 

dolayı bu uyarılara aldırmayacaklardır. Deccal’in fitnesi, taraftarlarının sayısı ve 

yaptıkları Deccali faaliyetlerin boyutları giderek daha da artacaktır (en doğrusunu 

Allah bilir).   

Ancak burada unutulmaması gereken, tüm bunların kaderde bu şekilde olduğu için 

yaşanacak olmasıdır. Ne Deccal’in ne de ona destek veren taraftarlarının kendilerine ait 

müstakil bir güçleri yoktur. Bir kısım insanlar Hz. İsa’nın gelebilmesi için gereken 

kıyamet alametlerini suni olarak kendileri hazırladıklarını düşünmektedirler; ama 

gerçekte bunları yaratan Allah’tır. Hz İsa'nın gelmesi için çaba gösterenler, istedikleri 

sonucu elde edeceklerdir. Hz. İsa gerçekten de gelecektir. Ama onun gelişi Allah dilediği 

ve kaderde bu şekilde belirlediği için olacaktır. Yoksa söz konusu kimseler kendi 

inançları doğrultusunda gereken şartları hazırladıkları için değil. Çünkü Allah’ın 

takdiri dışında hiç kimsenin böyle bir şeye güç yetirmesi söz konusu değildir.   

Aynı şekilde Deccal’in, Hıristiyanlardan bir gruba kendi isteklerini makul gösterip 

yönlendirmesi de yine Allah’ın takdir ettiği kaderde olduğu için gerçekleşmektedir. 

Yoksa Deccal tam tarif edildiği şekilde ortaya çıkmıştır ve tüm alametlerinden Deccal 

olduğu anlaşılmaktadır. Ama yine de kaderde böyle belirlendiği için, Hıristiyanlar ve 

Yahudiler arasından bazı kitleleri kandırmayı başaracaktır. Nitekim tüm bu uyarılara 

rağmen, Deccal yine kandırmaya ve oyununu oynamaya devam edecek, çevresindeki 

insanlar onun sahte yüzünü fark etmeyeceklerdir. Bu durum Hz. İsa’nın gelişine dek 

sürecek ve Hıristiyan cemaatleri ve diğer insanlar ancak gerçek Mesih’in ortaya 

çıkmasıyla bu gerçeklerin farkına varacaklardır.   



Gerçek İsa Mesih’in Gelişiyle, Deccal’in Fitnesi Tuzun Suda Erimesi Gibi Yok 

Olacaktır  

Deccal’in tüm oyunları ancak Hz. İsa’nın gelmesiyle bozulacaktır. Deccal, Hz. İsa’yı 

gördüğünde tuzun suda erimesi gibi eriyecek; bütün hileleri açığa çıkacak, halkın gözü 

önünde küçük düşecek ve büyük bir yenilgiye uğrayacaktır. Mesihlik iddiasıyla yaptığı 

tüm sahte mucizelerin birer aldatmacadan ibaret olduğu ortaya dökülecek; yaptığı 

bütün illüzyonlar, hipnotizmalar, teknolojik gösteriler, kitle şovları etkisiz hale 

gelecektir. Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde Deccal’in Hz. İsa vesilesiyle 

gerçekleşecek olan bu mağlubiyeti şöyle haber verilmektedir:  

Allah’ın düşmanı olan Mesih-i Deccal, İsa aleyhisselamı görünce, tuzun suda eridiği gibi 

erir. Hz. İsa onu terk edip bıraksa bile helak oluncaya kadar eriyip gidecektir. Lakin 

Allah onu bizzat İsa aleyhisselamın eliyle yok edecektir.25   

... Deccal ortalığa fitne saçarken Cenab-ı Hak, Mesih İsa İbni Meryem’i gönderir... Hz. 

İsa Deccal ile Lüdde (Beytül Makdis’e yakın bir belde) kapısında karşılaşır ve onu yok 

eder.26  

Deccal’in yenilgiye uğrayacağı yer ise hadislerde bildirildiği gibi Kudüs olacaktır. Hz. 

İsa yeryüzüne yeniden döndüğünde, Beytü’l Makdis’te (Mescid-i Aksa) Deccal’le 

karşılaşacak ve hadiste bildirildiği üzere “Hz. İsa’nın nefesi dahi Deccal’in fitnesinin 

yok edilmesine yetecektir”:  

...O’nun (Hz. İsa a.s.’ın) nefesinin kokusunu duyan hiçbir kafirin ölmemesi mümkün 

değildir. Deccal’in yalancı olduğu etrafa dalga dalga yayılacaktır. Deccaliyet perişan 

olacak fikir sistemi yok edilecektir.27   

... Deccal ortalığa fitne saçarken Cenab-ı Hak, Mesih Meryem Oğlu İsa’yı gönderir... 

nefesini idrak eden her kafir mutlaka yok olur. İsa (a.s) Deccal ile Lüdd kapısında 

(Beytül Makdis’e yakın bir belde) karşılaşır ve onu yok eder.28   

Günümüzde süregelen bazı gelişmelere göre Deccal, yenilgiye uğrayacağı bu yere 

şimdiden yerleşmiş durumdadır. Bazı belirtiler, suni şartlarla suni bir Mesih 

oluşturmaya çalışan taraftarlarının, Deccal’i, Mescid-i Aksa’nın altında oluşturdukları 

geniş tesislerde saklıyor olabileceklerini göstermektedir. Deccal’i destekleyen bu 

kimseler buraya mistik bir görünüm vererek, geniş kitlelere onun gerçek Mesih olduğu 

izlenimini vermeye çalışıyor olabilirler. ( En doğrusunu Allah bilir.)  

Deccal gerçek Mesih olan Hz. İsa’nın geleceği vakte kadar buradaki geçici mekanında 

kalacaktır. Fakat, Allah’ın izniyle buradaki mabedini inşa edemeden Hz. İsa vesilesiyle 

yok edilecektir.   

Deccal’in karşılaşacağı bu durum Kuran’da da “Hayır, Biz hakkı batılın üstüne 

fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o, yok olup 

gitmiştir...” (Enbiya Suresi, 18) ayetiyle hatırlatılmaktadır. Bir başka ayette ise “De ki: 

“Hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz batıl yok olucudur.” (İsra Suresi, 81) sözleriyle 

hakkın daima batıla karşı üstün geleceğinin haber verilmesi de yine, Deccal’in tüm 

oyunlarının eninde sonunda mutlaka bozulacağını göstermektedir.  



Samimi İman Sahiplerine Düşen Sorumluluk  

Hz. İsa ve Hz. Mehdi’nin gelişiyle birlikte, Deccal’in yeryüzüne hakim etmeye çalıştığı 

Allah’ın sonsuz gücünü kabul etmekten kaçınan felsefeler ve putperest inançlar tümüyle 

yenilgiye uğrayacaktır. Kuran ahlakının yaşanmasıyla birlikte dünya savaşlardan, 

çatışmalardan, düşmanlıklardan, zulüm ve haksızlıklardan kurtulacak; insanlık barış, 

mutluluk ve huzur içinde bir dönem yaşayacaktır. Dolayısıyla hangi inancı benimsemiş 

olursa olsun, samimi olarak Hz. İsa’nın gelişine hazırlanan iman sahiplerinin, böyle bir 

ortamın alt yapısını oluşturacak çalışmalarda bulunmaları, her türlü ayrılığı ve 

çatışmayı engellemek için gayret etmeleri gerekmektedir.   

Samimi iman eden Hıristiyanlar, Deccal’in adeta bir zorunluluk olduğuna inandırdığı 

savaşı, kitle katliamlarını, kan dökmeyi teşvik eden sahte kıyamet alametlerinin, barış 

ve sevgiyi savunan Hıristiyan öğretileriyle hiçbir şekilde bağdaşmadığını ortaya 

koymalıdırlar. Bu düşünceyi savunan kimselere içerisinde bulundukları durumun 

yanlışlığı göstermeli, onları doğru olana çağırmalıdırlar. Sağduyu sahibi Hıristiyanların 

ve Müslümanların bu yöndeki gayretleriyle Allah’ın izniyle dünyanın pek çok yerinde 

tırmandırılmaya çalışılan gerilim engellenebilecektir. Kuran’da salih amellerde bulunan 

Yahudi ve Hıristiyanların Allah Katında ecirleri olduğu bildirilerek bu ahlakın 

gerekliliği hatırlatılmıştır:  

Şüphesiz, iman edenler(le) Yahudiler, Hıristiyanlar ve sabiiler(den kim) Allah’a ve 

ahiret gününe iman eder ve salih amellerde bulunursa, artık onların Allah Katında 

ecirleri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. (Bakara Suresi, 

62) 

Unutmamak gerekir ki, Deccal’in bir kısım Hıristiyanlara telkin ettiği gibi savaşın 

körüklenip barışın engellenmesi her iki tarafa da büyük kayıplar, acı ve gözyaşı 

getirecektir. Samimi olarak iman edenlerin ittifak etmesi durumunda ise, Deccal’in 

yeryüzünü büyük bir savaş ortamına çevirebilmek için oynadığı oyun Allah’ın izniyle 

bozulacaktır.   
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 SİYONİST HIRİSTİYANLAR 

ABD’nin Irak’a saldırmasının arka planındaki gizli amaçlara ilişkin bugüne kadar 

birçok görüş dile getirilirken, haftalık haber ve yorum dergisi Türkiye’de Cuma, bu 

haftaki kapak dosyasında ABD’nin bu insanlık dışı saldırısının gerçek sebeplerini 

irdeledi.  

“Hıristiyan Siyonistlerden Küresel Vahşet” ana başlığıyla konuyu kapağına taşıyan 

dergi, ABD’nin Irak saldırısının arkasında Hıristiyan siyonistlerin olduğu gerçeğine 

işaret ederek, bu gerçeği uzman görüşler ve kaynak kitaplar ışığında birçok yönden 

ortaya koydu.  

Hıristiyan siyonistlerin (Evangelistlerin) ABD’de iktidarı ellerinde tuttuklarına dikkat 

çeken dergi, bu grubun fundamentalist dinci bir akıma mensup olduğunu ve inançları 

gereği Armagedon savaşını başlatmaya çalıştıklarını vurguladı.  

Hıristiyan siyonist tarikatın, özellikle ABD’de son zamanlarda yayıldığı ve başta Bush 

ailesi olmak üzere Amerika’nın üst yönetimindeki insanları da içine aldığını anlatan 

dergi, George W.Bush’un da tıpkı babası ve dedesi gibi, Yale Üniversitesi’nde, siyasî 

yelpazenin sağ kanadındaki öğrencilerin gizli grubu olan “Kuru Kafa ve Kemikler” 

(Skulls and Bones Society) isimli bir teşkilâtın üyesi olduğunu ve bu teşkilâtın Yeni 

Dünya Düzeni’nin en önemli fikir merkezlerinden birini teşkil ettiğini yazdı.  

Evangelist kelimesinin, Yunanca “evangelicel”, yani “iyi haberleri paylaşan kimse” 

anlamına geldiğini belirten dergi, bu grubun kendilerini zahmetsizce Armagedon 

savaşını ve dünya gezegeninin yok oluşunu izleyecekleri yere, yani semaya yükselmesi 

için Tanrı’nın elini çabuk tutmasını sağlayacaklarına inanan Hıristiyan bir tarikat 

olduğuna temas etti.  

ABD’nin hem 1991 senesinde hem de bugün Irak’a saldırması ile Tevrat’taki efsaneler 

arasında birebir ilişki olduğunu ifade eden dergi, Tevrat’ın zikredilen bölümünde geçen 

Babil’in Bağdat, Keldaniler diyarının da Irak olduğunu bizzat ABD’de yayınlanan 

kitaplarda açık biçimde görüldüğünü kaydetti. Dergi, ABD’de Yahudilere hoş 

bakmayan siyasetçilerin yükselmesinin çok zor olduğu gerçeğine de dikkat çekerek, 

karar alma mekanizmalarının beyni durumundaki The Washington Institute, JINSA, 

Rand Corporation, International Republican Institute (IRI), Middle East Institute, CSIS 

vb. düşünce-araştırma kuruluşlarının hemen tamamının bunların tekelinde olduğuna 

işaret etti.  



Bu yazı İngilizlerin ünlü TheGuardıon gazetesinde yayınlandı.  

BİR NAMUSLU BİLİM ADAMI;BAŞRAHİBİN İFŞAATI 

( Unutmayalım ):”Orta doğu’da Kıyamet Alameti” başlıklı bu yazının sahibi Giles 

Fraser, bir baş rahip.Aynı zamanda Oksford’da öğretim üyesi..  

Tam da barış sürecine hayat veren taze bir başlangıç yapılmışken, ABD’nin dört bir 

yanında ki dini gruplar yol haritasına düşmanlığı tahrik ediyor.Geçen ay 

Washington’da ‘inançlar arası Siyonist liderlik zirvesi’ düzenleyen Hıristiyan-Yahudi 

grupların hedefi,’cani Filistin terörizminin bir devletle ödüllendirilmesine’ karşı 

çıkmaktı.Konferansa katılanlar arasında Hıristiyan sağının en etkili şahsiyetlerinden 

bazıları bulunuyordu;onların arkasında da ‘orta doğu tarihini’ vaaz eden kiliselerden, 

radyo istasyon-Larından ve din menkul devasa bir öğütlenme var. 

19.yüzyılın sonlarından bu yana, giderek artan sayıda kökten dinci, İsa’nın ikinci gelişinin 

İsrail’in siyasi coğrafyasına bağlı bulunduğuna inanır hale geldi.1967 sınırlarını aklınızdan 

çıkarın;onlar için İsrail’in sınırları, İncil’in arkasında ki haritalar da gösterilen den oluşmak 

zorunda. 

BM’nin 1949’da İsrail Devletinin varlığını tanıması, İsa’nın ikinci gelişine bir  

hazırlık olarak kabul edilmiş ve buna inananlar arasında büyük bir coşku yaratmıştır. 

1967’deki Altı Gün Savaşı da benzer bir yankı buldu.İncil kehanetlerinin gerçekleşme 

sinin karşısın da Filistinlilerin yerlerinden yurtlarından edilmesine pek bir önemi yok 

tu. Altı Gün Savaşı’nın ardından Billy Graham’ ın üvey babası Nelson Bell, Christianity 

Today (Günümüzde Hıristiyanlık)dergisinde şu iddiayı öne sürüyordu: 

“2 bin yıldan bu yana Kudüs ilk kez tamamen Yahudilerin eline geçti. 

Bu incil’in takipçileri için heyecan verici ve Kutsal Kitabın doğruluğuna ve geçerliliğine 

duydukları inancı tazeleyen bir gelişme .” 

Savaşın ardından uluslar arası toplum İsrail’deki elçilerini geri çağırırken BMİsrail’in 

Batı Şeria’yı işgalini kınayan 242 sayılı kararını kabul ederken,Uluslar arası Hıristiyan 

Elçiliği İsrail’e destek veriyordu.O zamandan beri Hıristiyan sağı toprak karşılığı barış 

görüşmesine veya iktidar paylaşımına dayalı herhangi bir anlaşma yapılmasına inatla 

karşı çıktı. 

Hem Hıristiyan hem de Yahudi kökten dincileri, El-Aksa Camii’nin yıkılmasını 

savunmayı ısrarla sürdürüyor.ABD kiliseleri,Yahudi yerleşimcilerle e-posta köprüleri 

kurmaya ve onlara para desteği sağlamaya teşvik ediliyor. 

Dünyada bulabildiği her dostu memnuniyetle karşılayan İsrail hükümeti, uzun süredir 

Aşırı sağcı Amerikalı Hıristiyan gruplarla kurduğu bağlantıları sonuna kadar 

kullanıyor. 



Kudüs’ün Filistin’in Baş piskoposu gibi ılımlı Hıristiyanlar, tekrar tekrar talep 

etmelerine rağmen Ariel Şaron’la görüşemiyor; oysa İsrail’in kapısı Baptistlere ve 

televizyonlar da boy gösteren evanjelistlere daima açık. 

Bu amaç izdivacında asıl çarpıcı olan, evanjelik Hıristiyanlığın İncil’in kehanetini 

yorumlama biçimi:İncil’le göre Kıyamet savaşları çıkacak ve bu da Yahudilerin 

Hıristiyanlığa dönmesiyle sonuçlanacak.Hıristiyan Siyonistlerin en etkili 

şahsiyetlerinden Hal Lindsey’e bakılırsa, Gayya’dan Eilat’a uzanan vadi kanla dolacak 

ve “144bin Yahudi İsa’nın karşısında diz çöküp kurtulurken, geri kalan Yahudiler 

bütün Holokostların en büyüne maruz kalarak yok olacak.”Eğer o kadar etkili 

olmasaydılar, bu deli saçmalarına dönüp bakmaya bile değmezdi.Lindsey’in ‘The Late 

Great Planet Earth’(Büyük Yeryüzü Gezegeninin Geleceği)adlı kitabı ABD’de 20 

milyon, dünyanın geri kalanın da ise 30 milyonluk satışa ulaştı. 

Bu çılgınca teolojik arka plana karşı bu günler de ideolojik bir savaş veriliyor.Hıristiyan 

sağının kıyamet alametlerine dair yorumunun bir diğer Holokost ile neticelenmesi 

gerçeğine rağmen, bazı İsrailli politikacılar ve gazeteciler, kökten dincileri kendi 

hikayelerine daha da sıkı sarılmaları için teşvik ediyor.Jerusalem Post gazetesinde son 

yayımlanan yazısın da Michael Freund, evanjelistlere, Tony Blair ve Colin Powell’ın 

Başkan Bush üzerinde yaptığı baskıya karşı lobi faaliyeti yürütmeleri çağrısın da 

bulunuyor.Şöyle yazıyor Freund:”Eğer İsa bugün yaşıyor olsaydı, ABDDış işleri 

Bakanlığı onu muhtemelen bir Yahudi yerleşimci olmakla ve barış önünde engel teşkil 

etmekle suçlayacaktı.” 

ABD’de 45 milyondan fazla evajelist var ve Bush için hayati önemde bir oy deposu 

konumundalar.Bu yüzden Bush’un onların baskısına karşı diretip Şaron’u barış planına 

ikna etmesi saygı duyulacak bir tutum.Belki de Bush, Blair solun oylarını nasıl 

toplayabiliyorsa, aynı şekil de evanjelistlerin oylarını sağlama almayı başarabilir:Yani 

Britanya’nın solcuları gibi evanjelistlere de gidecek başka yerleri olmadığı anlatılabilir. 

Ne var ki Kudüs Başpiskoposu Riah Ebu El Assal, Bush ‘a güvenmiyor.Avrupa’nın 

iktidarsızlığıyla ABD’nin İsrail’e Yahudi yerleşimleri inşa etmeyi durdurmak 

konusunda baskı yapmayı reddetmesinin bileşiminden, zaten ölü doğmuş bir antlaşma 

çıktığını düşünüyor.El-Assal, “İsraillilerin Filistin topraklarını işgali sadece altı gün 

almıştı;pekala üç günde çekilebilirler” diyor. El-Assal, Dünya Kiliseler Konseyi’ni, işgal 

altında ki topraklardan gelecek bütün ürünlere karşı yaptırım uygulamaya ikna etmiş 

durum da. 

Kudüs Piskoposluğu’nun Gazze ve Nablus’ta hasteneleri var.Onlar,Hıristiyanlığın 

gerçek görevlerini bu tür alanlar da hayata geçiriyorlar.Bunun tam aksine, Amerikalı 

evanjelistler barış sürecine karşı çıkıyor ve Iraklılara Hıristiyanlığı kabul ettirmek için 

Irak’a sızıyorlar. 

(GILES FRASER:Putney Baş rahibi ve Oxford Wadham Felsefe Fakültesi’nde öğretim 

üyesi, The Guardıon, 9 Haziran 2003)  

“Evanjelist Hıristiyanlar, İncil’in arkasındaki haritaya ulaşıncaya kadar İsrail 

yayılmasını coşkuyla destekliyor.Bu çılgınlar;yayılma tamamlanınca İsa Mesih gelecek, 

144 bin Yahudi İsa’ya diz çöküp Hıristiyanlığa dönecek, geri kalanları helak 

(holokost/Tanrıya kurban)olacak, diye inanıyor.Amerika yönetimi bunların baskısı 



altında.Hem Hıristiyan hem de Yahudi kökten dincileri, El-Aksa Camii’nin yıkılmasını 

savunmayı ısrarla sürdürüyor.Evanjelist Hıristiyanların kıyamet alametlerine dair 

yorumda bir diğer Holokost(Yahudi helak’ı)olacak denmesine rağmen, bazı İsrailli 

politikacılar ve gazeteciler, kökten dincileri kendi hikayelerine daha da sıkı sarılmaları 

için teşvik ediyor.”   

***** Birileri Armagedon istiyor 

 

Atilla Akar: “Dünya bazı organizasyonlarca bir virüs gibi sarılmış. Derin güçler, nasıl ki 

komplo kurup dünyayı yönlendiriyorlarsa, bunların planlarını ve hesaplarını 

kamuoyuna anlatan birileri de olmalıdır”.  

 

- Atilla Bey, ne zamandan beri komplo teorileriyle ilgilenmeye ve kitap yazmaya 

başladınız?  

 

- 11 Eylül saldırısıyla birlikte “Global Komplo” ya da “Global Derin Devlet” 

organizasyonlarıyla yakından ilgilenmeye başladım. Diğer bir tabirle bende jeton 11 

Eylül saldırısıyla düştü diyebilirim. Ama tabii ki kişisel bir altyapım, birikimim ve 

merakım vardı ki; bunu kendimce analiz edebilecek bir noktaya, seviyeye geldim. 11 

Eylül olduğunda ve bütün televizyonlar kulelere çarpan uçak görüntüleriyle yayın 

yapmaya başladığı andan itibaren, daha ortada hiçbir veri yok iken ‘Bu ancak bir 

komplo olabilir’ dedim.  

 

- Ondan sonra neler yaptınız?  

 

- Jetonun düşmesiyle birlikte ister istemez araştırmaya, incelemeye ve bu yönde daha 

derinlemesine bilgi sahibi olmaya çalıştım. Sonunda da “global komploları” irdeleyen 

iki kitap yazdım. Bunlardan ilki “Kıyamet Komplosu”, diğeri ise “Derin Dünya Devleti” 

Birinci kitabımda Dünya Ticaret Merkezi’nin global amaçlı bir komplo sonucu yerle bir 

edildiğini, uçakların içinde “terörist” olmadığını ve söz konusu uçakların uzaktan 

kumanda teknolojisiyle kontrol edilerek binalara çarptırıldığını yazdım. İkincisinde ise 

“Derin Dünya örgütleri”nin yapısı, üyeleri ve dünyaya etkilerini kaleme almaya 

çalıştım.  

 

- Tapınak Şövalyeleri ile bugünün en etkin örgütleri olan Dış İlişkiler Konseyi CFR 

(Council of Foreign Relations), Bilderberg arasında bir bağlantı mı var?  

 

- Komplocu organizasyonlar yeni değil. Komplolar neredeyse insanlık tarihi kadar 

eskidirler. Bugünkünün farkı, oyunun alanının büyümüş olmasıdır. Dünkü örgütlerin 

hedefi tek tek ülkelerdi. Bugünkü örgütlerin hedefi ise tüm dünyadır. Ortaya net bir 

fotoğraf koyabilmek için geçmişi de kurcalamak ve hatırlatmak gerekiyordu, öyle de 

yaptım. Onun için de konuya Templier Şövalyeleri ile başlamayı uygun gördüm.  

 

- “Global komplo” derken tüm dünyayı planlarını uygulamak için istedikleri şekilde 

yönlendiren grup, örgüt ve organizasyonlardan bahsediyoruz... Bunları kimler yapıyor?  

 

“YUTTURMACANIN ADI: GLOBALİZM”  

 

- Bu konuda sağ da, sol da hata yapıyor. Sol, olayı sadece ekonomik ve sınıfsal bir olay 

görerek, ezoterik boyutlarını anlamayarak hata yapıyor. Sağ da sadece ezoterik tarafını 



görerek işin sınıfsal, ekonomik boyutlarını görmüyor. Bu ikisini sentezlemek lâzım. 

Emperyalizmi salt ekonomik bir olay olmaktan çıkatmak gerekiyor. Daha doğrusu 

emperyalizme de yön veren derin “şebeke” ekonomik operasyonların yetmediğini 

görmüş ve şimdi de bunu siyasi üst yapı ile tamamlamak istiyor. Bu yutturmacanın adı 

da “globalizm” olmuş. Bunlar esas olarak Amerika’da yuvalanmışlar. Bu çekirdek yapı, 

1919 yılında, Paris’te ilk “Yuvarlak Masa Toplantısı”yla işe start verdi. Bir avuç global 

bankerin aldığı birtakım kararları hayata uygulamak için strateji geliştirdiler. 1921 

yılında ise Dış İlişkiler Konseyi’ni (CFR) kurdular. O günden beri adım adım 

büyümüşlerdir. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları onlara yayılma fırsatı doğurmuştur. 

1954’te de Avrupa ayağı olan Bilderberg kuruldu. Burada bir parantez açayım. 

Bilderberg, Derin Dünya Devleti’nin planlarına göre; yıkılmış Avrupa’nın yeniden 

inşasıdır. Bunlara, kanser gibi tüm dünyaya yayılmak için Bilderberg de yetmemiştir. 

Bunun için de Trilateral Komisyon kurulmuştur. Bu oluşum da Asya’ya yönelik 

oluşturulmuştur.  

 

- CFR, nasıl bir yapı? Bünyesinde kimler yer alıyor?  

 

“DERİN ÖRGÜTLERİN BÜNYESİNDE YAHUDİLER VAR”  

 

- Büyük sermaye babalarının kurmuş olduğu bir yapı... Buna her isteyen giremiyor. Bu 

yapıya dahil olmak için çok dar ve güçlü ilişkilere sahip olmak, çok elit olmak gerekiyor. 

Çekirdek yapının 10-12 kişiden meydana geldiği söyleniyor. CFR, “Derin Dünya 

Devleti”nin “politbüro”sudur. Oraya ait olabilmek için Rockefeller ailesi gibi olmak 

şart. Süper zenginlik de yetmiyor. Belli kan bağından, aynı gelenekten olmak gerekiyor.  

 

- Hangi kan bağından olmak tercih konusu?  

 

- Bu ailelerin Yahudi kökenli olduğu iddia ediliyor. Bir tür dayanışma içine giriyorlar. 

Öyle öyle yükseliyorlar. Bunlar sadece birbirlerinden kız alıp veriyorlar, ortaklık 

yapıyorlar ve aynı ezoterik cemiyetlerin üyeleri oluyorlar.  

 

- Bunlar nasıl oluyor da tüm dünyayı etkiliyorlar?  

 

“JAPONYA’YA ATOM BOMBALARINI KİM ATTIRDI?”  

 

- Birinci ayak ekonomi... Paraya sahip olan siyasi gücü de elde ediyor. Her alanda etkin 

oluyorlar. Zamanla etki alanlarını genişletiyorlar. Siyaset, finans, sosyal ve kültürel 

alanlara da el atıyorlar. Parlamentoya, senatörlere ve ABD başkanlarına, bürokrasiye, 

CIA, FBI’ya, devlet elitlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede faaliyet yapmaya 

başlıyorlar. CFR (Dış İlişkiler Konseyi) önceleri Amerikan dış politikası konusunda 

tavsiyelerde bulunan bir think-tank kuruluşu gibi faaliyet gösteriyor. Sonra her alana 

sirayet eden bir yapı olduğu ortaya çıkıyor. İkinci Dünya Savaş’ında Japonya’ya atılan 

atom bombalarının kararını bir think-tank kuruluşu alabilir mi? Herhangi bir basit 

fikir üretme merkezi böyle bir kararda rol oynayabilir mi?  

 

- Bu örgütlenmelerin nihai amaçları nedir?  

 

- Tek devletli, tek bayraklı, asimile edilmiş tek milletli bir dünya devleti kurmaktır. 

Başka türlü dünya üzerinde ulusal devletler var olduğu sürece istedikleri hedefe 

ulaşmalarının zor olduğunu çok iyi biliyorlar.  



 

- Dünyanın geleceği için büyük tehlike olarak görülen bu yapılara ilişkin kitaplar 

ülkemizde son zamanlarda ortaya çıkmaya başladı. Bunları önceden tanıyan, bilen ve 

tehlikelerini sezen ülkelerde hiç karşı örgütlenmelere gidildiğine dair bir bilgiye 

ulaştınız mı?  

 

- “Derin Dünya örgütleri” hakkında iki kitap yazmış biri olarak karşı örgütlerin 

kurulduğuna dair bir ize rastlamadım. Varsa da ben bilmiyorum, çünkü olaya bu 

açıdan bakmadım. Bu örgütler, insanlığı saran bir tür virüs gibidirler. Hele yeni bir 

virüs ise önce onu analiz etmeli, tabiatını anlamalı ve ona karşı bir aşı geliştirmek 

gerekli. Global komplolara imza atan bu derin örgütler de bir tür virüstür ve insanlık şu 

anda bu tehlikeye karşı aşısız yakalanmıştır.  

 

- Tüm dünya ülkeleri mi, yoksa sadece üçüncü dünya ülkeleri mi?  

 

“DERİN DÜNYA VİRÜSÜ YERKÜREYİ SARMIŞ”  

 

- ABD dahil tüm dünya ülkeleri, “Derin Dünya virüsüne” aşısız yakalanmış durumda... 

Tüm ulusal devletleri ortadan kaldırmayı istiyorlar. Bunların bir aidiyet hissi yok.  

 

Birileri Armagedon istiyor  

 

Dünya, onlar için bir oyun alanı, satranç tahtası... Ama şu an onlar için bir korugan 

uçak gemisi gerekiyor; o da: Amerika... Ancak nihayetinde ABD’ye de karşıdırlar. 

Amerika’yı da, Amerikan halkını da bu belalara süren onlardır...  

 

- Örgütlerin bünyesinde etkin olarak rol alanların çoğunluğunun Yahudi oldukları ve 

motiflerini kullandıkları söyleniyor... Neden daha çok Yahudiler?  

 

“BİRİLERİ ARMAGEDON İSTİYOR”  

 

- Hepsi değil.. Ama birilerinin Armagedon’u istediği kesin. Dünyayı “Kutsal Savaş”a 

sürükleme niyetindeler. Ona inanıyorlar. Armagedon’da galip çıkacaklarını 

düşünüyorlar. Zannediyorlar ki; “bu dünya bize kalır” ve “kral biz oluruz.” Bu, kökeni 

Tevrat’a giden bir inanış. Buna göre “son savaş” Kudüs yakınlarında Mediggo Tepesi 

diye bilinen yerde olacak. “Tanrı da İsrailoğullarına zafer vaad ediyor!” ABD’de buna 

inanan çok yaygın Protestan-Evanjelik tarikatlar var. Onlar da safça bu değirmene su 

taşıyorlar. Binyılcı, kıyametçi eğilimler bunlar. Bence 11 Eylül de, Irak Savaşı da 

bunların ittifakı sonucu oluşmuş şeyler. Bugün bize çok dünyevî gibi gelen şeyler aslında 

binlerce yıllık teolojik kavgaların tortularından başka bir şey değil. Ama çok tehlikeli!  

 

- Irak’a açılan savaşın ardından neler olur?  

 

- Irak savaşının ardından bölgedeki başka ülkelere karşı da savaş açılacağını 

düşünüyorum. Saldırı sırası değişebilir, ama ülkeler değişmeyecek. Irak’tan sonra İran, 

Libya, Suudi Arabistan, Suriye, Kuzey Kore ve Yemen’e saldırılar olacak... Başka 

aşamaları da hayata geçirmek için caymayacaklar. Zira planları bunu gerektiriyor.  

 

- ABD’nın İran’a saldıracağı, tam bir komplo teorisi olmaz mı?  

 



- Hayır olmaz. Ellerinde liste var. Sıradaki ülkeler için sadece bahane bulmaya 

çalışacaklar. En güzel bahane de “terör”dür. Bırakın “Derin Dünya”yı küçük ulusal 

yapılar da bile darbeler “terör” gerekçesiyle yapılmıyor mu? Bu terörü kimler meydana 

getiriyor? Sağda solda patlayan bombaları kimler ateşliyor? Bunları üç-beş tane idealist 

genç mi planlıyor? Bu senaryoyu global düzene taşıyın. Aynı şey! Sadece konsept 

değişiyor ve olayın çapı büyüyor.  

 

- Amerika komşumuza saldırdı. Bundan sonra neler olabilir? Türkiye için bir tehlike 

var mı, nedir? Direnen ülkelere nasıl ve ne türlü zararlar veriyorlar?  

 

“ABD, IRAK’TA ALACAĞI CESARETLE SAĞA SOLA SALDIRACAK”  

 

- Eğer ABD bu savaştan beklediği sonuçları alabilirse, dünya çok karanlık bir sürecin 

içine yuvarlanacak demektir. Saydığımız ülkelere buradan aldığı cesaretle saldıracaktır. 

Çünkü arkasında İlluminati var ve onlarda kaos felsefesine inanıyorlar. Türkiye’ye 

gelince; zaten hep tehlikedeydi, ama bu kez tehlike çok yakınlaştı. Eğer böyle giderse 

Türkiye, Kuzey Irak’ta ABD ile sıcak bir çatışma bile yaşayabilir. Ben bu ihtimali hiç 

yabana atmıyorum. Direnen ülkelere ise aba altından sopa gösteriyorlar. Ekonomilerini 

felç etmekle, kredi vermemekle, karışıklık çıkartmakla tehdit ediyorlar. Bu santajlar 

Türkiye’ye de yapılıyor.  

 

- ABD’nin halihazırdaki Başkanı Bush’un bahsettiğimiz örgütlere üye olmadığı 

belirtiliyor. Ancak önceki Başkan Clinton, Bilderberg üyesi... Irak savaşı onun 

döneminde de konuşuluyordu. Neden “derin güçler”, Clinton’a değil de Bush’a bu 

savaşı yaptırdılar?  

 

- Önemli bir soru... Zaten Bush’un iktidara gelmesi de bir tür darbe ile oldu. Oylar bir 

hafta sayılmadı, sonra mahkeme kararıyla Başkan olduğu açıklandı vs... Bana göre 

Amerika’daki Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında pek fark yok. Sadece iyi polis-

kötü polis oynanıyor. İster Demokratlar, ister Cumhuriyetçiler gelsin, sonuçta 

Amerika’da kazanan CFR’dir. Çünkü her iki partide de kadroları, adamları var. 

Clinton gitmiş, Bush gelmiş fark etmez. Biri iyi polis, diğer de kötü polistir.  

 

CIA, FBI ve diğer ABD’deki tüm kuruluşların üstünde olan Ulusal Güvenlik Ajansı’nın 

yayınladığı “Global 2015 Raporu” var. Bu rapora göre; 2015’e kadar eğer Amerika, 

birtakım önlemler almazsa hem ekonomik hem de siyasal ve sosyal açıdan gerileyecek. 

Rapor, Bill Clinton döneminde çıkmış, ama Bush’a devrediliyor. Konsept belirlenmiş. 

Kim gelirse gelsin önlemler alınacaktır. Bunun için de Amerika’yı dizginlerinden 

kopartıp sağa sola saldırtmak gerekiyor. Kamuoyunu ikna etmek için de bir Pearl 

Harbour gerekiyordu. Teorisini de Yahudi asıllı Samuel Huntington ki -CFR üyesidir- 

“Medeniyetler Çatışması” ile yaptı. Bu saptama ve hedef doğrultusunda söz konusu 

yapı, bütün analizleri yaparak bundan böyle bir maraza çıkartmak gerektiğine karar 

verdi. 11 Eylül bunun bir neticesiydi. Bu anlamda 11 Eylül olmuş bitmiş bir olay 

değildir, halen sürüyor...  

 

- ABD, savaş kararına güya meşruiyet kazandırmak için ikinci bir tasarıyı BM’ye 

götürseydi ve olumsuz bir netice çıksaydı nasıl gelişmeler yaşanırdı?  

 

- İhtimal ki yeni bir 11 Eylül benzeri olay tertip edeceklerdi. Ancak bu ihtimal hiç 

ortadan kalkmamıştır. İşlerin yeniden sarpa sarması durumunda 11 Eylül benzeri 



komplolar, provokasyonlar beklenmelidir. Muhtemelen de bu kez Avrupa’da olacaktır. 

Gene ihtimal ki; Fransa ve Almanya’da olacaktır. Bunu iki nedenle yapacaklardır: Hem 

Avrupa hükümetlerine gözdağı vermek hem de en büyük Hıristiyan coğrafya olan 

Avrupa toplumlarını İslâm’a, Doğulu halklara karşı kışkırtabilmek için.  

 

Aydoğan Vatandaş, genç yaşına rağmen 'Apokalipse', 'Haarp' ve yayınlanır 

yayınlanmaz toplatılan ve hakkında 5 ayrı dava açılan 'Armegedon' adlı üç kitaba imza 

attı. Aydoğan Vatandaş'la 'yasaklanan kitaplar'ını ve 'ilgi alanları'nı konuştuk.  

Armagedon/Türkiye-İsrail Gizli Savaşı adlı kitabınız 1998 yılında toplatıldı ve dava 

açıldı. Kitabı yayımlamadan önce böyle bir sonuç bekliyor muydunuz?  

Elbette bekliyordum. Kitabı yazarken savunmalarımı da hazırlıyordum. O dönem çok 

ilginç bir dönemdi. Her an darbe olabilir endişesiyle yaşanılan bir dönemdi. Kitabı 

yazdığımda 23 yaşındaydım. Kitabı okuyan, yazdıklarımın farkına varan neredeyse 

herkes 'bu kitabı 30'undan sonra yazamazdın' dediler bana. Bu değerlendirme doğru 

olabilir. Armagedon'u, sahip olduğum bilgilerin bana yüklediği sorumluluk duygusuyla 

yazdım. Bir tür zorunluluktu bu. Madem ki biliyordum o halde yazmalıydım. Yetişme 

tarzımdan kaynaklanan 'hiçbir şeyi zamana bırakmama' ilkesi önemli bir itici güç oldu. 

Bir şey yapılmalıysa o an yapılmalıdır. Sonucuna daha sonra katlanırım diye düşündüm 

hep. Kazandığım da oldu kaybettiğim de.  

Halk arasında toplatılan kitapların gerçeği yansıttığına inanılır ve bu kitapların satışları 

yasaktan olumlu etkilenir. Sizin kitaplarınız nasıl etkilendi?  

Benim kitaplarım da bu yaygın inanıştan fazlasıyla etkilendi elbette. Daha önce de ifade 

ettiğim gibi insanların tutuklandığı, her gün darbe endişisiyle yaşadığı bir dönemde 

yazdım kitabı. Hatırlarsanız Orgeneral Çevik Bir emekli olduktan sonra bazı gazeteciler 

yavaş yavaş seslerini yükseltmeye başladılar. Ben bu kitabı yazdığımda Çevik Bir 

Genelkurmay II. Başkanı'ydı. Böyle bir dönemde böyle bir kitabın yazılmış olması 

kuşkusuz bir teveccühü de beraberinde getirdi. Bu da son derece normal.  

Neden hep gizli, tehlikeli konularla ilgileniyorsunuz?  

'Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır' sözünden belki. Belki de riski seven yanımla 

ilgili. Bu tür konulara özellikle eğilmiyorum aslında. Kendimi buna odaklamış değilim. 

Ancak kimi zaman öyle şeyler öğreniyoruz ki, sorumluluk gereği ister istemez bu tür 

alanlarda yazıyorum.  

Bu tür konulardan sıkıldığınız olmuyor mu hiç?  

Sıkıldığımı söyleyemem ama kimi zaman strese girdiğimi söyleyebilirim. Yazdığınız bir 

yazıdan ya da bir haberden sonra açılan bir tehdit telefonu huzurunuzu kaçırabiliyor. 

Bunlar insanı rahatsız ediyor.  

Çalışmalarınızı nasıl yapıyorsunuz?  

İyi ve de disiplinli çalışıyorum. Yoğunlaştığım konuyla ilgili çok iyi araştırma yapmaya 

çalışıyorum. Daha önemlisi yapmaya çalıştığım şey ne denli zor olursa olsun, kesinlikle 

başarabileceğimi düşünüyorum. Bu yüzden de ortaya iyi bir eser çıkıyor.  



Şu anda hangi proje üzerinde çalışıyorsunuz?  

Şu an Türkiye için ne yapabilirim, nasıl bir vizyon belirleyebiliriz bunu araştırıyorum. 

Hazırlamakta olduğum iki kitabım var. İzin verirseniz şimdilik isimleri bende kalsın.  

Görevleri herşeyi mümkün kılar  

Aydoğan Vatandaş, gazetecilerin tehdit edilmesi hakkındaki düşüncelerini şöyle 

belirtiyor:  

"Armagedon adlı kitabımla ilgili yargılanırken çok sıkı, psikolojik bir baskı yaşadım. 

Toplam 5 davada 30 yılla yargılanıyordum. Bundan daha kötü bir tehdit o sırada 

olamazdı sanırım. Aslında bu konuda yapacak bir şey de yok. Türkiye'de herkesi 

ortadan kaldırmak mümkündür. Devletin öyle birimleri var ki, bırakınız Türkiye'yi, 

Yeni Zelanda'da bile darbe yapar ve yasal olarak hiçbir şey yapamazsınız. Ancak 

Genelkurmay Psikolojik Harp Dairesi'nin kuruluş yapısını ve çalışma esaslarını 

incelediğinizde, bu yaptıklarının kesinlikle görev alanı içerisine girdiğini görüyorsunuz. 

Mehmet Eymür, 'Yeşil'i kullanması ile ilgili olarak sorulan bir soruya 'bizim görevimiz 

bunu mümkün kılar' diyordu. Başbakan Ecevit de birtakım gizli görevlilerden 

bahsediyor. Başbakan gizli görevlilerden bahsedeceğine, bu gizli görevlilerin görev 

alanlarının yeniden tanımlanabilmesini sağlamaya çalışmalıdır. Bu da şimdilik çok zor 

gözüküyor."  

Okuyucuların kendisine, edindiği bilgilerin kaynağını sorduklarını ve çok iyi tepkiler 

aldığını söyleyen Vatandaş, ihtiyaç duyduğu konularla ilgili her türlü kitabı okuduğunu 

belirtiyor: "Kitap okuma konusunda biraz pragmatistim. Neye ihtiyaç duyuyorsam onu 

okuyorum. Bu bazen hazırlamakta olduğum bir yazı ya da kitapla ilgili Türkçe ya da 

İngilizce bir kitap oluyor ya da yeni çıkmış bir şiir kitabı." Havva Setenay İLHAN   

  

BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ  

20. yüzyılın ilk yarısı Osmanlının da ortadan kaldırılmasıyla birlikte dünyanın 

geleceğinde İslam Medeniyetinin söz sahibi olma gücü kalmadı. Müslümanlar her 

coğrafyada deyim yarindeyse bir ölüm kalım mücadelesi verdiler. Neredeyse yok oluş 

felaketi ile karşı karşıya kaldılar. Ancak yüzyılın ikinci yarısı ile birlikte bu karabasan 

dönemi yavaş yavaş sona erdi ve hatta müslüman toplumlar yeniden tarihin yapımında 

kurucu aktörler olarak kilit rolü oynama azmi, çabası ve iradesi göstererek yeni bir 

sıçrama döneminin eşiğine geldiler. Yüzyılın ilk yarısında hedeflenen müslüman 

toplumları pasifleştirerek yok etme projelerinin iflas ettiği görüldü. Bu durum 

emperyalist güçlerin Sovyetlerin dağılma süreci ile birlikte müslüman coğrafyaya tekrar 

yönelerek aynı amaçlar doğrultusunda yeni plan ve projeler geliştirme ihtiyaçlarının 

ortaya çıkmasına yol açtı.  

Soğuk savaş döneminin 1990’ lı yıllarla birlikte sona ermesi ile birlikte global 

müstekbirler insanlığın önüne önce Yeni Dünya Düzeni (YDD) projesini sundular. Bu 

düzen şimdi Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) ile hayata geçirilmek isteniyor. Bölge 

halkları çok iyi biliyor ki bu aslında Siyonistlerin binlerce yıllık hedefi olan Büyük İsrail 



Projesinden (BİP) başka bir şey değildir.  

Bu amaçların gerçekleştirilmesi için Bush’un güvenlik danışmanı Rice’nin de 

başlangıçta söylediği gibi bölgedeki 22 ülkenin sınırlarının değişmesi gerekmektedir. 

Bunun ilk adımları da Afganistan ve Irak’ın işgalleri ile atılmıştır.  

İkinci hedef enerji kaynaklarının ele geçirilmesidir. Daha şimdiden bolge petrollerinin 

%40’ı olan Irak petrolleri, Afganistan’daki zengin uranyum kaynakları fiilen olmak 

üzere el değiştirdi. Bu durum dünya bor tuzlarının %75 ine sahip bulunan ülkemizi de 

yakından ilgilendirmektedir.  

Üçüncü olarak yüksek ve ileri teknolojinin bölge ülkelerinin eline geçmesi de 

engelleniyor. Bizim ülkemizde değişik zamanlarda yapılmaya çalışılan nükleer 

santrallerin çeşitli ‘tesadüfler’(!) sonucunda sürekli ertelenip akim kalması, bölge 

ülkelerinin ( Tabi ki İsrail hariç) elinde bulunabilecek nükleer, biyolojik ve kimyasal 

silahların küresel tehdit olarak dünyaya gösterilmesi bu amaca hizmet etmektedir.  

Bir başka hedef ise küresel sömürü aracı olan doların mevcut hegemonyasının 

sürdürülmesidir. Bölgedeki enerji kaynakları da kullanılarak bu ülkelerin ekonomik 

olarak felç edilme durumunun sürdürülmesi amaçlanmaktadır. Öyle ki her imkana 

sahip olan bir ülke bile doları yoksa hiçbir şey yapamaz haldedir. Dolar bulmak için ise 

ya borçlanması ya da mevcut imkanlarını başka birilerinin bastığı kağıt parçaları ile 

değişmesi gerekmektedir. Bunun da özellikle bölge ülkelerinin köleliğinin devam etmesi 

anlamına geldiği çok açıktır.  

İkiz kulelere yapılan şaibeli saldırılar sonrasında dünyaya nizamat vermek için yola 

çıkan Amerikanın yaptığı işin adını “Teröre karşı topyekün haçlı savaşı” olarak 

koyması da bir tesadüf değildi.  

Yaşadığımız bu coğrafyaya yönelik hesaplar, bu coğrafyanın gerçeklerini, 

dinamiklerini, değerlerini yok sayarak belirleniyor. Bu kuşatıcı projeler bile meydana 

gelecek sürprizleri önleyemeyecek, kontrol altına alamayacaktır. Bunca baskı, 

aşağılama ve kan, bütün hesapların boşa çıkarılacağı gelişmeleri tetikleyecektir.  

BÜYÜK DOĞU MU BÜYÜK ORTADOĞU MU ?  

Sayın Başbakan Kültür Bakanlığının düzenlediği Üstad’ı anma toplantısında “Üstad’ın 

ideolocyasının kendisine bugünkü ufukları açtığını” söylemiş. Galiba bize, “Baylar ve 

bayanlar endişeye kapılacak bir şey yoktur. Büyük Ortadoğu Projesi aslında Üstad’ın 

Büyük Doğu idealinden başka bir şey değildir.” demek istedi. Biz de Üstad’ın ideolocya 

örgüsünden iki paragrafı bu vesile ile hatırladık...:  

“Biz hangi milleti ve siyasî zümresiyle olursa olsun, Avrupalıların hoşuna gittikçe ve 

alkışını topladıkça, böbürlenmek yerine başımızı taştan taşa vursak daha iyi ederiz. Zira 

bizim, hangi milleti ve siyasî zümresiyle olursa olsun, Avrupalının hoşuna gitmemiz ve 

alkışını toplamamız, ancak kendimizi tahrip ve inkarımız nispetinde kabildir.”  

“Şu yüzden ki, biz Avrupalının kendi familyasından sandığı bir millet değiliz. 

İstediğimiz kadar ondan olduğumuzu iddia edelim, onun kılığına bürünelim ve harfleri 

ile yazalım, Avrupalı bu iddiamızı, hatta bu iddiada muvaffakiyetimizi alkışlarken, için 



için bize gülecek, bizden tiksinecek ve tuzağa kendi ayağıyla düşen bu safdil avı 

kaçırmamak için her şaklabanlığı yapacaktır.”  

MÜSLÜMAN ALİMLER BİRLİĞİ  

Geçtiğimiz ay içinde Tanınmış âlimlerden Yusuf El Kardavi başkanlığında, “Dünya 

Müslüman Alimler Birliği” kuruldu. Birlik, müslümanların kendi içlerindeki 

dağınıklığa son vermeyi amaçlıyor. Aynı zamanda İslam dünyası dışındaki toplumların 

da İslam dini hakkındaki yanlış bilgilerini düzeltmeyi, önyargılarını yok etmeyi de 

hedefliyor.  

Dünya Müslüman Alimler Birliğinin amaçlarına uygun olarak hareket etmesini, 

hedeflediği çalışmaları en güzel bir şekilde yapmasını, müslüman birliğini sağlamasını 

temenni ediyoruz.  

Büyük Ortadoğu Projesiyle İslam dünyasının işgal edilmek istendiği bir dönemde başta 

D-8 olmak üzere, Dünya Müslüman Alimler Birliği gibi önemli kuruluşlara çok 

ihtiyacımız var. Bu kurumlara sahip çıkmalı, işgale sömürüye ve adaletsizliğe karşı 

ciddi bir kalkan olduklarının farkında olmalıyız..  

ACABA MI ?  

ABD’nin eski başkanlarından Reagan, Siyonizm’in armagedon diye adlandırdığı büyük 

kıyamet savaşına işaret ederek “İsa ile Deccal arasında, Kudüs civarında vuku bulacak 

savaşı muhtemelen bizim nesil görecek.” diyordu.  

Peygamberimiz, Deccal denilen büyük fitneden bahsederken, kendisinden önceki bütün 

peygamberlerin ümmetlerine bundan bahsettiğini bildirmişti. Deccal dünyaya şerri 

hakim kılmak için savaşacak ve “Rablık” iddiasında bulunacaktır. İslam kaynakları 

70.000 yahudinin ona tabi olacağını yazar. Hz. İsa ikinci defa avdet edecek ve deccalle 

savaşarak onu yenecektir. Siyonist evangelist ittifakının armagedon dediği bu savaşa 

bizim kaynaklarımızda Melhame-i Kübra adı verilmektedir. Bu savaşın gerçekleşeceği 

yer ise “atların diz kapaklarına kadar kana gömüleceği” haber verilen Amik Ovasıdır. 

Amik Ovası Konya’nın güneydoğusunda ve Torosların eteklerinde yer almaktadır.  

Merak ettiğimiz, İsrail-ABD ikilisinin Konya’mızda yıllardır tatbikat yapma 

heveslerinin ve son zamanlarda gündeme taşınan Kıbrıs’ın kuzeyinde üs kurma ihtiyacı 

duymalarının konu ile ilgisi olup olmadığıdır.  

DÜN – BUGÜN  

DÜN  

Milletvekilleri el kaldırma makineleri değildir. Hükümet el kaldır dediğinde kaldıran, 

indir dediğinde indiren milletvekili anlayışı AKP iktidarının ilk gününde tarihe 

gömülmüştür. (Seçimlerden sonra.)  

BUGÜN  

Ben milletvekiliyim açıklama yaparım diyenler...Yapamazsın kardeşim. Bağımsız 



yapamazsın. AKP çatısı altında, bu markanın altında yapamazsın. Öyle bildiri mildiri...( 

DEP eski milletvekillerinin serbest bırakılmasından sonraki hükümet politikalarını 

eleştiren bildiri yayınlayan AKP’li vekillere. R.T.E.)  

NATO TOPLANTISI  

Son NATO toplantısı İstanbul’da yapıldı. Ülkemiz ABD’ninki başta olmak üzere bir çok 

devlet adamını ağırladı. Toplantı için neden Türkiye’nin seçildiği, İstanbullulara verdiği 

zahmetler vs çokça tartışıldı.  

NATO toplantısının en önemli konusunun BOP olduğu biliniyor. Komünizmin 

çökmesinden sonra NATO’nun varlığını sürdürebilmesi için gerekli yeni düşmanın 

‘İslam’ olduğu artık kesin.  

Toplantıda BOP’ u somutlaştırıcı adımlar atıldı. NATO bünyesindeki “istihbarat 

teşkilatı”nın işlevi artırıldı. Irak güvenlik birimlerine verilecek eğitim NATO bayrağı 

altına alınarak işgal meşrulaştırıldı. Afganistan’daki asker sayısı artırıldı.  

Bush zirvede diğer üye ülkelere şunları söylüyor.: “NATO’nun görevi sadece bir 

güvenlik örgütü olmakla sınırlanamaz. Demokrasi, insan hakları gibi evrensel değerlere 

de öncülük yapmalıdır.” (NATO’nun buna göre birinci hedefinin bizzat Bush’un kendisi 

olması gerekiyor.)  

NATO toplantısı sırasında birde skandal meydana geldi. Değerli medyamıza olay “Önce 

elini göster sonra tokalaş.” esprisi ile yansıdı. Ev sahibi olduğumuz ülkemizde, misafir 

bir devlet başkanına hoş geldin demek için tokalaşmak isteyen devlet bakanlarımıza 

elleri o şahsın korumaları tarafından “tırnak muayenesinden” geçirildikten sonra izin 

verildi. Sömürge ülkelerinde bile rastlanılmayacak bu olay karşısında sayın devlet 

bakanımız Beşir Atalay beyin önce biraz şaşırdığı ama daha sonra o zat ile tokalaşarak 

onurlandırıldığı da medyamızda yer aldı.  

                                          

HRİSTİYAN SİYONİSTLER Hristiyan Siyonistliğin doktrinini tanımlamak için sıkça 

kullanan diğer bir terim ise "dispensationalisttir". Dispensation kelimesi ingilizce de şu 

anlamlara gelmektedir: 1- Dağıtma, bölme, idare, tertip. 2- Muafiyet, af, hariç 

tutma,dışında bırakma, istisna. Hristiyanlık ise terim olarak " bir dinin etkili olduğu 

dönem" ve "kilise tarafından çok özel olarak verilen izin" manalarına gelmektedir. Bu 

Hristiyan Siyonist gruplar, Kitab-ı Mukaddeste dönüm noktası olan yedi aşama, dönem 

belirledikleri için kendilerine "dispensationalist" demektedir.  

 

 
İnançlarına göre bu yedi aşama şunlardır: 

- Yahudilerin Filistine geri dönmeleri 

- Yahudi devletinin kurulması 

- Dünyanın, İsrailoğulları dahil tüm uluslarına İncil'in vaaz edilmesi. 

- Rapture ( Vecd ). Kiliseye iman edenlerin cennete yükseltilmesi. 

- Tribulasyon (felaket dönemi). Yedi yıl sürecek olan felaket dönemi. Bu dönemde, 

yahudiler ve diğer imanlılar zulüm görecekler. Ancak yine bu dönemde iyilerle Deccal 



önderliğindeki kötüler savaşacak.  

- Armagedon savaşı. İsrail'deki Megiddo Ovasında yapılacak olan savaş. 

- Deccal ve ordusunun yenilmesi ve Mesih'in krallığını kurması. Krallığın başkenti 

Kudüs olacak. 

- Krallık yahudiler tarafından yönetilecek. Bu yahudiler Mesih'e bağlanacaklar yada 

Hristiyanlığa dönüş yapacaklar. 

Ayrıca Armagedon savaşı öncesinde, o zamandaki felaket ve acılardan kendilerini muaf 

tuttuklarına inandıkları için onlara Türkçe'de "muafiyetçi" denilmektedir. 

 

Değişik muafiyetçi gruplar arasında bazı farklılıklar olabilmektedir. Örneğin 

yahudilerin akıbetleri hakkında bazı farklılıklar bulunabilir. ( Toptan dönüş yapanların 

vs. ) muafiyetçiler kehaneti gerçekleşeceği yerler olarak coğrafi konum tespit etmekten 

hoşlanırlar, İsrail'deki Megiddo Ovası gibi. Muafiyetçiler Deccal hakkındaki 

bölümlerde geçen bazı İbranice kelimelerin, İngilizce Rusya ve Moskova kelimelerini 

çağrıştırdığını düşünerek Deccal'İn Rusya tarafından yönetileceği şeklinde yorumlarda 

yapmaktadırlar.  

Armagedon savaşını nükleer silahlarla yapılacağını ve Rusya'ya karşı İsrail'in yanında 

yer alacak ABD'nin ahlaki çöküş yaşayacağına inanmaktadırlar. (Hal Lindsey'in The 

Late Great Planet Earth / Merhum Büyük Gezegen Dünya adlı kitabı bu teolojiyi en iyi 

anlatan ve en çok satan kitaptır.)  

Hristiyan Siyonistliğin Tarihi 

Hristiyan Siyonizminin tarihi aslında bugünkü İsrail devletinden, hatta Yahudi 

Siyonizminden bile çok öncedir. Filistin'de bir yahudi ulusunun kurulmasının, Mesih'in 

ikinci gelişine işaret edeceği fikri ilk olarak Oliver Cromwell ve Paul Felgenhauever gibi 

17. Yüzyıl Protestan lideri ve teologların söylev ve yazılarında 

belgelendirilmiştir.(Halsell, 135) 

 Yazar Aydoğan VATANDAŞ ile Söyleşi 

 

Gizli Cemiyetler Gelecek Avcısıdır 

Bush’un zihninin arkaplânında Evangelizm var 

 

2023- Genel bir alışkanlıktır, dünyada olan olayları açıklarken; ekonomik, sosyal ve 

siyasî kriterler odak olarak alınır. Siz ise farklı bir yol benimseyerek insanların 

inançlarını, kültleri irdeleyerek günümüzdeki gelişmeleri yorumlaya çalışıyorsunuz. 

Kitaplarınızda “dünya tarihinin aynı zamanda gizli örgütlerin tarihi olduğunu da” 

söylüyorsunuz. Orada nasıl bir tanım bulmak mümkün? 

 

Aydoğan Vatandaş- Oktay Sinanoğlu, Aytunç Altındal gibi çok daha kıdemli ve de 

becerikli beyinler bunu çok önce tespit etmişler ve yazmışlar. Özellikle Oktay Sinanoğlu 

bu konuda çok şey fark etmiş. Gizli cemiyetler tarihin her döneminde varlar. Hitler'in 

arkasında nasıl Thule Society var idiyse, Başkan Bush'un arkasında da Sculls and Bones 

Society (Kuru Kafa ve Kemikler Tarikatı) var. Onların arkasında da başka bir yapı var. 

Ben bunu son derece normal buluyor ve çok kolay anlayabiliyorum. Ama bu tür 

örgütlerin gücünü de abartmamak gerekir, her şeyi onların kontrol ettiğine inanmak 

doğru değil.  

Türkiye’den yola çıkarsak; nasıl ki Türk siyasetçilerinin dinî inançlarını, bazı 



cemaatlerle olan ilişkilerini analiz yaparken bir faktör olarak gözönünde 

bulunduruyorsak, o hâlde dünya siyasetini ya da Amerikan siyasetini analiz ederken de 

buna yön verenlerin zihinsel arkaplânını ve inançlarını ihmal etmemiz gerekir diye 

düşünüyorum. Özellikle Amerikan muhafazakârlarını analiz ederken, bu dinsel 

algılamaların dünya politikalarına yansımalarının sosyal bilimler açısından bir faktör 

olarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim.  

 

2023- Peki nasıl çalışıyorlar bu gizli cemiyetler? 

 

Aydoğan Vatandaş- Bu cemiyetler aslında gelecek avcısıdır. Bir gelecek tasavvurları 

vardır ve geleceği elde etmek için akıl almaz yöntemlere başvururlar. Kendilerine 

sorarsanız kozmik bir mücadele içerisinde olduklarını söylerler. Çoğu apokaliptiktir ve 

kült özelliği gösterirler. Büyü, simya gibi okült konularla tarih boyunca uğraşmışlardır. 

Bugün de bu işi bazı teknolojiler vasıtasıyla yapmak istiyorlar. Yetenekli bazı insanlar 

eğer gelecek potansiyelleri varsa çocuk yaşta tespit edilir ve yetiştirilirler. Hulûl edilip 

yönlendirilebilir hâle getirilmiş olanları alanlarında meşhur edilir, önemli mevkilere 

gelmeğe başlarlar. Bir kısmı bazı gazetelerin yöneticisi de olurlar. Sonra ülkelerin karar 

mekanizmalarında söz sahibi olmaya başlarlar. Bu kişiler genellikle kendi başına bir şey 

olamayacak, millî duyguları zayıf, maddiyata, mevkie düşkün, çeşitli zaafları olan 

kişilerdir. Bu kişiler tespit edilir; ya onlar vasıtasıyla birtakım gizli cemiyetler 

kurdurulur ya da bu kişiler zamanla karar mekanizmalarına getirilir. 

 

2023- Siz Irak Savaşı’nın arkaplânında Yahudi-Evangelist ittifakının olduğunu 

Tempo’ya verdiğiniz bir mülâkatta dile getirdiniz. 

 

Aydoğan Vatandaş- Evet, Mart ayında yapılan bir söyleşiydi. Çünkü Amerika’da 40 

milyona yakın Evangelist Hıristiyan var ve bunlar aslında en fundamentalist olanlar. 

Bunların ilâhiyat görüşlerini çok iyi bilmemiz gerekiyor ki kendisi de bir Evangelist olan 

Bush ve yakın çevresinin dünyada ne yapmak istediğini analiz edebilelim. Fakat bunu 

yaparken, Ortadoğu’da yaşanan gelişmelerde suyun, petrolün, euro-dolar savaşının 

birer faktör olduğunu ve tabiî ki İsrail’in başlı başına bir faktör olduğunu gözden ırak 

tutmamak gerekiyor. Ama bunların yanı sıra, dinsel gizli cemiyetlerin faaliyetleri ve 

etkilerini de, bugün yaşanan gelişmelerde oynadıkları rolü de ihmâl edemeyiz. 

 

2023- Kim bu Evangalistler? 

 

Aydoğan Vatandaş- Bunların ilâhiyat görüşlerinin masaya yatırılması gerekiyor. 

Evangelistler’in, benim “Ezoterika” kitabında da incelediğim, birçok apokaliptik, 

kıyametçi, milenyumcu kült gruplarla çok yakın benzerliği var. Şimdi AUM tarikatına 

baktığınız zaman apokaliptik kült özellikleri taşıdığını, kıyamet beklentisi ve hatta 

kıyameti hazırlama çabası içinde olduğunu görüyoruz. “Armagedon” olarak 

adlandırılan son savaşa hazırlandıklarını ve bu savaşta saf tutma gayretinde olduklarını 

görüyoruz. Bugün birçok kültte bulunan bu ortak noktanın kökenleri büyük oranda 

Tevrat ve İncil’den kaynaklanıyor. Özellikle İncil’in apokaliptik âyetlerinde bu konuyla 

ilgili önemli bilgiler yer alıyor. Evangelist Hıristiyanlar’ın İncil’deki bu âyetleri birebir 

okuduklarını ve birebir dünya siyasetine yansıtmayı kendilerine hedef aldıklarını 

biliyoruz. Bunu nereden biliyoruz? Bir kere Armagedon deyimini ilk olarak kullanan, 

kendisi de bir Evangelist, Amerikan Başkanı Ronald Regan’dı; “Armagedon’a 

hazırlanmamız gerekir” ifâdesini kullanmıştı. Yine George Bush’un en çok etkilendiği 



kitaplara ve verdiği demeçlere baktığımız zaman bu dinsel arkaplândan çok fazla 

etkilendiğini görüyoruz.  

  

Ortadoğu'da Hiroşima Alameni 23.10.2003 



Ortadoğu'da Hiroşima Alameni 

Temmuz sayımızın kapak konusunda, dünyayı tehdit eden korkunç 

senaryodan, yani Siyonizmin Mesih Planı'ndan bahsetmiş ve bu planın 

gerçekleşmesi yolunda atılan adımları sıralamış, özetle şöyle demiştik: Mesih 

Planı Yahudi krallığını öngörüyor. Bu plan Yahudi kontrolündeki düzen ile 

Müslümanlar arasında bir çatışmayı gerektiriyor. Bu planın ilk 

adımlarından birini Süleyman Mabedi'nin yeniden inşası oluşturuyor. 

Diğerini ise Megiddo Ovası'nda gerçekleşeceğine inanılan son savaş, yani 

Armagedon. Günümüzün Hıristiyan siyonistleri ve dindar siyonistler 

Armagedon zamanında yaşadıklarını düşünüyorlar. Hatta buna Şaron 

kadar ABD Başkanı Bush da dahil. Siyonistler Tevrat'ın İşaya 13:13-14 

ayetindeki "(Tanrı) gökleri sarsacağım ve yeryüzü yerinden oynayacak" 

cümlesini bir nükleer savaş olarak yorumluyorlar. Tabi ki bunlar sadece bir 

yorumdan ibaret kalmıyor, İsrail ve dolayısıyla ABD nükleer silahlarını 

artırırken, diğer ülkelerin, özellikle Müslüman ülkelerin bu silahlara sahip 

olmaması için savaşı bile göze alıyorlar. Ve o yazımızda Irak'a saldırının da 

bu amaçla yapıldığını söylemiştik. Geçtiğimiz ay Mescid-i Aksa'da yapılan 

"Kudüs'ün Geleceği Tehlikede toplantısı", Harem-i Şerif'in sahipliğinin 

tartışılacağı günlerin yaklaştığına dair öngörümüzü haklı çıkardı. Şimdi 

İsrail'in Armagedon için yaptığı hazırlıklara değineceğiz. Yani nükleer silah 

depolarına ve o silahların hangi bölgelerde üretildiğine dair kanıtlara...  

İsrail beşinci nükleer güç 

İsrail'in dünyanın beşinci büyük nükleer gücü olduğunu, hatta bu alanda 

Fransa ve Çin ile rekabet edebileceğini, yani bütün Ortadoğu'yu havaya 

uçuracak kadar "kitle imha silahları"na ev sahipliği yaptığını biliyor 

muydunuz?  

Dünyanın belli başlı nükleer güçleri olan ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve 

Çin'in arasına İsrail'in de katıldığından kaçımızın haberi var? İsrail'in 

Haaretz Gazetesi'nde yazan askeri uzman Ze'ev Shiff'in "Birleşmiş 

Milletler'in nükleer silahlar (kitle imha silahları) ile alakalı kurallarına 

İsrail'in uyacağını sananlar sadece rüya görüyorlar" dediğini bilen kaç 

kişi?...  

Peki ya Şaron'un "Arapların petrolü, bizim de kibritimiz var" derken, 

kibrit ile kastettiği şeyin, kitle imha silahları olduğunu anlamak için çok zeki 

olmaya gerek var mı?  

İsrail Cumhurbaşkanı Ezar Weissman, "Nükleer sorun hız kazandı, 

gelecekteki savaş konvansiyonel değil, nükleer olacak" derken, çok açık bir 

biçimde İsrail'in kitle imha silahlarına sahip olduğunu itiraf etmiş olmuyor 

muydu? Dimona'daki plütonyum işleme tesislerinde nükleer bir teknisyen 

olarak çalışan ve kendisi İsrailli sol görüşlü bir Yahudi olmasına rağmen, 

Filistin halkını destekleyen Mordechai Vanunu'un Dimona'daki nükleer 

tesislerin fotograflarını gizlice çekip, İsrail'in kitle imha silahlarıyla ilgili 

belge ve bilgileri, Londan Sunday Times'a verdiği bir röportajda gözler 

önüne serdikten sonra, İsrail mahkemeleri tarafından 18 yıl hapse mahkum 

edilmesi her şeyi yeterince açıklamıyor mu? Hele, 1967'de Dimona'daki 

nükleer tesisine yaklaşan kendi uçağını, 1973'te ise bu tesisler üzerinden 

kazara geçen Libya yolcu uçağını düşürüp, 107 sivil insanı öldürmesi, 

İsrail'in bu konuda ne kadar acımasız güvenlik tedbirleri aldığını ve bu 

meselede ne kadar hassas olduğunu göstermiyor mu? Yakın geçmişte 

İsrail'in Irak'ın nükleer santralini bombalaması, Şaron'un Hindistan'a 

Pakistan'ın nükleer silahlarını yok etmek için birlikte hareket etmeyi teklif 

etmesi ve İran'ın nükleer silah yapma çalışmalarını BM ve ABD'yi arkasına 

alarak sabote etmeye çalışması bize bir şeyleri ispatlamıyor mu? Evet, bütün 

bu kanıtlar ispatlıyor ki İsrail, kitle imha silahlarına sahip çok tehlikeli bir 

devlettir. Bu silahlara ise Fransa, İngiltere ve ABD'nin yardım ve yataklık 

yapmasıyla kavuşmuştur.  



***** 

Tanrı Bizden Neler İstiyor? 5. Bölüm    

Tanrı’nın Yeryüzüyle İlgili Amacı Nedir? 

 
  

Yehova yeryüzünü neden yarattı? (1, 2)   

 
  

Yeryüzü şimdi neden bir cennet değil? (3)   

 
  

Kötü insanlara ne olacak? (4)   

 
  

Gelecekte İsa hastalar, yaşlılar, ölüler için ne yapacak? (5, 6)   

 
  

Gelecek nimetleri paylaşmak için ne yapmanız gerekir? (7)   

        

  

1. Yehova yeryüzünü insanın üzerinde sonsuza dek yaşayabileceği şekilde yarattı. 

Yeryüzünün her zaman doğru, mutlu kişilerin oturduğu bir yer olmasını istedi. 

(Mezmur 115:16; İşaya 45:18) Yer hiçbir zaman yok edilmeyecek; sonsuza dek 

kalacak.–Mezmur 104:5; Vaiz 1:4. 

2. Tanrı insanı yaratmadan önce yeryüzünün küçük bir bölümünü seçip güzel bir 

cennete dönüştürdü. Orayı Aden bahçesi diye adlandırdı. İlk erkek ve kadın olan 

Âdem ile Havva’yı yerleştirdiği yer burasıydı. Tanrı’nın onlarla ilgili amacı, 

çocuklarının olması ve tüm yeryüzünü doldurmalarıydı. Onlar yavaş yavaş tüm 

dünyayı cennete dönüştüreceklerdi.–Tekvin 1:28; 2:8, 15. 
  

Kaybolan cennet 

3. Âdem ile Havva Tanrı’nın kanununu bile bile çiğneyerek günah işlediler. Bu 

nedenle Yehova onları Aden bahçesinden kovdu. Cennet yitirilmişti. (Tekvin 3:1-6, 

23) Ancak Yehova yeryüzüyle ilgili amacını unutmadı. Yeryüzünü insanın sonsuza 

dek yaşayacağı bir cennete çevirmeyi vaat etti. Tanrı bunu nasıl yapacak?–Mezmur 

37:29. 

4. Yeryüzünün cennet olması için önce üzerindeki kötü insanlar ortadan 

kaldırılmalıdır. (Mezmur 37:38) Bu, kötülüğe son verme amacı güden Tanrı’nın 

Armagedon savaşında yapılacak. Ondan sonra Şeytan 1.000 yıl boyunca 

hapsedilecek. Bu, kötülerin dünyayı bozmasına izin verilmeyeceği anlamına gelir. 

Hayatta kalanlar yalnızca Tanrı’nın kavmi olacak.–Vahiy 16:14, 16; 20:1-3. 

5. O zaman İsa Mesih 1.000 yıl boyunca yeryüzü üzerinde Kral olarak hüküm 

sürecek. (Vahiy 20:6) O, zihin ve  bedenlerimizden günahı yavaş yavaş kaldıracaktır. 

Biz de, tıpkı Âdem ile Havva’nın günah işlemeden önceki durumu gibi, kusursuz 

insanlar olacağız. Artık hastalık, yaşlılık ve ölüm olmayacak. Hasta insanlar 

iyileşecek, yaşlılar yeniden gençleşecek.–Eyub 33:25; İşaya 33:24; Vahiy 21:3, 4. 

6. İsa’nın Bin Yıllık Hükümdarlığı sırasında sadık insanlar bütün yeryüzünü cennete 

dönüştürmek için çalışacak. (Luka 23:43) Aynı zamanda, ölmüş olan milyonlarca 



insan yeryüzünde yaşamak üzere diriltilecek. (Resullerin İşleri 24:15) Eğer Tanrı’nın 

kendilerinden istediği şeyleri yaparlarsa yeryüzünde sonsuza dek yaşamaya devam 

edecekler. Yapmazlarsa ebediyen yok edilecekler.–Yuhanna 5:28, 29; Vahiy 20:11-15. 

7. Böylece, Tanrı’nın yeryüzüyle ilgili başlangıçtaki amacı yerine gelecek. Siz bu 

gelecek nimetleri paylaşmak ister misiniz? Öyleyse Yehova hakkında bilgi edinmeye 

ve O’nun taleplerine itaat etmeye devam etmelisiniz. Yehova’nın Şahitlerinin yöresel 

İbadet Salonlarında yapılan ibadetlere katılmanız bunu yapmanıza yardımcı 

olacaktır.–İşaya 11:9; İbraniler 10:24, 25. 
  

Armagedon’dan sonra yeryüzü cennete dönüştürülecek 

 **** Dinler tarihi boyunca, kutsal kitaplarda sözü edilen Mesih'in dünyaya ineceği gün 

tartışmave merak konusu oldu. Ancak İncil ve kutsal metinlerdeki kodların yanlış 

yorumlanması sebebiyle kehanetler hiçbir zaman doğrulanamadı. Oysa herkesin gözden 

kaçırdığı bir ayrıntı tüm şifreleri açığa çıkaracaktı. Neydi bu ayrıntı? Bu yüzyılın başına 

kadar yapılan tüm kehanetler; Mesih'in, 'vaat edilen topraklar'da İsrail Devleti'nin 

kurulmasından yedi yıl önce dünyaya ineceğini iddia ediyordu. Oysa kutsal metinler 

doğru okunduğunda bu sürenin yedi yıl öncesi değil, kırk iki yıl sonrası olduğu ortaya 

çıktı. Ve kırk iki yıl sonrası bize çok da uzak olmayan bir geleceği haber veriyordu. Bu 

keşfe göre Mesih'in gelişi, 1967 yılındaki haber verilen altı günlük savaşın ardından 

İsrail'in resmen kurulması milat olarak alınırsa, tam olarak 2009 yılı ortaya çıktı. 

Kehanetse yaklaşan kıyametin bir nükleer savaş sonucunda ya da bir göktaşı yüzünden 

gerçekleşeceğini söylüyordu. Ancak insanlığı kurtaracak tek bir şans daha vardı... Tüm 

dünyada çok satan kitapların yazarı Peter LORIE, bu kez tüm insanlığı ve dünyanın 

geleceğini etkileyecek yorumlarını bizimle paylaşıyor. Armagedon, Mesih ve kıyamet 

hakkında, Amerika'da Nisan 2004 yılında basılan ve büyük ilgi gören sarsıcı bir kitap.   

Armagedon,  

 

Bildiğim kadarı ile henüz sivil asker ayrımı yapan bir silah üretilmedi. Bu yüzden bütün 

silahların (bunlara taktik nükleer silahlar dahil) sivilleri de öldürdüğünü söyleyebiliriz.  

 

Taktik nükleer silahlar düşman şehirlerini, sanayi bölgelerini ve diğer stratejik hedefleri 

yok etmek için değil büyük düşman zırhlı birliklerini büyük düşman askeri birliklerini 

veya düşman deniz filolarını yok etmek için kullanılıyor. Belki bu yüzden sende taktik 

nükleer silahların sivillere zarar vermediği gibi yanlış bir fikir oluştu.  

 

Taktik nükleer silah denilen şeyler, kıtalararası balistik füzelerde bulunan nükleer savaş 

başlıklarının küçültülmüş modelleridir. Söz gelimi bir balistik füzede bulunan nükleer 

başlık 20 milyon ton dinamitin patlama gücünüe eşit bir yıkım gücüne sahipken bir 

155mm top mermisiyle atılan taktik nükleer savaş başlığı 1000 ton dinamitin patlama 

gücüne eşit bir yıkım gücüne sahip. Top mermisiyle atılanlar olduğu gibi uçak ile 

atılanlarda var.  

BAŞYAZI (18.04.2003) 

                                                                    “Tanrı’yı Kıyamete Zorlamak” 



11 Eylül saldırılarından sonra ABD, Afganistan’ı vurmaya hazırlanıyordu. Bütün dünya 

saldırıların gerisinde ABD’nin iddia ettiği gibi “İslâmi terör” olup olmadığı konusunda 

somut belge isterken, Türkiye bunun tersi bir yol tutmuştu. Zamanın Başbakanı 

Ecevit’in “ABD’nin var demesi bizim için yeterlidir” sözleriyle tüm İslam dünyasını 

hayretler içerisinde bırakışı henüz hafızalarımızdan silinmedi. 

ABD kaynaklı yoğun bir dezenfermasyonla dünya etkilenmiş, NATO harekete geçirilip 

5. Maddenin uygulanması için karar çıkartılmıştı. ABD’de faaliyet gösteren New Age 

tarikatının internet sitelerinden “2007’den önce başta Ortadoğu olmak üzere dünya 

yanacak ama ondan sonra özgürleşeceksiniz” mesajları yayınlamaya başlamıştı. 

İşte o günlerde Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Büyükanıt, “Artık Batılı 

ülkelerin de gerçeği görmeleri gerektiğinin” altını çizmiş; Ege Ordu Komutanı 

Orgeneral Hurşit Tolon ise Türkiye’nin yıllarca önünü tıkayan terörün dışardan 

beslendiğinin çok açık ve net olarak tüm dünya tarafından bilindiğini hatırlatmıştı. 

Tolon, Türkiye’nin NATO’nun 5. maddesinin işletilmesiyle ilgili taleplerinin hep geri 

çevrildiğini, şimdi bu maddenin işletilmek istenmesi karşısında “5. Maddenin işlemesi 

için ABD’nin saldırının dışardan geldiğini çok açık ve net olarak bütün NATO üyesi 

ülkelere ispatlama zorunluluğunun” olduğunu hatırlatmıştı. Bu çağrıların hiçbiri geçerli 

olmadı. 5. Madde işletildi. ABD önce Afganistan’a saldırarak bu ülkeyi işgal etti. Şimdi 

de Irak işgal edildi. 

Irak’ın işgali tamamlanır tamamlanmaz siyonist hahamların yaptığı açıklamalar çok 

dikkat çekici bir hal alınca biz de Türkiye’nin Erbakan sayesinde haberdar olduğu bir 

kitaptan bu köşede yaptığımız bir alıntıyı bugün yeniden gündeme getirmenin faydalı 

olacağını düşündük. 26 Eylül 2001 tarihinde buraya taşıdığımız alıntılar şunlardı: 

“1999 Yılında Hıristiyan Koalisyonu belirli dini cemaatlerde Koalisyon bağlantısı olarak 

görev yapacak 100 bin eylemciyi işe almak için 17 milyon dolarlık yıllık bütçe ayırdı. 

Cumhuriyetçi parti içinde dini sağ muazzam bir kurumsal güce sahiptir. Birleşik 

Devletler’in bir sonraki başkanını özel amaçları için büyük bir titizlikle, deyim 

yerindeyse elemeyi planlamaktadır...” 

“Biz Birleşik devletler vergi mükellefleri olarak dış ve askeri yardımda İsrail’in küçük 

devletine senede 6 milyar dolardan fazla vermekteyiz. Hem de federal bütçeden İsrail’e 

giden milyarlarca dolara ek olarak.” 

“Brüksel’deki NATO merkez bürosunda bir brifinge katıldım. Yardımcı savunma 

müdürümüz Robin Beard ve NATO büyükelçimiz Robert Hunter bana Orta Doğu’da 

bir nükleer yüzleşmenin olabileceğinden dolayı endişeli oldukları itirafında bulundular. 

Bunun kaçınılmaz olduğuna inanıyorlar... Orta Doğu barış süreci trajiktir. İsrail 

kaçınılmaz bir nükleer değiş tokuşa önderlik ediyor. Tek yaşama ümitleri nükleer bir ön 

savunma vuruşudur. 

“Menachem Begin’den beri hiçbir İsrail başkanı gerek halk, gerekse gizli toplantılarda 

Yeni Hıristiyan Sağ liderleriyle durumu gözden geçirmeden Birleşik Devletler’e gezi 

yapmayı aklından bile geçirmedi. 



“Son bir hadise kaldı; tapınağın yeniden inşa edilmesi... Tapınağın yeniden inşa edilme 

zamanı gelmiştir... Eğer tapınağı inşa etmek için camiyi (Mescid-i Aksa) yok etmek 

büyük bir savaş çıkaracaksa bırakın çıksın... 

“Evet dediğim gibi, ahir zamana çok yakınız. Ortodoks Yahudiler camiyi uçuracaklar 

ve bu müslüman savaşını provoke edecek. Bu savaş İsrail’e karşı dünyayı kökünden 

değiştirecek, kutsal bir savaş olacaktır. Bu savaş Mesih’i araya girmeye zorlayacaktır. 

“Tanrı’ya şükürler olsun, Armagedon savaşını seyretmek için cennetin kapalı 

tribününden yer alacağım. Bütün Yeniden Doğmuş olanlar Armagedon savaşını 

semadan izleyecekler.” 

Daha Irak’ta işgal yönetimi dahi oturtulmadan İsrailli hahamların “erken fetva” ile 

Irak’ı İsrail toprağı ilan etmeleri sıradan bir olay değildir. Belli ki, siyonistler beş bin 

yıllık Kabbala’nın esiri olarak itikat ettikleri “Tanrı’yı kıyamete zorlama” işine devam 

edecekler! 

 *** ALİ BULAÇ “Tanrı’yı kıyamete zorlamak”  

Onlara bakılırsa ABD, kadife eldivenler takıp Irak’a gidecek, hiç kimsenin burnu 

kanamadan kötülük imparatorluğuna son verecek. Arkasından gelecek olan sadece Irak 

için değil bütün bölge için yeni bir cennet hayatının başlamasıdır. Bütün bölgenin büyük 

bir felaketin eşiğinde olduğu apaçık ortada. İlk aşamada bu kıyamet senaryosundan en 

çok etkilenecek olanlar ise kimsenin kuşkusu olmasın Filistinlilerdir. Şaron ve İsrail 

şahinlerinin büyük bir iştahla bekledikleri savaş, eğer öngörüldüğü şekilde yapılacak 

olursa tarihi Filistin topraklarında yaşayan yüz binlerce Filistinli yerlerinden 

sürülecektir.  

 

ALİ BULAÇ a.bulac@zaman.com.tr “Tanrı’yı kıyamete zorlamak” Savaş çığırtkanları 

ABD’nin hiçbir meşruiyete dayalı olmayan savaşını haklı göstermek için muhtemel her 

türlü kötü ve yıkıcı sonucun bir “komplo” olduğunu söylüyorlar. Onlara bakılırsa ABD, 

kadife eldivenler takıp Irak’a gidecek, hiç kimsenin burnu kanamadan kötülük 

imparatorluğuna son verecek. Arkasından gelecek olan sadece Irak için değil bütün 

bölge için yeni bir cennet hayatının başlamasıdır. Bütün bölgenin büyük bir felaketin 

eşiğinde olduğu apaçık ortada. İlk aşamada bu kıyamet senaryosundan en çok 

etkilenecek olanlar ise kimsenin kuşkusu olmasın Filistinlilerdir. Şaron ve İsrail 

şahinlerinin büyük bir iştahla bekledikleri savaş, eğer öngörüldüğü şekilde yapılacak 

olursa tarihi Filistin topraklarında yaşayan yüz binlerce Filistinli yerlerinden 

sürülecektir. Bundan birkaç gün önce bu senaryodan söz etmiştim: Şaron ve 

Amerika’daki uzantıları Irak savaşının önlerine tarihi bir fırsat koyduğu 

inancındadırlar. Yıllar öncesinden üzerinde çalışılan meş’um bir plana göre “Filistin 

meselesi”nin nihai çözümü Filistinlilerin tümünün Ürdün’e sürülmesi ve tarihi Filistin 

topraklarının tümüyle İsrail’e bırakılmasıdır. Irak savaşı eğer Irak’ın bölünmesine yol 

açarsa, ülkenin güney kısmı Haşimoğullarından birinin –bu muhtemelen Prens 

Hasan’dır– yönetiminde Ürdün’e verilebilir. Böylelikle bugün Filistin’de yaşayan 

Filistinliler ve Filistin’in dışında yaşayan mülteciler burada toplanacaktır. Kudüs’ün ise 

tamamen İsrail’in yönetimine verilmek istendiğini ayrıca zikretmeye gerek yoktur. Bu 

bir kehanet veya bir komplo teorisi değildir. Sadece bir fanatizmdir, bir çılgınlıktır. 

Yıllar önce üzerinde çalışılmış bir hedef, uygun zamanda gerçekleştirilmesi istenen bir 

plandır. Şaron’un ve Amerika’da bugünkü yönetimi derin bir şekilde etkileyen fanatik 



Yahudilerin ideali olan söz konusu meş’um planı bizzat İsrailliler artık yüksek sesle dile 

getiriyorlar. Çünkü onlar da bir kıyamet senaryosundan derin endişe duyuyorlar. 25 

Ocak 2003’te İstanbul’da “100’ler Meclisi”nin düzenlediği savaş karşıtı toplantıya 

konuşmacı olarak katılan İsrail Kadın Barış Örgütü Başkanı Raya Rotem bunu hiçbir 

kuşkuya yer bırakmayacak şekilde dile getirdi. Rotem “Şaron hükümeti, Filistinlileri 

sürmek için Irak savaşını paravan olarak kullanacak.” dedi. (Zaman, 26 Ocak 2003) 

Raya Rotem, savaşın sadece Irak’ın değil, bütün Ortadoğu’nun yapısını değiştireceğini 

söylüyor. Dünyada her zaman bütün stratejik hesapların ve bu hesaplara dayalı 

savaşların salt “doğru akli çerçeve”de yapıldığını düşünenler çoğu zaman yanılıyor. 

Öyle büyük fecaatler var ki, temellerine inildiğinde bunlara kör bir fanatizmin yol açtığı 

görülür. Hitler’in çılgınlıklarının hangisi sağduyunun ürünüydü? Bugün de 

Amerika’nın yeni stratejik hedeflerinden bir bölümünün akıl almaz bir fanatizmden 

beslendiğini, örneğin ABD Hıristiyan sağı ile İsrail arasındaki ilişkinin İncil’in emri 

olarak nitelendirdikleri bir Armagedon inancından kaynaklandığını söyleyenleri bir 

parça da olsa kaale almak lazım. Bu inanca göre Mesih’in inişi için bütün Yahudiler 

İsrail’de toplanmalı, Filistinlilerin tümü sürülmeli ve “kan atın sırtını geçinceye kadar 

akmalı”. O zaman İsa yeryüzüne inecek ve iyilerin başına geçerek kötülere karşı 

savaşacak. Jerry Falwell gibi fanatikler insanlık tarihini sona erdirmek ve nihai 

kurtuluşu sağlamak için Tanrı’yı “kıyamete zorlamak” gerekir, diyorlar. Hıristiyan sağ 

politikacılar ve bu inançta olan Protestanlar, İsrail’in Tanrı’nın bir emri olduğu 

inancındadırlar. (Bkz. Grace Hallsell, Tanrıyı Kıyamete Zorlamak, Çev. M. Acar–H. 

Özmen, Kim Yayınları, Ankara, 2002.) Ronald Reagan, “Armagedon’u yaşayacak nesil 

biz olabiliriz.” demişti. Bu inanç, buna inanmayanların kitlesel imhasını öngörür 

(Türbülasyon) ve Virgine papazı McLean’a göre, “Kitab–ı Mukaddes’teki kehanet 

gereği Türbülasyon Holokost’tan daha yıkıcı olacaktır”  

***** Marmara Depremi 

COK ONEMLI LUTFEN TAMAMINI OKUYUN 

Konu: Marmara Depremi 

 

17 Ağustos 1999, Gölcük Saatler gecenin üçüydü ve insanlar can havliyle 

kendilerini evlerinden dışarıya atarkensanki bir kıyameti yaşıyor 

gibiydiler. Ali Kırca' nın yönettiği Siyaset Meydanı'nda enkazdan kurtarılan 

bir bayan şunları söylüyordu 'O gece ne olduğunu bilmiyorum ama bildiğim bir 

şey var ki bu,depremden farklı bir şeydi. Bir iddiaya göre depremden hemen önce 

Gölcük'ten Avcılar' a kadar geniş bir alanda görülen "ateştopu" ile ilgili bilimsel 

bir açıklama yapılamıyordu. Birtakım teoriler ortaya atılmaya 

başlandı.Kimine göre Ruslar bomba patlatmıştı. Kimine göre de 

Yugoslavya''yaatılan bombaların yer kabuğunun dengesini bozması sebebiyle 

depremin gerçekleştiğini söylüyordu. Hatta bazılarına göre işi PKK bile 

yapmış olabilirdi. Nitekim CNN televiyonu Başbakan Bülent Ecevit ile yaptığı 

bir röportaj sırasında depremin arkasında PKK mı var" sorusuna "Sanmıyorum" 

cevabını vermişti. Oysa bu sorunun doğal yanıtı "siz ne 

saçmalıyorsunuz,depremle PKK nın ne alakası var." Olmalıydı. Bu soruya 

verilen cevap, akıllara, PKK nın deprem oluşturabilme ihtimalinin olduğunu 

düşündürdüğü gibi, yapay depremlerin olabileceği sonucuna da götürmektedir. 

Bu teoriler arasında akla en yatkın olanı Future Times da yayınlanan 

araştırma dizisinde yer alan hikayeydi. Bu senaryoya göre, San Andreas fay 

hattında meydana gelebilecek büyük bir depremin Amerikan ekonomisine çok 

büyük zarar vereceğini bilen ABD,yerkabuğundaki değişimleri zleyerek, daha 



deprem oluşmadan tektonik katmanlar arasında artan basıncı değişik 

noktalardan patlatıp boşaltarak, büyük depremi küçük depremler haline 

dönüştürmenin yolunu bulmuştu.Yıllar önce Sırp asıllı Amerikalı bilimadamı 

mucit Nicola Tesla tarafından geliştirilen bu düşük frekanslı 

elektromanyetik ışınımla yüksek enerji nakli" tekniğini,hem Ruslar hem de 

Amerikalılar uzun zamandır bir silah olarak 

kullanmanın yolunu arıyorlardı. Bu yöntemle, çok uzaktan, hatta uzaydan 

geniş alanlarda tahribat yapabileceklerdi. Ancak Pentagon yıllardır çok 

güçlü bir silah geliştirmek amacıyla üzerinde çalıştığı bu projeyi, bir yandanda barışçı 

"deprem indirgeme" sistemine uygulamak suretiyle tepkileri azaltmayı 

ve fonlama devamlılığını sağlamayı amaçlıyordu. Bu nedenle proje önce 

Avustralya' nın çıplak ve seyrek nüfuslu kırsal bölgelerinde denendi ve 

geliştirildi. Daha sonra bunun deprem bölgelerinde denenmesine geldi sıra. 

Değişik zamanlarda Kafkaslar' da, Okyanus tabanında ve Güney Amerika'daki 

Ant dağlarında tektonik uyarılar verilmek suretiyle endüktif deprem yaratma 

konusunda büyük adımlar atıldı. Bu araştırmalar Amerika' da HAARP ve diğer 

askeri tesislerin kumanda merkezlerinde yürütülüyordu. Bu arada, Türkiye, 

Japonya ve benzeri deprem bölgelerinde de sismik ağ şebekeleri kurularak bu 

bölgelerin tektonik verileri saniyesi saniyesine devasa bilgisayarların kayıtlarına 

gönderilmeye başlandı. Ve gün geldi bu sistem Türkiye'de 

denenmek istendi. Bölge zaten yılardır bu amaçla sismik espiyonaj 

altındaydı. Nitekim gelişmeleri dikkatletakip edenler, depremden hemen 

sonra, Türk Telekom' un Türkiye' nin sismik bilgilerini Pentagona ileten 

NATO Üssü'nün iletişimini nasıl kestiğini ufak puntalarla gazetelere düşen 

haberlerden hatırlayacaklardır. ABD' nin asıl hedefi, Kuzey Anadolu fay 

hattındaki deneyden elde edeceği tecrübe ve bulguları, San Andreas fay 

hattına uygulamaktı. Bu iş yine çok yüksek askeri gizlilik taşıdığından 

yürütme işi İsrailli 2uzmanlara verilmişti. 

Gerekli makine ve donanım gizlice denizaltılarla Gölcük üssüne getirilerek 

oradaki, yeratı,denizaltı korunaklarına 

kuruldu. Türk makamları durumdan detay bazda haberdar değildi. Deney 

basarılı 

olacağından sonunde kimse normal dışı bir şeyin olduğunu fark etmeyecekti.Bu 

amaçla Gece Şahini tatbikatı" nın Gece 03:00 

da başlaması planlandı. Gece saat tam 03:00 da düğmeye basılacak ve Gece 

Şahini devreye alınacaktı. 1-2 dakika içinde de 

oluşturdukları muazzam enerjiyle Marmara'nın altındaki tektonik tabakayı 

zayıf yerlerinden kırıp, aylardır oluşan basıncı dışarı atacaklardı. 

Böylece büyük bir deprem önlenmiş olacaktı. Ama o gece bir şeyler yanliş 

gitti Doga kendini yönetmek 

isteyenlerden bir kez daha intikam almişti. 45 saniye süren deprem, 

beklenenin 10.000 kat üstünde bir güçle gelmişti. Zayiflayan ve titreyen 

elektrikler geri geldiginde, gece saat 03:05'i gösteriyordu. Daha bir kaç 

dakika öncesine kadar korunağın içinde şampanya patlatmayı bekleyenler, 

şimdi korkudan buz gibi donmuş,hareketsiz ayakta duruyorlardı. Kimsenin 

ağzını bıçak açmıyordu. On binlerce insan, çoluk cocuk, o enkazın altında 

can çekişiyor veya cansız yatıyordu. Bu tarihin en büyük felaketiydi; hem de 

insan eliyle yaratılan... 

İşte o andan sonra çantalardan çıkan Q planı" çalışmaya başladı. İlk önce 

bölgedeki tüm haberleşme ve elektrik 



enerjisi felç edildi. Kimsenin birbiriyle haberleşmesi istenmiyordu. 

Cumhurbaşkanı dahi sabahleyin"benim de telefonum kesikti" şeklinde garip bir 

açıklama yaptı.Cumhurbaşkanı ve başbakan şaşkındı. Saatlerce "üzgünüz" 

bile diyemediler. 4 dakika içinde İsrail Başkanı Barak ve birleşik Devletler 

Başkanı Clinton ile irtibat 

kuruldu. O anda İsrail' de Ben Gurion' un Lod askeri havaalanından 4 adet 

savaş uçağı savaş uçağı eşliğinde 

2 nakliye uçağı havalanıyordu. 2 dakika sonra da İsrail Deniz Kuvvetleri ve 

NATO Güney Deniz Saha komutanlığı' na bağlı tüm birlikler DEFCON-4 acil 

durumuna geçirildi. Amerikan 6' ncı filosuna bağlı gemiler de rotalarını 

İstanbul'a çevirmek için Pentagon'dan emir aldılar. Bu arada devreye Avrupa 

ülkelerinin liderleri de giriyor ve belki de onlardan da Türkiye için sözler 

alınıyordu.Yunanistan bile harekete geçirilerek Türkiye' yekarşı 

olan hasmane tutumuna son vermesi sağlanıyordu. Tüm Batı başkentleri hareket 

halindeydi, panik yoktu. Herşey 

kontrol ve koordinasyon altındaydı; bir tek Türkiye dışında. İsrailli 

askerler ve üst düzey subaylar o gece gölcük'te ne arıyorlardı. Bu devir 

teslim töreni her yıl yapılan rutin bir ulusal törendi. Uluslar arası bir 

kimliği yoktu.Bunun nedenini şimdi daha iyi anlıyoruz. Hiç kimse bu güne 

kadar hiç katılmadıkları bu devir teslim törenine neden katıldıklarını 

sormadı. Ya şaşkınlıktan, ya da telaştan,enkaz altında kaç İsrail askerinin 

öldüğü, kaçının yaralandığını da soran olmadı.O felakette kaç İsrail 

askerinin öldüğünü ne Genelkurmay yayınladı nede İsrail böyle bir bilgiyi 

açıklamak nezaketinde bulundu. Herkese verdikleri imaj ise 

oraya biz yardım için geldikleriydi.Hemen bir hastane kurdular. Esas 

amaçları enkazaltındaki askerlerini ve önemli askeri 

malzemeyi çıkartarak götürmekti. Biz de "Bak şu İsrail'e helal olsun, hemen 

yardımımıza koştu" diyerek sevindik. 

Sabah saat 03:05 ile 06:30 arasında Batı'da bu hareketlilik yaşanırken 

bölgede de çok hızlı ve çok gizli askeri hareketlilik hakimdi. Ancak herkes 

kendi derdine düşmüş olduğundan bu olağanüstü gizli operasyondan kimsenin 

haberi olmuyordu. Böylece bu işi planlayanlar gecenin karanlığından da 

yararlanıp denizaltından parçaları yüzeye vuran Tesla makinesinin 

kalıntılarını toplayıp, yer altı ve yerüstündeki tüm izleri yok etmeye 

çalışıyorlardı. Ve bölgeye son hızla gelen Rus araştırma gemisi dahi sabah 

saat 06:30' da bölgeye vardığında, havanın aydınlanmasıyla birlikte etrafta 

delil olabilecek tek bir cisim bile kalmamıştı. 

Deniz altında oluşan radyasyon anlaşılmasın, dibe çöken kalıntılar 

araştırılmasın ve patlama sonucu meydana gelen denizaltı krateri ve çukur 

ortaya çıkarılmasın diye bu bölge derhal askeri karantinaya alınarak dalışa 

yasak bölge ilan ediliyordu. Ancak bütün bu temizlikler yapıldıktan sonra 

Ecevit ve daha sonra da Demirel'in bölgeye gitmesine izin veriliyordu. 

Amerika tüm imkanlarını seferber etti. Clinton Amerikan halkından Türkiye'ye 

yardım etmesini istedi. Kasım' da Türkiye'ye geleceğini ilan edip; Ecevit' 

in de bu arada amerika' ya (belki de binlerceşehidin diyetini konuşmaya) 

kendini ziyarete geleceğini haber verdi.İlk anda çok yadırgadığımız Sağlık 

Bakanı Osman Durmuş'un"yabancılara tek bir hasta bile vermem demesini, ABD 

Deniz Kuvvetlerine ait yüzer hastanede tek bir hastanın bile tedavi 

edilmediğini,750 ton yardım malzemesiyle yüklü bir İsrail gemisinin üç gün 

süreyle gümrükte tutulmasını şimdi yadırgayabiliyor musunuz? Enkaz altında 



binlerce Mehmet, Hatice, Ayşe ve Ali'ye karşı bir vicdan borcumuz var. Onlar 

geride gözleri 

yaşlı on binlerce sevenlerini, sıcaklıklarından mahrum bırakırken, sırf 

Kaliforniya'da Johnny' ler, Susan' lar ve Alice' ler yaşasın diye 

yaşamdan çalındıklarını dünya bilsin. 

Bir iddiaya göre depremden hemen önce Gölcük' 

ten Avcılar' a kadar geniş bir alanda görülen "ateştopu" ile ilgili bilimsel 

bir açıklama yapılamıyordu. 

 

Halbuki ilk açıklama 4-5 gün sonra TV'de yapılmıştı. Yani ateştopunun nasıl ortaya 

çıktığı meselesi. Şöyle denildi o zaman, yerin altında sıkışmış olan gazlar, deprem 

sırasında kayaların biribirine sürtünmesi sırasında ortaya çıkan kıvılcımların etkisi ile 

parlamıştır.  

 

Karadeniz'de petrol ve doğal gaz çıkartılıp, TR yakınlarında da arandığına göre, 

Marmara denizinin tabanında bir gaz kütlesi bulunması yadırganamaz sanırım. 

 

İklim değiştirme konusuna gelince, yağmur ve fırtınayı tetiklemeyi anlayabilirim de, 

depremi nasıl tetikleyebilirsiniz? ABD bunun için onyüzbintonlarca (büyük miktarda) 

patlayıcı kullanılmalı ve bunu donanmanın göbeğinde, donanmaya hissettirmeden 30-40 

personeli ile başarabilmeli? :2:  

 

Bir teoride de donanma ile işbirliği içinde oldukları söyleniyor. Eğer öyle birşey olsaydı, 

yani bundan donanmanın haberi olsaydı; herhangi bir deprem oluşturma denemesini, 

devir-teslim kutlamalarının yapıldığı akşam yaptırmazlardı. 

 

Birde donanmaya laf atan softa teorisi var, hemen depremin olduğunun ertesi günü 

ortaya atılan bir düzmece hikayedir ki şöyledir: 

- Kutlamaların yapıldığı akşam, eğlencenin tam gaz devam ettiği sırada yüksek alkol 

almış yüksek rütbeli bir asker, salonda Kuran-ı Kerim'i parçalamış ve denize atmış 

(nasıl kol vardı ise adamda, o kadar mesafeye fırlatabilmiş, hala daha hayret ediyorum) 

ve o anda deprem başlamış... :hmmm:  

  

 

  

IcenGuard  

tesla ile depremin nasıl bir alakası var acaba? Mantık hataları olmasına ragmen fena 

hikaye degil.  

 

  

Spekülatif bir çalışma: Armagedon   



Sayı: 160 | Nihal Bengisu Karaca - n.bengisu@aksiyon.com.tr  

Yakın geçmişe kuşbakışı “Mısır ırmağından büyük ırmağa, Fırat nehrine kadar bu 

diyarı senin zürriyetine verdim.” (Tekvin 15 / 18) Bir dönemin bazı basın organlarında 

yeralan, içinde İsrail, ABD, Türkiye ve Müslüman kelimelerinin bulunduğu cümleleri 

hatırlayın. Okuduğumuz şeyler, sloganik dokuları ve ‘doğru bir fikrin desteklenmesi 

için kurmacanın mümkün olabileceği’ anlayışıyla hazırlandığı için olsa gerek, gerçekten 

önemli olan kimi noktalar konusundaki duyarlılık eşiklerimizi bir hayli aşağı çekmişti. 

Her gün pişirilen ama önümüze soğuk gelen Yahudi— İsrail— Mossad ya da lobi—

masonluk— ABD çağrışımlı olguların mantık ve gerçeklik kurallarına aykırı olarak 

‘tüketilmesi’ yüzünden siyasi bilinç vidalarımız hayli yalama olmuştu çünkü. Kudüs 

denince Filistinliler gelirdi aklımıza, içimiz cız ederdi ama orada kalırdı her şey. Üstelik 

‘kahrolsun siyonistler, kahrolsun Yahudiler’ v.s. şeklindeki sloganların hem çirkin hem 

banal kaçtığı kısa süreli bir döneme girmiştik; globalleşmeye sonuna kadar inananların 

dünyasında din farklılıklarının kültürel birer zenginlik olacağından, bu farklılıkların 

ortak insanlık tecrübesine birer katkı olarak değerlendirileceğinden bahsediliyordu. 

Radikal tutumların globalleşen dünyada fay kırıkları meydana getireceği söylendi, 

medeniyetler çatışması dendi, oysa bunları konuşmak için bile çok erkendi. Çünkü 

dünya üzerinde gücüne güç katmak için her yolu mübah gören, siyasetini ve stratejisini 

‘efsanelere’ göre kurgulayan; yerin ve göğün, toprağın ve ateşin, tanrının ve şeytanın 

kimyasında yalnızca gücü arayan bir çığlığın karşısında minik, zavallı modern 

sosyolojik tezlere idealizmin karanlık odasında ‘Amiral battı’ oynamak düşerdi 

yalnızca! Zaman, üslup ve ifade yetersizliği ile sorunu odağın dışına taşıranların ‘suçlu’ 

olduğunu hissettiriyor şimdi, tabii her ne gerekçe ile olursa olsun sorunu vizyon dışı 

bırakanların da. 

 

...İsrail ve Körfez ve Türkiye 

 

“ 23 Şubat 1996 tarihinde, Türkiye, Ortadoğu’nun sorunlu bölgesindeki İsrail ile tarihi 

bir anlaşmaya imza atıyordu.” 

 

“Armagedon — Türkiye İsrail Gizli Savaşı” isimli kitap İsrail konusunda oldum olası 

temkinli bir politika izleyen Türkiye’nin Körfez savaşı sonrası değişen dengeler 

uyarınca zorlandığı rol ve durumları İsrail siyasetinin referans kaynağı olan efsaneler 

ve Tevrat’la ilişkilendirerek cevaplamaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Timaş 

Yayınları’ndan çıkan kitap kendi alanında oldukça iddialı. Aydoğan Vatandaş’a göre 

savaşın çıkması, Saddam Hüseyin’in rolü ve Tevrat’ta Babil olarak zikredilen bugünkü 

Bağdat’ın yerle bir edilmesi “Armagedon”a varan zincirin halkalarını oluşturuyor. 

“Armagedon” ise Yahudilerin dünya hakimiyetine ulaşmak için yapacakları düşünülen 

son savaşın adı. Efsaneye göre savaş Yahudilerin galibiyetiyle sonuçlanacak. Kitap 

Körfez savaşının seyri ile Tevrat’ın ilgili ayetleri arasında senkronizasyon kurarak 

ilerliyor: 

 

“Babil (Bağdat) yiğitleri cenk etmeden el çektiler, hisarlarında oturuyorlar, güçleri 

tükendi, kadın gibi oldular, onun meskenlerine ateş verildi, kapı sürgüleri kırıldı. Şehir 

her taraftan alındı ve geçitler tutuldu. Kamışlıkları yakıldı” (Yeremya bölümü, 51, 30—

32). 

 

“Irak Haber Ajansı (IRNA) dün yaptığı açıklamada ABD uçaklarının Musul’un 

kuzeyindeki buğday ve arpa tarlalarına yangın bombası atarak binlerce hububatı 
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yaktığını iddia etti. Irak’ın BM temsilcisi Abdülemir El Anbari de BM Genel Sekreteri 

Butros Gali’ye bir mektup göndererek, ABD uçaklarının...” 

 

ABD — İsrail ikilisinin bölgedeki hedefleri çevre ülkelerin istikrarsızlaştırılmasını bir 

ön koşul haline getiriyor. Türkiye’yi de yakından ilgilendiren Çekiç Güç’ün bölgeye 

konuşlanması ve bir Kürt devleti sürecinin başlatılması da İsrail lehine çakılan önemli 

çivilerden biri; hele hele kurulması planlanan Kürt devletinin İsrail’in vaadedilmiş 

toprakları arasına girdiği göz önüne alınırsa... 

 

Aydoğan Vatandaş 15 Ağustos 1994 tarihinde Genel Kurmay Başkanlığı’ nın Birleşik 

Görev Kuvveti Türk komutanlığına Çekiç Güç ile ilgili olarak gönderdiği bir yazıya da 

yer vermiş. Metinde ABD’nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden izin alınmadan 

kurulan ve “Provide Comfort” harekatı ile ilgisi olmayan bir kriptodan bahsedilmekte. 

Türk personelin ‘giremediği’, haberleşme ve bilgisayar sistemleri ile mücehhez ve 

kuşkusuz ABD’nin Türkiye’de bulunma gerekçesini aşan bir kriptodur bu. İlgi çekici ve 

‘uyarıcı’ mahiyette bir kaç alıntı da CIA Türkiye masası şefi Graham Fuller’den. Buna 

göre Kürtlerin özerklik arayışına ( uzun vadede İsrail sınırları içine girecek bu bölgenin 

istikrarsızlaştırılmasına!) gelebilecek muhtemel bir direnişin neticesi ‘tehlikeli ve 

masraflı’ olacaktır. Vatandaş’ın şeytan üçgenine benzettiği Çekiç Güç’ün ABD— İsrail 

ittifakını gözler önüne seren marifetleri bunlarla sınırlı kalmayacaktır elbet. 10 Şubat 

1993’te Eşref Bitlis’in uçağının ‘düşürülmesi’ ve 7 Ocak 1993’te Uğur Mumcu’nun 

öldürülmesi de Türkiye’de Kürt devletinin önünde duran sivil—asker bürokrasisine 

verilen gözdağlarıdır. Kitap, Susurluk vakıalarının ortaya çıkışını da adı geçen hedefler 

doğrultusunda kategorize ediyor. Devletin çeşitli birimlerinin karar ve destekleri ile 

kurulan ve ‘kendi yöntemleriyle’ savaşan özel gücün deşifre edilmesi, Susurluk’a kadar 

kahraman olanların kaza sonrası ‘çete’ suçlamalarıyla anılır oluşu bu hareketten 

rahatsız olan ‘tasfiyeci’ güçlerin operasyonundan başka bir şey değil... 

 

Aydoğan Vatandaş 1974 İstanbul doğumlu. 1995 yılına kadar Deniz Harp Okulunda 

okuyan Vatandaş çeşitli dergi ve gazetelerde yaptığı araştırma dosyaları ile tanınıyor. 

Armagedon/ Türkiye— İsrail Gizli Savaşı, halen Aksiyon Dergisi’nde çalışan 

Vatandaş’ın ilk kitabı. 

 

Olay ve belgeler, basında yer alan ya da gizli kalan görüş ve telakkiler arasındaki 

ilişkileri tedrici olarak; okuyucunun heyecanını üst sınırlara taşıyan bir kontekstle 

kurgulanmış. Yazar sözkonusu faktörler arasındaki bağlantıları kitabın sonundaki ekte 

verdiği dava dosyaları bilirkişi raporları ve (özellikle Çekiç Güç’ün görev süresinin 

uzatılması konusunda alınacak tedbirlerle ilgili) üst düzey yazışmalarla destekliyor. 

Kitabın Foucoult Sarkacı’ndan yapılan bir alıntı ile başlayıp sözü geçen kehanetlerin 

hatırı sayılır bir ‘karşılığı’ makamına ‘Üst düzey bir askeri yetkilinin konuşması’ ile 

bitmesi kitaba ‘sinematografik’ bir süreç kazandırmış. 

 

“Armagedon” Aydoğan Vatandaş’ın ilk kitabı ve bir başlangıç olarak da çok iyi. Yeni 

Dünya Düzeni rotasında yaşadığımız çalkantıların pek ‘hasbelkader’ olmadığına dair 

derli toplu bir şeyler okumak istiyorsanız, sağlam bir perspektifle hazırlanmış bu 

çalışmayı tavsiye ederiz. ‘Armagedon’ içerdiği olay, bilgi, belge ve beyanatları ile yakın 

geçmişe kuşbakışı bakma fırsatını da veriyor. ‘Projeksiyonlarına’ kuvvet Aydoğan 

Vatandaş... 

  



Vatandaş” beraat etti   

Sayı: 210 | Yalçın Karadeniz  

 
Dergimizin muhabirlerinden Aydoğan Vatandaş,“ARMAGEDON, Türkiye İsrail Gizli 

Savaşı” isimli kitabı sebebiyle yargılandığı davadan beraat etti. İstanbul 2. Ağır Ceza 

Mahkemesi’nde TCK’nın 159. maddesi uyarınca “Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türkiye 

Cumhuriyeti’ne hakaret, tahkir ve tezyif ettiği ” iddiası ile haklarında 1 ila 5 yıl hapis 

cezası istemi ile yargılanan Aydoğan Vatandaş ve TİMAŞ Yayınevi Genel Müdürü 

Osman Okçu beraat etti. Kitap hakkındaki toplatma kararı da kaldırıldı. Yaklaşık 10 

aydır süren davada, Aksiyon Dergisi muhabirlerinden Aydoğan Vatandaş tarafından 

yazılan “ARMAGEDON, Türkiye İsrail Gizli Savaşları” isimli kitapta, Körfez Savaşı ile 

başlayan süreç kapsamında kurulması planlanan Kürt Devleti projesi irdelenmişti. Bu 

eksende Eşref Bitlis suikastı, MUAVENET Gemisinin vurulması, Uğur Mumcu suikasti 

ve Susurluk kazasının farklı bir bakış açısıyla ele alındığı kitapta çarpıcı bilgilere yer 

verilmişti. Sultanahmet Adliyesi’nde salı günü yapılan karar duruşmasında kitabın 

yazarı Aydoğan Vatandaş, kitabında TSK’yı hedefleyen tek bir satır bile bulunmadığını 

belirtti. Kitapta yer alan bilgilerin kamu yararı gözetilerek yazıldığını söyleyen 

Vatandaş, beraat talebini tekrarladı. Sanıkları ve delilleri inceleyen mahkeme heyeti, 

savcının kitap hakkındaki “Kitapta Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik her hangi bir 

hakaret olmadığı gibi bir çok yerde övüldüğü, Saratoga Gemisi olayı, Uğur Mumcu 

suikasti, Eşref Bitlis olayı ve Susurluk kazasına farklı bakış açısı getirdiği, kitapta suç 

teşkil eden hiç bir ifadenin bulunmadığı” yönündeki mütaalasını da dikkate alarak 

sanıklar ve kitap hakkında beraat kararı verdi. Vatandaş duruşmadan sonra ‘ aşk 

herşeyi yener’ derken, avukatı Ahmet Cengiz Tangören kararı hukukun zaferi olarak 

niteledi. 

  

2000 tutmadı, 2001 verelim!   

Sayı: 317 | Haşim Söylemez –  

Sonradan olacak şeyleri, gaipten haber vermek anlamına gelen ve kökeni Arapça olan 

“kehanet” kelimesi insanoğlunun varlığından beri merak uyandırmış, daima inanılan 

bir güç olarak telakki edilmiş. Kehanet tarihine bakıldığında ise bu gizemli kelimenin 

her toplumda varolduğu karşımıza çıkıyor. Kehanet, Şamanizm kültünü yaşayan 

toplumlarda olduğu gibi, eski Yunan mitolojilerinde ve milattan önceki dönemlerdeki 

Mezopotamya uygarlıklarında karşımıza çıkıyor. Binlerce yıl boyunca ortaya atılan 

değişik kehanetler, dünyanın genelini ilgilendirdiği gibi, yöresel olarak kabul görenleri 

de var. Değişik yolları deneyerek ortaya kehanetler atan kişiler türemiş, kimisi insanları 

sömürmüş, kimisi de verdiği haberlerin gerçekleşmesiyle insanların güvenini kazanmış. 

 

Ancak kâhinler tarafından ortaya atılan 2000 kehanetlerinin çoğu fos çıktı. Ne 

gökyüzünde uçan arabalar var, ne de Ay’da koloni kuran insanlar. Yine 2000 

kehanetleri çerçevesinde insan ömrünün 150 yıla çıkacağını haftalık çalışma saatinin 25 

saate ineceğini haber verenler de yanıldı. En önemlisi 1999 tarihinde kıyametin 

kopacağını söyleyenler yanılmak bir yana utandılar. Evet 2000 kehanetlerinin büyük 

çoğunluğu fos çıktı, şimdi sıra yeni milenyum kehanetlerinde. Kimi kâhinlere göre yeni 

milenyumda kıyamet kopacak, kimine göre ise yeni dünya savaşları başlayacak. 



Özellikle kaynağını İncil ve Tevrat’tan alan kâhinlere göre ise bu milenyumda Mesih’in 

gelecek olması insanların merakını uyandırmış durumda. Bütün bu kehanetler 

beklenirken, yapılan tarihi hesaplamalarda ise büyük yanlışlıklar yaşanıyor. Değişik 

takvimleri baz olan kâhinlerin vermiş olduğu rakamlar birbirleriyle çelişiyor. Kimi 

takvime göre yeni milenyum geçen sene başladı, kimine göre bu sene başlıyor. Kimi 

takvimlere göre ise milenyum 5 yıl önceden başlamış. Genel olarak dünyada insanlar 

böyle kehanetler ve tarihlerle meşgul olurken, Türkiye’de de yöresel bazda bir takım 

kehanetler ileri sürülüyor. Örneğin; 2050’de Türkiye dünyadaki tek süper güç olacak. 

 

Armagedon gerçekleşecek mi ? 

 

“Tevrat’ın Şifresi “ isimli kitabın yazarı Michael Drosnin İsrailli matematikçi Dr. 

Eliyahu Rips’i kaynak gösterip Tevrat’ın şifrelenmesi yoluyla birçok konuda 

kehanetlerde bulunuyor. Rabin Suikastı, Körfez Savaşı gibi önemli konularda haklılığı 

ortaya çıkarken, insanların asıl merakını uyandıran konu ise; Armagedon kehanetinin 

gerçekleşip gerçekleşmeyeceği. Yazar Drosnin kitapta Armagedon’u kıyamet ve mahşer 

anlamında kullanıyor; bunun da savaşla olabileceğini belirtiyor. Yani gerçekleşecek 

olan 3. Dünya Savaşı, eğer Tevrat’ın şifresi doğru ise yüzyılın sonunda ya da gelecek on 

yıl içinde gerçekleşecek. Yazar Drosnin Armagedon’u Ölü Deniz civarında bulunan 

“Mühürlü Kitap” olarak bahsedilen parşömenlerden esinlenerek dile getiriyor. 

Parşömenlerdeki şifrelerin bilgisayarla çözüleceği haber veriliyor ve şifreler çözülüyor. 

2000 ve 2006 yılları Dünya Savaşı ile birlikte şifrelenmiş. Bu iki yıl hem atomik soykırım 

hem de Dünya Savaşı ile şifrelenmiş. 

 

Tevrat kaynaklarından sonra Amerika’da yaşayan Hopiler de bir yıkımdan bahsediyor. 

Arizona eyaletinde yaşayan Hopilere göre; çeşitli zaman dilimlerinden geçen dünyayı 

son bir yıkım beklemekte ve bu yıkımdan sonra en son olacak kıyamete kadar gelecek 

bir mutluluk süresi beklemektedir. Bu yıkımın 2000 yılı başında, nükleer bir savaş veya 

bir göktaşı düşmesiyle gerçekleşeceğine inanılır. Hopiler tam bir tarih vermezken 

Mayalar büyük yıkım için gün bile veriyor. Maya kutsal takviminin bitişi MS 22 Aralık 

2012 olarak kabul ediliyor ve bu tarihte bu yıkım gerçekleşecek, yani dünya son 

bulacak. 

 

Nostradamus’a göre 

 

3. Dünya Savaşı 2076’da 

 

Kâhinlerin en ünlüsü olarak tarihe geçen Nostradamus’a göre gerçekte kıyamet 3797 

yılında kopacak. Bunu da Son Gün’ün gelip çatması , yeryüzü ve gökyüzünün yep yeni 

bir çehreye bürünmesi ölümün ölümsüzlüğe dönüştüğü dönem olarak belirtiliyor. 

Ancak Nostradamus’a göre bundan önce 3750 yılında 5. Dünya Savaşı çıkacak, 2106 

yılında 4. Dünya Savaşı son bulup 1000 yıl gibi bir süre barış yaşanacak. 2076’da 3. 

Dünya Savaşı çıkacak ve bu savaş 25 yıl sürdükten sonra, savaş sonrasında çölleşmiş bir 

dünya meydana gelecek. 2050 yılında SS devleti tekrar kurulacak. Nostradamus 2000 

yılında atomik bir saldırı sonucu Roma’nın yok olacağını, Avrupa ile İtalya arasında bir 

savaş başlayacağını bu savaştan İtalya’nın galip geleceğini haber veriyor. 

Nostradamus’un bu son kehaneti diğer bazı kehanetleri gibi gerçekleşmiş değil. Yine 

Yehova Şahitlerine göre kıyamet 2000’li yılların başında kopacak. 

 

Diğer bir kâhin Edgar Cayce de 2000 yılı için pek iyimser değil. 2. Dünya Savaşı’nın 



başlangıç ve bitiş tarihlerini bilen ve uyuyan kâhin olarak isimlendirilen Edgar 

Cayce’ye göre 21. yüzyılda kutuplar yer değiştirecek, yeni karalar ortaya çıkacak. Kızıl 

Çin’le Rusya’nın da birleşeceğini haber veren Cayce’ye göre aynı zamanda 21. yüzyıl 

barış ve sevgi getirecek. 

 

Herkes Mesih bekliyor 

 

2000’li yıllar için söylenen en önemli kehanetlerden birisi de Mesih’in geleceği ile ilgili. 

Hemen her dindeki insanların Mesih’in geleceği inancı 2000 yılı itibariyle iyiden iyiye 

alevlenmiş durumda. Hatta Yahudi bir tarikat Ölü Deniz civarındaki tepelerde Mesih’in 

geleceğini bekliyor. Bu tarikat 2000 yılı ile birlikte beklentisini iyice arttırmış durumda. 

Hopi Kehaneti ise bir Mesih yerine iki kurtarıcı kardeşin 2000 yılının ilk çeyreğinde 

yeryüzüne geleceğini ileri sürüyor. Yahudi kökenli ve İncil’den etkilenerek oluşmuş 

Mesih beklentisi tüm dünyayı sarmış. Bazı gruplar Mesih beklentisinde aşırıya giderek 

bu kurtarıcıyı bekliyor. Gelecek olan Mesih’in ise Hz. İsa olduğu yönündeki görüşler 

ağırlık kazanıyor. Hz. İsa gelecek diye uzun yıllar Mesih bekleyen marjinal gruplar 

“Şam’daki Beyaz Minare’nin altına inecek” diye, Hz İsa için her cuma caminin 

avlusuna bir at çekip bekliyorlar. Mesih beklentisi Müslüman olan bazı gruplarda da 

karşımıza çıkıyor. Ancak genel olarak Müslümanlarda Mesih inancı yerini Mehdiliğe 

bırakıyor. Yani müjdelenmiş kurtarıcı olacak şahıs. Bu yüzdendir ki; özellikle 

Türkiye’de birçok dini cemaat Mehdi’nin kendi içlerinden çıkacağını hatta daha ileri 

giderek Mehdi’nin kendi liderlerinin olduğunu söylemişlerdir. Mehdi için söylenen 

zaman ise tıpkı Mesih’teki gibi 2000’li yıllar. Bu yüzden kendisini Mehdi ilan edip 

piyasada dolaşan birçok meczup bulunuyor. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Güç; İslam’da kehanetin olmadığını belirterek: 

“Gaipten haber verme İslam’da kabul görür şey değildir. Rüya ya da sadece 

peygamberlere gönderilen vahiyler sonucunda gelecek ile ilgili yorumlar yapılabilir. 

Sıkıntılar artınca da insanlar mecburen kehanetler inanmak zorunda kalmışlar. Bu 

yüzden bir çok kişi kendisini Mesih veya Mehdi ilan ediyor” şeklinde konuşuyor. 

 

Türkiye süper güç 

 

olacak mı? 

 

Dünya’nın genelini ilgilendiren kehanetlerin yanısıra Türkiye’yi birebir ilgilendiren 

kehanetler de var. Mehdi inancı doğrultusunda Türkiye’de birçok cemaat Mehdi’nin 

Türkiye’den çıkacağını ileri sürüyor. Yeni milenyumda çıkacak olan Mehdi’nin başta 

Türkiye olmak üzere tüm dünyayı kurtarması bekleniyor. Türkiye kehanetlere göre 

siyaset, sosyal hayat, spor ve sanat alanlarında da birtakım değişiklikler yaşayacak. 

Ancak kim tarafından ortaya atıldığı bilinmeyen ve Türkiye’de büyük çoğunluğa hakim 

olan bir inanca göre Türkiye 2000’li yıllarda süper güç olacak. Ortalıkta dolaşan 

kahenetlere göre, Türkiye 2040’li yıllarda dünyada kendisinden bahsettirecek, 2050 

yılında ise dünyadaki tek süper güç olarak kabul edilecek. Yine kehanete göre 

Türkiye’nin süper güç olma aşamasında diğer Türk devletlerinin de Türkiye’ye tâbi 

olması sözkonusu olacak. Burada varılmak istenen Osmanlı ruhunun tekrar yeşereceği. 

Yani aynı kaynağa göre Türkiye önümüzdeki 10 yıl içinde kendi eksikliklerini 

tamamladıktan sonra Avrupa Birliğine girebilecek. Türkiye’yi önümüzdeki 2 yıl içinde 

bir takım değişiklikler de bekliyor. Kehanetlere göre Türkiye’de 2001’de erken seçim 

aşamasına gidilecek ve 2002 yılında ise seçim yapılacak. Mehmet Memiş (Medyum 

Memiş) cinler ile yaptığı istişare sonucunda bu yargılara ulaştığını söylüyor. Yine 



Memiş’e göre Türkiye’de önümüzdeki iki yılda ekonomik olarak sıkıntılar devam 

edecek. Ancak Türkiye’de 17 Ağustos’ta yaşanan deprem gibi büyük felaketlerin 

olmayacağını söylüyor. Türkiye’de önümüzdeki 10 yıl içinde sanat alanında büyük 

değişiklikler ve başarılar olmayacağı belirtilirken spor alanında özellikle futbolda 

başırların devam edeceği dile getiriliyor. Memiş, Galatasaray Futbol Takımı’nın 

2001’de de dünyada kendisinden bahsettirecek başarılara imza atacağını söylüyor. 

 

Memiş her ne kadar kehanetler ortaya atılırsa da insanın şer olan olayları hayıra 

çevirmesinin mümükün olabileceğini iddia ederek şöyle konuşuyor: “İnsan şer 

karşısında dua ederse ve Allah da bu duaları kabul ederse şerler hayra dönüşebilir. 

Kehanetler illa da gerçekleşecek denilemez”. Ekonomi Uzmanı Doç. Dr. Kamil Uslu ise, 

Türkiye’nin önümüzdeki dönemlerde ekonomik yönden sanıldığı kadar kötüye 

gitmeyeceğini belirtiyor: “Türkiye önümdeki yıllarda daha da iyiye gidecek. Dengeler 

sağlanacak, oluşan olumsuzluklar yeni yılın başında aşılacak. Yeni gelişmekte olan 

ülkemizde enflasyonda da ciddi bir düşüş bekleniyor” şeklinde konuşuyor. 

 

Milenyum 2001’de başlar 

 

Tıpkı kâhinlerin ortaya attığı kehanetler gibi, yaşadığımız dönemin tarihi de tartışılıyor. 

Kâhinler başka başka takvimlerden faydalanarak ortaya attıkları kehanetlerinin 

gerçekleşmesi tarihi birbirini tutmuyor. Her kâhine göre dünya değişik tarihlerde yok 

olacak. Gnümüzde tartışılan konu ise yeni milenyumun 2000 yılında mı , yoksa 2001 

yılında mı başladığı. Kullandığımız miladi takvime göre 3000 yılı 1 Ocak 2001 tarihinde 

başlıyor. 

 

Mısır’da eskiden beri kullanılan Güneş Takvimi Roma İmparatoru Julyen tarafından 

360 günden 365 güne çevirilip düzeltmeler yapılıyor. Böylece miladi takvimin ilk şekli 

ortaya çıkıyor. Daha sonra Jülyen Takvimi Mart’ta başlayan yeni yıl, 500. yılında Aziz 

Jean’dan dolayı 1 Ocak tarihine alınır. Gregor tarafından Ocak ayına alınan miladi 

takvim son ve gerçek şeklini almış olur. Yani biz bugün bu takvimi kullanıyoruz. Ve bu 

takvime göre 3000 yılı 1 Ocak 2001 tarihinde başlıyor, başka bir deyişle yeni milenyum 

2000’de değil 2001 tarihinde sayılmaya başlanıyor. Hz. İsa’nın doğumunu baz alan 

takvimler ise miladi takvime göre çok daha ileride. Hz. İsa’nın doğumun baz alan 

hesaplamalara göre şuanda 2005 yılı yaşanıyor. Hicri takvime göre hesaplama 

yapanlara göre ise 2000 yılı için daha bayağı bir zaman var. Hicri takvim ise şu anda 

1421 tarihini gösteriyor. 

 

Dünyada ve Türkiye’de söylenen kehanetlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilinmez 

ama yeni milenyumun tüm insanlar için hayırlar getirmesi hepimizin temennisi. 

 ALİ BULAÇ 

 

“Cariyenin Çocukları” 

Dinin etkilediği algılar bir iki günde oluşmaz. Oluşumları gibi etkileri de uzun 

yüzyıllara yayılır ve din müntesiplerinin tarih boyunca temas halinde bulundukları 

kutsal metinler onların diğer din müntesiplerine ilişkin bakışlarını şekillendirir. Gerçek 

duygu ve düşünceler her zaman açıktan ifade edilmez, bazı kritik zamanlarda da aniden 

açığa vurur.  



1986’da ABD, Libya’yı vurduğu gün ABD Başkanı Ronald Reagan, “Bu savaşın derin 

anlamları var. İsmailoğulları’nın son ferdini de çölün derinliklerine sürünceye kadar 

savaş sürecektir.” demişti. Muhtemelen çoğu kimse Reagan’ın ne demek istediğini 

anlamamış veya anlayanlar yadırgamıştı. Ama Reagan, dindar bir insandı ve tıpkı 

bugünkü Başkan Bush gibi, Armagedon savaşına ve zamanın sonunda İsa Mesih’in 

ineceğine inanıyordu. Dinî nesep açısından biz ve Ehl-i Kitap (Yahudi-Hıristiyanlar) 

aynı ataya, yani Hz. İbrahim’e mensubuz. Biz Müslümanlar Hz. İbrahim’in oğlu 

İsmail’den, İsrailoğulları diğer oğlu İshak’tandırlar. Yani amca çocuklarıyız. Ama 

annelerimizin farklı olması ciddi sorunlara yol açıyor. Ehl-i Kitap’ın gözünde İsmail’in 

annesi Hacer siyahi cariye olduğundan, bizler asil ve özgür bir kadın olan Sara’dan 

doğma Hz. İshak’ın çocukları ve torunlarıyla aynı asalete sahip değiliz: “Ve Sara, 

Mısırlı Hacar’ın İbrahim’e doğurmuş olduğu oğlunun güldüğünü gördü. Ve İbrahim’e 

dedi: ‘Bu cariyeyi ve oğlunu dışarı at; çünkü bu cariyenin oğlu benim oğlumla, İshak’la 

beraber mirasçı olmayacaktır’. Ve oğlundan dolayı bu şey İbrahim’in gözünde çok kötü 

göründü.” (Tekvin, 21: 8-11.) Ortak dinî köken dolayısıyla Yeni Ahit’e göre de İsmail 

aynı durumdadır: (Galatyalılara, 4: 21-31.) Bu yüzden İlahi mazhariyetlerin iki kol 

arasında eşit bir şekilde dağıtılmış olması söz konusu olamaz; çünkü Tanrı 

İsrailoğulları’nı seçti. Bu, bizlerin eşit ortak olmamızı engelleyen önemli bir husustur. 

“Kavimlerin kralları Sara’dan doğan çocuk ve soyundan olacaktır.” (Tekvin, 17: 15-16)  

İbrahim’in iki oğlu olduğu halde, Allah’ın va’di açısından İbrahim’in sadece tek geçerli 

oğlu vardı, o da “biricik oğlu” İshak’tı. (Tekvin, 22: 2) “Yeryüzünün bütün kabileleri 

sende (İshak’ta) mübarek olacaktır.” (Tekvin, 12: 3.) Kitab-ı Mukaddes’e göre 

Yahudi’nin üstünlüğü ve bu üstünlüğün İshak soyundan gelen İsrailoğulları’na 

verilmesi “Allah’ın niyeti”dir. “Tanrı’nın sözleri Yahudilere emanet edildi.” 

(Romalılara, 3: 1-2) Başka bir ifadeyle “Yahudi olmayan peygamber yoktur”. Yeni Ahit, 

açıkça “Allah bütün vaatleri ve ahitleri İsmail’in soyuna değil, İshak’ın soyuna vaat 

edilmiştir.” (Galatyalılara, 4: 21-31) der. Tabiatıyla Kur’an-ı Kerim, bu iddiayı 

reddeder ve şöyle düzeltir: “İsmail, va’dinde duran gönderilmiş (rasul) bir 

peygamberdi.” (19/Meryem, 54) Ama zaten Yahudilik ve Hıristiyanlık, Kur’an’ı İlahi 

vahy kabul etmiyor. Hıristiyanlar, kurtuluş ve İbrahim’e mensubiyet bakımından 

“kendilerine uygun bir yol” buluyorlar. İncil “Kurtuluş Yahudilerdendir” (Yuhanna, 4: 

22) der. Hıristiyanların İbrahim’e nispetleri İsa dolayısıyladır. İsa bir Yahudi idi, 

peygamber değildi, ama “Tanrı’nın biricik oğluydu.” (Yuhanna, 3: 16-17) İkincisi, 

İbrahim’e mensubiyet sadece fiziksel Yahudilik”le değil, ruhsal ve manevi Yahudilik”le 

de mümkündür: “Fakat Allah’ın kelamı sakıt olmuş demek değildir. Çünkü hep 

İsrail’den olanlar İsrail değildir; çünkü İbrahim’in soyu oldukları için hepsi evlat 

değildirler; fakat ‘Senin soyun İshak’ta çağrılacaktır’ denilmiştir. Yani beden evladı 

Allah’ın evladı değil, fakat va’din evladı soy olarak sayılır.” (Romalılara, 9: 6-8) Mesajı 

en iyi İsa temsil ettiğine göre, İsa’ya bağlananlar hem kurtulur, hem İbrahim’e nispet 

edilir. Peki biz Müslümanlar için bir çıkış yolu var mı? Bazı Hıristiyanlar, -mesela 

Daniel Wickwire-, bizim için “zayıf da olsa bir ümit” bulabiliyorlar.  

Peki biz, bu “ortak dini miras”a dahil olma ümidimizi “Hıristiyanlık üzerinden mi” 

koruyacağız? Hatırlanacağı üzere, 6 Ekim’de açıklanan “İlerleme Raporu”na 

Avrupa’dan çok itirazlar geldi. Verheugen itirazları şöyle sıraladı: “Ben, Türkiye’nin 

olası üyeliğine karşı yapılan itirazları biliyorum. Yeterince Avrupalı değilmiş, yeterince 

Hıristiyan değilmiş, çok büyükmüş, çok uzakmış, çok fakirmiş, çok geri kalmışmış vs.” 

01.11.2004  
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Ortadoğu’nun şekillendirilmesinde Türkiye’ye biçilen rol 

Hedef sadece Ortadoğu değil bütün İslam dünyası ve bölge haritasındaki umutlu 

değişimlerle ilgili güvenilir Amerikan konseptinin son değil, ilk adımı olduğu görülüyor. 

Dilerseniz buna ‘teröre karşı savaş’ sancağını yükselten değişim hadiselerine ilişkin 

Amerikan planının ‘ilk mönüsü’ diyebilirsiniz. Bu kesinlikle bir çıkarım ve bazı 

‘masum’ insanların varlığını yalanlamakta ısrar ettiği ‘komplo’ mantığına teslim olmak 

da değil, Türkiye başkentinden gelen haberlerin bir okumasıdır.  

Yeni Şafak gazetesi geçtiğimiz 30 Ocak tarihinde ABD Başkanı George Bush’un 

Türkiye Başbakanı Tayyip Erdoğan’a 28 Ocak Çarşamba günü Beyaz Saray’daki 

kabulü sırasında Fas’tan Endonezya, oradan Güney Asya, Orta Asya ve Kafkaslara 

uzanan ‘Büyük Ortadoğu’ya’ ilişkin yeni bir Amerikan projesinin işaretlerini verdiği 

bağlamında bir haber yayımladı. Gazeteye göre proje ABD başkanının Erdoğan’la 

görüşmesinde sunduğuna uygun olarak Türkiye’yi omurga konumuna getiriyor. 

Washington, Türkiye’den Ortadoğu’da eksen rol oynamasını istiyor. Şöyle ki 

Washington, Türkiye’nin demokrasi modelini ve dini ‘ılımlılığını’ revaca çıkarma 

görevini üstleniyor. Hatta bu, öyle bir dereceye ulaşıyor ki ABD Başkanı Türkiye’nin 

İslam dünyasının çeşitli bölgelerine ülkelerinde tatbik edilen ‘ılımlı’ modelin 

misyonerliğini üstlenmesi için vaiz ve imamların gönderilmesini bile öneriyor.  

Haberin doğruluğunu teyit eden birçok delil var elimde. Yeni Şafak gazetesi Türk 

İslami hareket çevrelerine yakın bir gazete ve Sayın Erdoğan’a eşlik eden Türk basın 

heyetindeki gazetenin başyazarı Fehmi Koru, bana kendisiyle geçtiğimiz pazartesi günü 

New York’ta yaptığım telefon görüşmesinde ziyaretle ilgili raporu kapsamında haberi 

gazeteye gönderenin bizzat kendisi olduğunu belirtti ve Başbakan’a eşlik eden bütün 

gazetecilerin konudan haberdar olduklarını ifade etti. Kendilerine Başkan Bush’un 

Erdoğan’a projesinin birçok ayrıntılarını sunduğu belirtilmiş ve İslam dünyasına 

vaizler ve imamlar gönderilmesi düşüncesi ise Beyaz Saray çalışanlarından sızdırılmış.  

Yine delillerden biri de Amerikan yönetimi nezdinde Türk modelinin İslam dünyasına 

tatbik edilmeye en uygun model olduğuna dair güçlü bir kanaatin olmasıdır. Buradan 

hareketle şu üç sebeple bir genelleme yapmak uygun düşer. İlki Türk modeli dinin 

rolünü büyük ölçüde sınırlamakta, hatta dinin kamusal hayattaki rolüne karşı 

çıkmakta. Bu ise Washington’ın özellikle de 11 Eylül sonrası İslam ülkelerine yönelik 

sahip olduğu bütün baskıları kullandığı gibi ihtiyaç duyduğu bir ilke. İkincisi ise 

Türkiye kendisini Batı’nın bir parçası, ABD’nin değişmez ve şüphe götürmez dostu 

olarak görmekte. Dolayısıyla Batı ailesinin bir parçası sayılır ve İslam dünyasıyla 

yüzeysel ilişkilerini muhafaza etmekte. Üçüncü sebep ise Türkiye, İsrail ile sağlam 

ilişkilere sahip. Bu durum Washington ve Avrupa Birliği tarafından olumlu 

karşılanmakta ve teşvik görmekte.  

Bu değerlendirmeler sebebiyle Türkiye, Amerikan bakış açısıyla sadece bölgenin 

sakinleşmesi amacıyla değil aynı zamanda Washington’ın istediği ılımlı şartları 

barındıran İslam modelinin sunumu amacıyla projesindeki öncü rolü yerine getirmesi 

için aday gösterdiği model müttefik sayılmaktadır.  



Haberin doğruluğuna işaret eden delillerden birisi de Büyük Ortadoğu projesi olarak 

adlandırılan şey halihazırdaki süreçte ABD’nin iki temel hedefiyle uyum 

göstermektedir. İlki teröre karşı Amerikan savaş cephesinin belirlenmesi. İkincisi ise 

Amerikan imparatorluk hayalini ve Amerikan yüzyılı olarak adlandırılan oluşumun 

gerçekleştirilmesi yönünde ilerlemek. Bilgi bağlamında Amerikan imparatorluğu rüyası 

bazı Amerikan yönetimi unsurları nezdinde siyasi bir arzu değil sadece. Aynı zamanda 

bazıları nezdinde bir imani akide ve ideolojidir. Bu sonuncuları olan Hıristiyan 

köktenciler Müslümanları kötüler ve ‘Allah’ın iradesini’ yerine getirmemeye çalışan bir 

engel olarak görmekteler. Bu iradenin İsrail’in desteklenmesi ve kötülük ile iyiliğin 

arasını ayıracak ‘Armagedon’ savaşı patlak vermeden önce Kudüs’te Mescid–i Aksa’da 

heykel inşa edilmesinde temsil edildiğini düşünmekteler. Bu savaş öncesi Hz. İsa’nın 

dönüşü kaçınılmaz ve sonrasında bunu bütün Yahudilerin Hıristiyanlığa girmesi 

izleyecek. Bu durum bütün dünyanın Hıristiyanlaştırılması noktasında kendini gösteren 

nihai hedefin gerçekleştirilmesi için yolu hazırlayacak!  

Soğuk savaş bitmeden önce ABD, Sovyetler Birliği’yle mücadele için Arap ve İslam 

dünyasında müttefikler edinmekte kararlı oldu ve amacı ise bu müttefik ülkelere 

mümkün olduğu kadar Arap ve İslam ülkesi katmaktı; ancak Sovyetlerin çöküşü 

sonrası şartlar tamamen değişti. Amerikan hegemonyasını dünyaya yaymak ve 

halihazırda veya gelecekte iradesine meydan okuyabilecek herhangi bir gücün çıkışını 

engellemek için bazılarının iştahı kabardı. Başkan oğul Bush’un Beyaz Saray’a geçmesi 

sonrası Siyonizm’le işbirliği içindeki köktenci sağcı güçlerin sınır ötesine uzanma ve her 

iki tarafın üzerinde buluştuğu arzulanan hegemonyanın gerçekleştirilmesi umutları 

canlandı. Her iki taraf da Amerikan imparatorluğu kurulmasını istemekte, İsrail’in 

desteğiyle dünyanın Hıristiyanlaşmasını, Allah’a yaklaşılmasını, Arap ve 

Müslümanların tam bir hezimete uğratılmasını arzu etmekteler.  

Bizler ABD’nin sadece Arap dünyasını değil, bütün İslam dünyasını yeniden çizme 

genişliğine sahip olduğunu düşündüğümüzde ABD’yi kınama gücüne sahip değiliz. 

Ancak Arap ümmetinin teslim bayraklarını çektikleri ve dayatılacak bütün planlara ve 

şartlara boyun eğmeye hazır hale geldiği izlenimi verenlere karşı bir tutum izlenmek 

zorundayız.  

(Londra’da yayımlanan Şarkulevsat gazetesi, 4 Şubat 2004)  

MISIRLI AYDIN VE YAZAR 06.02.2004  

  

*****"Dinler tarihi boyunca, kutsal kitaplarda sözü edilen Mesih'in, dünyaya ineceği 

gün tartışma ve merak konusu oldu. Ancak İncil ve kutsal metinlerdeki kodların yanlış 

yorumlanması yüzünden kehanetler hiçbir zaman doğrulanamadı. Oysa herkesin 

gözden kaçırdığı bir ayrıntı tüm şifreleri açığa çıkaracaktı. Neydi bu ayrıntı?  

 

"Bu yüzyılın başına kadar yapılan tüm kehanetler; Mesih'in 'vaat edilen topraklar'da 

İsrail Devleti'nin kurulmasından yedi yıl önce dünyaya ineceğini iddia ediyordu. Oysa 

kutsal metinler doğru okunduğunda bu sürenin yedi öncesi değil, kırk iki yıl sonrası 

olduğu ortaya çıktı. Ve kırk iki yıl sonrası bize çok da uzak olmayan bir geleceği haber 

veriyordu.  

 



"Bu keşfe göre Mesih'in gelişi, 1967 yılındaki haber verilen Altı Gün Savaşı'nın 

ardından, İsrail'in resmen kurulması milat olarak alınırsa, tam olarak 2009 yılı ortaya 

çıktı.  

 

"Kehanetse yaklaşan kıyametin bir nükleer savaş sonucunda ya da bir göktaşı 

yüzünden gerçekleşeceğini iddia ediyordu. Ancak geride, insanlığı kurtaracak tek bir 

yol daha vardı!"  

 

Tüm dünyada çok satan kitapların yazarı Peter LORIE, bu kez tüm insanlığı ve 

dünyanın geleceğini etkileyecek yorumlarını bizimle paylaşıyor. Armagedon, Mesih ve 

kıyamet hakkında sarsıcı bir kitap...  

  

Savaş Evanjelik-Yahudi ittifakı istiyor Savaş Evanjelik-Yahudi ittifakı istiyor (Aydoğan 

Vatandaş'a göre, savaşın gerçek nedeni ne petrol ne de su: Her şey Armagedon'daki 

kutsal kıyamet savaşı TEMPO Dergisi'nden Tutkun AKBAĞ'a konuşan Aydoğan 

Vatandaş, savaşla ilgili ilginç teorilerde bulundu:)  Bütün mesele, Evanjelik 

Hıristiyanlarla Yahudiler arasında kurulan kutsal ittifak: Bush da Hitler gibi seçilmiş 

olduğuna inanıyor. Senaryoya göre, Bush Deccal Saddam'la savaşacak, kıyamet 

kopmadan önce Hz. İsa yeryüzüne inecek ve yeniden doğuşçu Hıristiyanların ruhlar? 

göğe yükselecek. Bu arada İsrail de Kudüs'ü başkent ilan edip, Mescid-i Aksa'nın yerine 

Süleyman'ın Mabedi'ni inşa edecek. Yaşanan ve yaşanacak her şeye bir komplo 

teorisyeninin gözüyle baktığınızda, dünyanız 'kararabilir'. Bir komplo teorisyenine göre 

her şeyin bir de perde arkası vardır ve onu görmek gerekir. Peki kapımızdaki yeni 

savaşın perde arkasında neler oluyor? Gazeteci Aydoğan Vatandaş, derinden derinden 

Türkiye'nin en etkili komplo teorisyeni olma yolunda ilerliyor. Savaşa, Ortadoğu'ya, 

ABD'ye, Bush' a ve dünyaya bambaşka bir gözle bakıyor. Aydoğan Vatandaş’ın 

komplocu gözünden, dünya kıyamet gününe doğru gidiyor. Irak'ta ABD'nin yapmaya 

çalıştığı savaşın arkasında ise Evanjelikler Yahudilerin ittifakı söz konusu. İşte dünyaya 

bir başka gözle bakacağınız komplolar...  -Irak savaşı önceden belli miydi ya da daha 

önceden planlanmış mıydı?  Öncelikle ABD'nin Irak'a müdahale çabasına, Türk 

kamuoyunda yeterince bilinmeyen bir faktör olarak Evanjelik Hıristiyan-Yahudi 

ittifakına değinmek istiyorum. ABD'nin Ortadoğu politikaları kuşkusuz bir tek faktöre 

indirgenemez. Birileri şunu söyleyebilir: Irak dünya petrol rezervlerinin büyük bir 

kısmına sahiptir. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde petrol rezervleri tükenme tehlikesiyle 

karşılaşacak olan ABD'nin bu petrole ihtiyacı olacaktır. Diğer taraftan Irak'tan petrol 

alan ülkelere baktığımızda ABD'nin dünya egemenli?ini tehdit eden ülkeler olduğunu 

görüyoruz. Yani ABD, Irak petrollerini ele geçirerek bu ülkeleri kendine bağımlı hale 

getirmek istiyor olabilir. Bu bir tezdir. Başka bir tez de diyebilir ki, Ortadoğu'da 

önümüzdeki 10 yıl içinde insanlar içecek bir bardak su bile bulamayacaklar. O halde 

burada bir Kürt devleti kurmak suretiyle, İsrail bölgenin su yollarını ele geçirmek 

istiyor. Bunların tümü reel politik açısından makul ve geçerli senaryolardır. Benim 

söylemek istediğim, bu savaşın tek bir faktöre indirgenemeyeceğidir. Bu, aynı zamanda 

çok eski bir planın ilk adımlarından biridir. ABD'nin Ortadoğu politikalarında pek öne 

çıkmayan bir diğer faktör de, Evanjelik Hıristiyanlarla Yahudiler arasında kurulan 

ittifaktır. Amerikan siyasetçilerinin, İsrail yanlısı politikalarının, ideolojik-dinsel arka 

planını bu ittifakın oluşturduğu söylenebilir.  -Evanjelikler kimdir? Bu nasıl bir 

ittifaktır?  Hıristiyanlık üç ana mezhepten oluşur: Katolik, Ortodoks ve Protestan. 

Ortodoksluk Balkanlar, Doğu Avrupa ve Rusya'da; Katoliklik İtalya, İspanya ve Güney 



Amerika'da; Protestanlık ise Avrupa'nın kuzeyi ile Kuzey Amerika'da yaygındır. 

Protestanlığın çok çeşitli alt kolları bulunmaktadır. Bunlardan Scofield İncil'ini referans 

alan Evanjelik geleneğe göre, kıyametin kopmasından önce Hz. İsa yeryüzüne ikinci kez 

gelecek ve az sayıdaki yeniden doğuşçu Hıristiyan'ın ruhları semaya yükselecek. Onlar 

rahat koltuklarından aşağıda, iyiler ordusunun başındaki İsa ile kötüler ordusunun 

başındaki Deccal arasında Armagedon' da geçen, kanlı kıyamet savaşını seyredecekler. 

Hz. İsa'nın dönebilmesi ise yeryüzünde sahnenin hazırlanmasıyla başlar.  -2. Körfez 

Savaşını başlatmak isteyen ABD, bu senaryoyu mu hazırlamak istiyor?  Bu sahnenin 

hazırlanması için bir yığın aşama gerekiyor. Yahudilerin Filistin'e dönüp İsrail devletini 

kurmaları, Kudüs'ü başkent yapmaları, Mescid-i Aksa'nın yerine III. Süleyman 

Mabedi'nin inşa edilmesi, develerin kurban edilmesi... Tüm bunların İncil tarafından 

öngörüldüğüne, bu çerçevede İsrail devletinin yaptıklarının Tanrı'nın iradesine uygun 

olduğuna inanılıyor. Yine bu öğretiye göre, sahnenin hazırlanması konusunda İsrail'e 

yardım etmek, kıyametin çabuklaştırılması için ne gerekiyorsa yapmak gerekmektedir. 

Grace Halsel, Forcing God's Hand (Tanrıyı Kıyamete Zorlamak, Kim Yayıncılık, 2002) 

adlı kitabında bu öğretinin tarihsel dayanaklarını; bu çerçevede Hıristiyan sağ, 

Amerikan Yahudileri ve İsrail sağı arasında ne tür ittifakların kurulmuş olduğunu ve 

İsrail'e her yıl ne kadar yardım aktarıldığını anlatıyor. Rod Dreher de aynı gerçeğe 

işaret ettiği yazısında (http://www.nationalreview.com/dreher/ dreher040502.asp; 5 

Nisan 2002) şöyle diyor: "Tuhaf gelebilir, ama doğru: Yahudilerin yanı sıra İsrail'in en 

güçlü Amerikan destekçileri Evanjelik Hıristiyanlardır -ki bunların çoğu, Tanrı'nın 

Yahudilere tarihi Filistin üzerinde ilahi bir hâkimiyet hakkı tanıdığına kuvvetle 

inanmaktadırlar. Şimdiki gibi, İsrail'in dostsuz kaldığı zamanlarda, İsrailliler 

Washington üzerinde baskı kurma konusunda, bu güçlü oy blokunun desteğine 

güvenmektedirler."  -ABD kıyameti koparmak istiyor öyle mi?  Saçma gelecek ama bu 

insanlar çılgın ve fena halde şartlanmış durumdalar. Orta ile ortaüstü sınıf 

Amerikalılardan oluşan söz konusu fundamentalist Hıristiyan kitle, değişik Protestan 

kiliselerine mensup. 16 milyon üyeli Güney Baptist Kongresi içinde de yaygındırlar. 

Monica Lewinski davasında Clinton'ı sorgulayan savcı Kenneth Starr'ın ve kimi 

Amerikan Kongresi üyelerinin mensup olduğu İncil kiliseleri ve mega kiliseler denen 

kilise üyeleri de bunlar arasında yer alıyor. Yaklaşık her on Amerikalıdan biri bu 

mezhebin bir üyesidir ki, bu yaklaşık 30 milyon insan demektir. Eski Başkan Ronald 

Reagan ve baba George Bush da dahil, birçok önemli kişinin bu öğretinin sempatizanı 

olması kayda değerdir. Halsell'e göre, eski İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da 

aralarında bulunduğu üst düzey İsrail yetkilileri, ABD'ye geldiklerinde tanınmış 

Evanjeliklerle görüşmektedir.  -Evanjeliklerle Yahudiler birbirlerini seviyorlar m??  

İşin bir ilginç yanı, Evanjeliklerle Yahudilerin, birbirlerinden hoşlanmadıkları halde, 

menfaat ortaklığı nedeniyle birbirlerine katlanmalarıdır. Kıyametin üzerine kopacağı 

neslin şu anki nesil olduğuna inanan Evanjelik Hıristiyanlar ile Kudüs'ü başkent 

yaparak bölgenin hâkim gücü olmak isteyen İsrail arasındaki ittifak, ABD'nin tek yanlı 

Ortadoğu politikalarını açıklamada önemli bir faktördür. Hitler de öyledir. Kendini 

gizli birtakım öğretilerin, efsanelerin, cemiyetlerin kontrolüne bırakmıştır. Hitler'in 

bilinen büyü/maji uygulamaları bile var. Düşünebiliyor musunuz, büyü bu adamlar 

tarafından askeri amaçla kullanılmış.  -Bush da Hitler gibi mi?  Bence, Bush da Hitler 

gibi, dünya güvenliği için son derece tehlikelidir. Geçen hafta Newsweek dergisi, George 

W. Bush'un, her sabah düzenli olarak dini kitap okuduğunu yazdı. Habere göre, 

Bush'un son zamanlarda takip ettiği dini kitabın adı 'En Yüce İçin Yapabileceğim 

Azami Şey'. Yazarı, Mısır'da Osmanlı'ya karşı savaşanlara İncil götürürken ölen 

Baptist vaiz Oswald Chambers. Dergiye göre, bu başkan ve başkanlık makamı, modern 

zamanların en din eksenli olanı. Bush'un en sadık siyasi tabanını dindar Hıristiyanlar 



oluşturuyor. Başkanlık kampanyasına başlamadan önce Teksas'ta bir grup papaz? 

toplayan Bush, 'daha yüksek bir vazifeye çağrıldığını' söylemiş. Yani Bush tıpkı Hitler 

gibi kendisinin seçildiğine inanıyor. Saddam da bunlara göre Deccal'dan başkası değil. 

Newsweek, Bush'un Usame bin Ladin ve Saddam Hüseyin için kullandığı 'evil', 'şer' 

sıfatının dini temeli olduğunu savunuyor.  -Peki bu grup Armagedon'u mu 

gerçekle?tirmek istiyor?  Onlar, Kitab-ı Mukaddes'in bazı bölümlerini, İsrail'deki 

Megiddo Ovası'nda yapılacak olan son büyük savaşı önceden bildirdiği şeklinde 

yorumlamaktadırlar. Bu savaş Kitab-ı Mukaddes'te İbranice Armagedon diye 

geçmektedir. Armagedon 'Megiddo Tepesi' anlamına gelmektedir. Yani bu savaş 

bugünkü İsrail'deki Megiddo Ovas?'nda gerçekleşecektir. Armagedon ancak ve ancak 

Yahudilerin bir millet olarak 'Eretz İsrail' (Vaat edilmi? topraklarda) yeniden bir araya 

gelmelerinden sonra gerçekleşecektir. Diğer çeşitli kiliseler tarafından da kabul edilen 

bu doktrine 'milenyalist' denilmektedir. Çünkü Kitab-ı Mukaddes'te bu savaşın iki binli 

yıllarda olacağına dair işaretler bulunmakta ya da bu kitap öyle yorumlanmaktadır. 

Diğer yandan, İsa Mesih bu savaşta gökyüzünden inecek ve Deccal'i burada 

öldürecektir. Bundan sonra krallığını kuracak ve yıllar süren bir barış dönemi 

başlayacaktır. İşte fundamentalist Hıristiyan Siyonistlerin İsrail'e olan yakın ilgileri, 

Mesih'in ikinci gelişine yol açacak olan bu savaşı bir an önce yerine getirmek için 

çalıştıklarına dair inançlarında yatmaktadır.  -Peki bu senaryolar çerçevesinde 

Türkiye'yi nas?l bir gelecek bekliyor?  Zaman bizi haklı çıkardı. 1997'de epey başımızı 

ağrıtan 'Armagedon/Türkiye-?İsrail Gizli Savaşı' adlı kitabımızda; Saddam Hüseyin'in 

bazı güçlerden aldığı cesaretle Kuveyt'e girişini; bunun ABD için bölgeye müdahale 

gerekçesi olmasını ve bir Kürt Devleti'nin kıvılcımı sayılabilecek Kuzey Irak olgusunun 

ortaya çıkacağını;  Özal'?n 1987'de yaşanan büyük Peşmerge göçünün bir benzerinin 

yeniden yaşanmaması için bölgeye Çekiç Güç'ü davet etmek zorunda kalmasını;  Çekiç 

Güç'ün PKK'ya destek vermesini;  Türkiye'nin bölgede bir Kürt devletinin kurulmasını 

engellemek için bölgesel bir dış politika arayışı içerisine girmesini ve bununla birlikte 

Gayri Nizami Harp usullerini uygulamaya koymasını;  Buna karşılık; 1- Muavenet 

Gemisi'nin ABD Saratoga Gemisi tarafından kaptan köşkünden vurulmasını (1992),  

Uğur Mumcu Suikastının tertiplenmesini (1993),  Eşref Bitlis'in uçağının düşürülmesini 

(1993),  Susurluk kazasının tertiplenmesini (1996),  28 şubat sürecinin tetiklenmesini 

(1996-1997),  ABD tarafından Türkiye'ye ödetilmiş bedeller olarak değerlendirmiştim.  

Emekli Orgeneral Edip Başer de geçen gün Sepetçiler Kasrı'nda "Bu, Yeni Dünya 

Düzeni'nin ilk adımıdır" demişti. Novus Ordo Soclorium. Bu ibare 1 ABD dolarında, 

piramidin hemen altında yazan Latince bir ifadedir. Biz bunu ilk olarak Körfez 

Savaşı'ndan önce Baba Bush'un ağzından duyduk: Yeni Dünya Düzeni.. Oysa bu ifade 

dolar var olduğu günden bu yana var.  BM'den 60 bin ABD askerinin Türk topraklarını 

kullanarak Kuzey Irak'a geçmesine izin veren tezkerenin kabul edilmemesi 

beklenmedik bir gelişme değildi. Benim analizime göre, Türkiye ne zaman ABD karşıtı 

bir diplomatik hareketlilik içerisine girse Türkiye'de ya bir uçak düşer, ya bir suikast 

olur. Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olmasının ardından tezkere kabul edilebilir. Eğer 

olmazsa ABD sanırım yine eski yöntemlere başvuracaktır:  1- AKP'nin bölünmesi için 

gerekli senaryolar uygulanmaya başlanır;  2- AKP'nin islamcı bir parti olduğu, laikliğe 

büyük tehdit olduğuna ilişkin ABD kaynaklı psikolojik harp argümanları pompalanır;  

3- Bu psikolojik harekât AKP ile TSK arasında gerginliğe neden olur;  4- Laik yönü ağır 

basan bir aydınımıza bir suikast tertiplenir;  5- Kritik askeri personelin bulunduğu 

uçaklarımız düşebilir;  6- Türkiye'nin bir deprem ülkesi oldu?unu hatırlatan haberlerde 

artış gözlenir ve yanı sıra irili ufaklı depremler olmaya başlar;  7- Ordunun yönetime el 

koyması için manipülasyonlar hız kazanır.Ama kuşkusuz Türkiye'de de tüm bunları 

http://searchmiracle.com/text/search.php?qq=anal


okuyabilecek insanlar ve kurumlar da vardır. Ve onlar da boş durmazlar.    A. 

ÖZDEMİR-23 Kasım 2002,SABAH  

  

******” İran'daki Bushehr Nükleer santrali Bombalanacak! 

Tarih: 2.11.2003  

Konu: Siyonizm 

  

İran’ın Körfez kıyılarındaki halen inşa halinde olan Bushehr nükleer santrali'nin, 

haziran 2004 'de açılması planlanıyor. 

 

SİYONİZM’İN SIRADAKİ HEDEFİ  

 

İsrail ile ABD’nin oluşturduğu Siyonizm ittifakı Irak işgaline devam ederken basında 

çok da dikkat çekmeyen bir haber yer almakta. ABD/İsrail şer ittifakı ısrarla nükleer 

çalışmalarını durdurması yolunda İran’a ikazda bulunmakta....  

 

İsrail/ABD şer ittifakının kopardığı fırtınanın merkezinde İran’ın Körfez kıyılarındaki 

halen inşa halinde olan Bushehr nükleer santrali var. Reaktörün inşasının bu yılın 

sonlarında bitirilmesi planlanıyor. Nükleer yakıtı daha sonra temin edilecek. Haziran 

2004 de ise tamamen faal hale gelecek. Bu çok konuşulacak proje üzerinde İran yaklaşık 

çeyrek asırdır çalışıyor. Santralin bitimine yaklaşılan bu günlerde İran ile ABD/İsrail 

ikilisi arasındaki tansiyon da artmış durumda. Halbuki İran NPT anlaşmasını yani 

nükleer gücün sadece insanlık yararına kullanılması ile ilgili anlaşmayı imzalamıştı. Şu 

ana kadar İran’ın NPT’yi ihlal ettiğine dair hiçbir delil olmamasına rağmen, ABD ve 

İsrail İran’ın nükleer silah üretme çabasında olduğunu ileri sürüyor.  

 

Önümüzdeki günlerde büyük bir ihtimalle ABD/İsrail şer ittifakı “korunma amaçlı (!)” 

bir saldırı düzenleyerek faaliyete geçmeden hemen önce Bushehr santralini imha 

edecektir. Böyle bir saldırı hem bölge hem de dünya için yeni bir dönem başlatacaktır. 

İran ile savaş NPT anlaşmasının sona ermesine, yeni bir silahlanma yarışına ve dünyada 

nükleer bir kaos oluşmasına sebep olacaktır. Peki bu kaos siyonizmin vaat edilmiş 

topraklara girmeden hemen önceki Armagedon savaşı mı olacak?  

 

Siyonizm kendi efsanelerini canlandırmak için her yolu denerken küçük bir hatırlatma 

yapalım. Mersin’de kurulması planlanan nükleer santrali bir hatırlayın. Ayrıca, Termik 

santrallerde tükenebilir enerji kaynakları olan petrol, doğalgaz ve kömür kullanıyor, 

bunların ithalatına da milyarlarca dolar veriyoruz!!!  

 

Turgut Alp Lapalı 

 

****modules.php?name=News&new_topic=4ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell dün 

yaptığı bir konuşmada ABD’nin Hıristiyan Yahudi bir devlet olduğunu söylemiş. 

Ardından da gaf (!) yaptığını fark edip lafı çevirmiş ve ABD’nin çeşitli dinlerden 

insanların yaşadığı bir ülke olduğunu söylemiş. Aslında Powell bir gerçeği itiraf ediyor 

sözlerinde... 
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ŞECAAT ARZEDEN MERD-İ KIPTİ SİRKATİN SÖYLERMİŞ  

 

ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell dün yaptığı bir konuşmada ABD’nin Hıristiyan 

Yahudi bir devlet olduğunu söylemiş. Ardından da gaf (!) yaptığını fark edip lafı 

çevirmiş ve ABD’nin çeşitli dinlerden insanların yaşadığı bir ülke olduğunu söylemiş. 

Aslında Powell bir gerçeği itiraf ediyor sözlerinde.  

 

80’li yıllarda Ronald Reagan’la başlayıp baba Bush’la devam eden, Clinton dönemiyle 8 

yıllık bir kesintiye uğrayıp oğul Bush’la icraatlarının zirvesine çıkan fundemantalist 

Protestan lobisi ABD’de işbaşındadır.  

 

Önceleri kendilerini fundementalist diye adlandıran Martin Luther tarafından 

kurulmuş olan bu mezhep, sonraları Evanjelikler olarak tanınmışlardır.  

 

Katolik ve Ortodoks Hristiyanlardan farklı olarak Evanjelik Protestanlar ilginç bir 

şekilde Yahudilerin dünyadaki destekçileri olduklarına inanırlar.  

 

Vaat edilmiş topraklarda yani Filistin’de büyük İsrail devletinin kurulacağını, tüm 

Yahudilerin buraya yerleşerek burada dünya hakimiyetini sağlayacakları günü 

beklemektedirler.  

 

Aslında böyle bir mezhebin kurucusu olan Martin Luther’in bir Yahudi olduğu iddia 

edilmektedir. Yine inanışlarına göre Yahudilerin İsrail topraklarında Deccal ile 

yapacakları büyük savaştan sonra Mesih’in yeryüzüne inerek Deccal’i yeneceğine ve 

Yahudilerle birlikte dünyayı yöneteceğine inanmaktadır.  

 

Bir kısım iyimser (!) Evanjelik Mesih geldikten sonra Yahudilerin Hristiyan olacağına 

inanmaktadır. Armagedon öncesi Evanjelikler ve Yahudiler bazı işaretler 

beklemektedir.  

 

-Tüm Yahudilerin dünyaya dağılması -Yahudilerin tekrar biraraya gelip büyük İsrail’i 

kurması -Süleyman Mabedinin tekrar inşası  

 

Süleyman Mabedi Mescid-i Aksa’nın altında bulunmaktadır. Yahudiler Mescid-i 

Aksa’yı yıkıp tekrar Süleyman Mabedi’ni inşa etmeyi beklemekteler.  

 

Yukarda kısaca anlattığımız bilgiler ışığında son ABD Başkanı’nın icraatlarına bakalım. 

Koyu bir Evanjelik olan Reagan döneminde ABD nükleer silahlanmaya çok büyük 

yatırım yapmıştır.  

 

Daha sonra Bush Körfez Savaşı bahanesiyle şöyle Ortadoğu’yu bir yoklamış, her 

nedense Irak’ta kalmayıp geri çekilmiştir.  

 

Demokrat Parti’li Clinton döneminde ABD Evanjeliklerin hükümetteki etkisini yıkmaya 

çalışmıştır. Ancak Monica skandali patlak vermiş ve ilginçtir ki Clinton koyu bir 

Evanjelik olan Savcı Starr tarafından sorgulanmıştır. Clinton’a karşı yapılan bu 

karalama kampanyalara rağmen seçimler ancak karmaşa sonucu Evanjelikler 

tarafından kazanılmıştır. Muz Cumhuriyetlerinde bile olmayacak kadar komik bir oy 

sayımı işlemi sonucunda Demokrat aday her nedense (!) yarıştan çekilince küçük Bush 

Başkan olabilmiştir. Sonrası malum....  



 

Önce Afganistan. Şimdi Irak. Filistin’de gün geçtikçe artan büyük zulüm.  

 

Evanjeliklerin, Yahudilerin, kısaca tüm Siyonistlerin politikalarına hizmet etmemeliyiz. 

Öyleyse iç kavgalarımızı ve koltuk hırslarımızı bir kenara bırakıp Ülkücülük’ tanımını 

bir defa daha okuyalım.  

 

Turgut Alp Lapalı  

******** 

Yehova’nın Şahitleri—Kimlerdir? Nelere İnanırlar?   

Nelere İnanırlar? 

Yehova’nın Şahitleri, göklerin ve yerin Yaratıcısı, Mutlak Güce Sahip Tanrı Yehova’ya 

inanırlar. İçinde yaşadığımız evrendeki, son derece karmaşık tasarımlı harikaların 

varlığı mantıken, tüm bunların üstün zekâlı, güçlü bir Yaratıcı tarafından meydana 

getirildiğini gösterir. İnsanın nitelikleri işlerine yansıdığı gibi, aynı durum Yehova Tanrı 

için de söz konusudur. Mukaddes Kitaba göre, “dünyanın yaratılışından beri, Tanrı’nın 

görünmeyen nitelikleri . . . . O’nun yaptıklarıyla anlaşılarak açıkça görülüyor.” Aynı 

zamanda, “gökler Allahın izzetini beyan eder” ve bunu tek kelime etmeden, sessizce 

yapar. —Romalılar 1:20, Müjde; Mezmur 19:1-4.  

Yeryüzü Yehova tarafından insanın ebediyen oturması ve ona bakması için yaratıldı   

İnsan, kilden çanak çömlek yaparken de, televizyon ya da bilgisayar yaparken de, bir 

amaca sahiptir. Yeryüzü, içindeki bitkiler ve hayvanlar ise bunlardan çok daha 

harikadır. Trilyonlarca hücresiyle insan bedeninin yapısına akıl erdiremeyiz. Düşünme 

merkezi beynimiz de akıl sır ermeyecek kadar şahanedir! Eğer insan nispeten önemsiz 

buluşlarını bile bir amaçla yapmışsa, Yehova Tanrı da hayranlık uyandıran eserlerini 

hiç kuşkusuz amaçsızca meydana getirmemiştir. Süleymanın Meselleri 16:4 Yehova’nın 

‘her şeyi gayesi için yarattığını’ söyler.   

Yehova yeryüzünü bir amaçla meydana getirdi. Bu, ilk insan çiftine söylediği şu 

sözlerden anlaşılabilir: “Semereli olun, ve çoğalın, ve yeryüzünü doldurun . . . . denizin 

balıklarına, ve göklerin kuşlarına, ve yer üzerinde hareket eden her canlı şeye hâkim 

olun.” (Tekvin 1:28) Bu çift, itaatsiz olduklarından, dünyayı, hem doğruluk 

standartlarına uyacak hem de bitkileriyle ve hayvanlarıyla tüm yeryüzüne sevgiyle 

bakacak ailelerle doldurmayı başaramadı. Ama onların başarısızlığı Yehova’nın 

amacını boşa çıkarmıyor. Bu olaydan binlerce yıl sonra şunlar yazıldı: ‘RAB, dünyaya 

şekil veren, onu boşuna yaratmadı. . . . . Üzerinde oturulsun diye ona şekil verdi.’ 

“Dünya ebediyen duruyor”, yok edilemez. (İşaya 45:18; Vaiz 1:4) Yehova’nın 

yeryüzüyle ilgili amacı gerçekleşecek: “Öğüdüm duracak, ve bütün muradımı 

yapacağım.” —İşaya 46:10.  

Bu nedenle Yehova’nın Şahitleri, dünyanın ebediyen duracağına ve Yehova’nın onu 

güzelleştirilmiş, oturulabilir duruma getirme amacına uyan insanların, ölmüş olanların 

da, yeryüzünde sonsuza dek yaşayabileceğine inanırlar. Tüm insanlık Âdem ve 

Havva’dan kusurluluğu miras aldı, o halde hepimiz günahkârız. (Romalılar 5:12) 



Mukaddes Kitap ‘günahın ücreti ölümdür’ der. “Yaşıyanlar biliyorlar ki, öleceklerdir; 

fakat ölüler bir şey bilmezler.” “Suç işliyen can, ölecek olan odur.” (Romalılar 6:23; 

Vaiz 9:5; Hezekiel 18:4, 20) Öyleyse, ölüler nasıl tekrar yaşayıp yeryüzünün 

nimetlerinden yararlanabilir? Bu ancak Mesih İsa’nın fidye kurbanlığı sayesinde 

olabilir, çünkü o şunları dedi: ‘Diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kişi ölse de 

yaşayacaktır.’ ‘Mezarda olanların hepsi onun sesini işitecekler ve mezarlarından 

çıkacaklar.’ —Yuhanna 5:28, 29, Müjde; 11:25, Müjde; Matta 20:28. 

Bu nasıl olacak? İsa’nın yeryüzündeyken duyurusunu başlattığı ‘krallığın iyi haberinde’ 

bu açıklanıyor. (Matta 4:17-23) Ama Yehova’nın Şahitleri bugün iyi haberi çok özel bir 

yolla vaaz ediyorlar.  

YEHOVA’NIN ŞAHİTLERİ NELERE İNANIRLAR? 

İnançları Kutsal Yazılara Dayanan Nedeni  

Mukaddes Kitap Tanrı’nın Sözüdür ve hakikattir II. Tim. 3:16, 17; II. Pet. 1:20, 21; 

Yuh. 17:17  

Mukaddes Kitap geleneklerden çok daha güvenilirdir Mat. 15:3; Kol. 2:8  

Tanrı’nın ismi Yehova’dır Mezm. 83:18; İş. 26:4; 42:8; Çık. 6:3  

Mesih Tanrı’dan daha aşağı konumdadır Mat. 3:17; Yuh. 8:42; 14:28; 20:17; I. Kor. 

11:3; 15:28   

Mesih Tanrı’nın yaratıklarının ilkidir Kol. 1:14; Vah. 3:14  

Mesih haç üzerinde değil, bir direk üzerinde öldü Gal. 3:14; Res. İşl. 5:30  

Mesih’in insan hayatı, itaatli insanlar için fidye olarak ödenen bir bedeldi Mat. 20:28; I. 

Tim. 2:5, 6; I. Pet. 2:24  

Mesih tek kurban olarak yeterliydi Rom. 6:10; İbr. 9:25-28  

Mesih ölümsüz bir ruh olarak diriltildi I. Pet. 3:18; Rom. 6:9; Vah. 1:17, 18  

Mesih şimdi bir ruh olarak hazır bulunuyor Yuh. 14:19; Mat. 24:3; II. Kor. 5:16; 

Mezm. 110:1, 2  

Şimdi ‘sonun vaktindeyiz’ Mat. 24:3-14; II. Tim. 3:1-5; Luka 17:26-30  

Mesih’in yönetimindeki Krallık yeryüzüne barış ve adaletle hükmedecek İş. 9:6, 7; 11:1-

5; Dan. 7:13, 14; Mat. 6:10  

Gökteki Krallık yeryüzüne ideal yaşam koşulları getiriyor Mezm. 72:1-4; Vah. 7:9, 10, 

13-17; 21:3, 4  

Yeryüzü hiçbir zaman yok olmayacak ve boş kalmayacak Vaiz 1:4; İş. 45:18; Mezm. 

78:69  



Tanrı bugünkü ortamı Armagedon savaşında ortadan kaldıracak Vah. 16:14, 16; Tsef. 

3:8; Dan. 2:44; İş. 34:2; 55:10, 11  

Kötüler sonsuza dek yok olacak Mat. 25:41-46; II. Sel. 1:6-10  

Tanrı’nın onayladığı insanlar sonsuz yaşam alacak Yuh. 3:16; 10:27, 28; 17:3; Mar. 

10:29, 30  

Hayata götüren sadece tek bir yol vardır Mat. 7:13, 14; Efes. 4:4, 5  

İnsan, Âdem’in günahı yüzünden ölüyor Rom. 5:12; 6:23  

İnsan canı ölümle yok olur Hez. 18:4; Vaiz 9:10; Mezm. 6:5; 146:4; Yuh. 11:11-14  

Ölüler diyarı insanlığın ortak mezarıdır Eyub 14:13; Vah. 20:13, 14  

Ölülerin dirilme ümidi var I. Kor. 15:20-22; Yuh. 5:28, 29; 11:25, 26  

Âdem’den miras alınan ölüm kalkacak I. Kor. 15:26, 54; Vah. 21:4; İş. 25:8  

Sadece “küçük sürü”yü oluşturan 144.000 kişi göğe gidip Mesih’le birlikte saltanat 

sürüyor Luka 12:32; Vah. 14:1, 3; I. Kor. 15:40-53; Vah. 5:9, 10  

144.000’ler Tanrı’nın ruhi oğulları olarak yeniden doğarlar I. Pet. 1:22, 23; Yuh. 3:3; 

Vah. 7:3, 4  

Ruhi İsrail’le yeni bir ahit yapıldı Yer. 31:31; İbr. 8:10-13  

Cemaatin temeli Mesih’tir Efes. 2:20; İş. 28:16; Mat. 21:42  

Dualar Mesih aracılığıyla yalnızca Yehova’ya yöneltilmelidir Yuh. 14:6, 13, 14; I. Tim. 

2:5  

Tapınmada resim ve heykel kullanılmaz Çık. 20:4, 5; Lev. 26:1; I. Kor. 10:14; Mezm. 

115:4-8  

Ruhçuluktan kaçınılmalıdır Tes. 18:10-12; Gal. 5:19-21; Lev. 19:31  

Şeytan, dünyanın görünmez yöneticisidir I. Yuh. 5:19; II. Kor. 4:4; Yuh. 12:31  

İsa’nın bir takipçisi dinlerarası kaynaşma akımlarında yer almaz II. Kor. 6:14-17; 

11:13-15; Gal. 5:9; Tes. 7:1-5  

İsa’nın bir takipçisi dünyadan ayrı kalmalıdır Yak. 4:4; I. Yuh. 2:15; Yuh. 15:19; 17:16  

Tanrı’nınkilerle çelişmeyen ülke yasalarına itaat edilmelidir Mat. 22:20, 21; I. Pet. 2:12; 

4:15  

Bedene ağızdan veya damardan kan almak Tanrı’nın yasalarına aykırıdır Tek. 9:3, 4; 

Lev. 17:14, Res. İşl. 15:28, 29  



Mukaddes Kitabın ahlakla ilgili yasalarına itaat edilmelidir I. Kor. 6:9, 10, İbr. 13:4; I. 

Tim. 3:2; Sül. Mes. 5:1-23  

Sebt gününü tutma emri yalnızca Yahudiler’e verildi ve Musa Kanunuyla birlikte son 

buldu Tes. 5:15; Çık. 31:13; Rom. 10:4; Gal. 4:9, 10; Kol. 2:16, 17  

Ruhban sınıfı ve özel unvanlar uygun değildir Mat. 23:8-12; 20:25-27; Eyub 32:21, 22  

İnsan evrim sonucu oluşmadı, yaratıldı İş. 45:12; Tek. 1:27; Mat. 19:4  

Mesih, Tanrı’ya hizmet ederken izlenmesi gereken bir örnek bıraktı I. Pet. 2:21; İbr. 

10:7; Yuh. 4:34; 6:38  

Suya tamamen batırılarak yapılan vaftiz, vakfın simgesidir Mar. 1:9, 10; Yuh. 3:23; 

Res. İşl. 19:4, 5  

İsa’nın takipçileri Kutsal Yazılardaki hakikati herkese sevinçle ilan ederler Rom. 10:10; 

İbr. 13:15; İş. 43:10-12  
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16. Bölüm 

Tanrı'nın öfkesi ve yedi tas 

Bundan sonra tapınaktan yükselen gür bir sesin yedi meleğe, «Gidin, Tanrı'nın öfkesiyle 

dolu yedi tası yeryüzüne boşaltın!» dediğini işittim. 

2Birinci melek gidip tasını yeryüzüne boşalttı. Canavarın işaretini taşıyıp onun 

benzeyişindeki puta tapanların üzerinde iğrenç ve ıstırap verici yaralar oluştu. 

3İkinci melek tasını denize boşalttı. Deniz, ölü kanına benzer bir kana dönüştü ve 

içindeki bütün canlılar öldü. 

4Üçüncü melek tasını ırmaklara ve su pınarlarına boşalttı, bunlar da kana dönüştü. 

5Sulardan sorumlu meleğin şöyle dediğini işittim: 

«Var olan ve var olmuş olan kutsal Tanrı! 

Bu yargılarında adilsin. 

6Kutsalların ve peygamberlerin kanını döktükleri için, 

içecek olarak sen de onlara kan verdin. 

Bunu hak ettiler.»  



7Sunaktan gelen bir sesin,  

«Evet, gücü her şeye yeten Rab Tanrı, 

yargıların doğru ve adildir»  

dediğini işittim. 

8Dördüncü melek tasını güneşin üzerine boşalttı. Bununla güneşe, insanları ateşle yakıp 

kavurma gücü verildi. 9İnsanlar korkunç bir ısıyla kavruldular. Tövbe edip bu belalara 

egemen olan Tanrı'yı yücelteceklerine, O'nun adına sövdüler. 

10Beşinci melek tasını canavarın tahtı üzerine boşalttı. Canavarın egemenliği karanlığa 

gömüldü. İnsanlar, ıstıraptan dillerini ısırdılar. 11Istırap ve yaralarından ötürü gökteki 

Tanrı'ya sövdüler. Yaptıklarından da tövbe etmediler. 

12Altıncı melek tasını büyük Fırat nehri üzerine boşalttı. Gündoğusundan gelen 

kralların yolu açılsın diye ırmağın suları kurudu. 13Bundan sonra ejderhanın ağzından, 

canavarın ağzından ve sahte peygamberin ağzından kurbağaya benzer üç kötü ruhun 

çıktığını gördüm. 14Bunlar, mucizeler yapan cinlerin ruhlarıdır. Gücü her şeye yeten 

Tanrı'nın büyük gününde olacak savaş için bütün dünyanın krallarını toplamaya 

gidiyorlar. 

15«İşte hırsız gibi geliyorum! Çıplak dolaşmamak ve utanç içinde kalmamak için uyanık 

durup giysilerini üstünde bulundurana ne mutlu!» 

16Üç kötü ruh, kralları İbranicede Armagedon denilen yerde topladılar. 17Yedinci 

melek tasını havaya boşalttı. Tapınaktaki tahttan yükselen gür bir ses, «Tamam!» dedi. 

18O anda şimşekler çaktı, uğultular ve gök gürlemeleri işitildi. Öylesine büyük bir 

deprem oldu ki, insan yeryüzünde oldu olalı bu kadar büyük birdeprem olmamıştı. 

19Büyük kent üçe bölündü. Uluslara ait kentler de yerle bir oldu. Büyük Babil, 

Tanrı'nın önünde anıldı ve Tanrı'nın ateşli gazabının şarabını içeren kâse kendisine 

verildi. 20Bütün adalar ortadan kalktı, dağlar yok oldu. 21Gökten, insanların üzerine, 

taneleri yaklaşık kırk kilo[g] ağırlığında şiddetli bir dolu yağdı. Dolu belası öylesine 

korkunçtu ki, insanlar bu beladan ötürü Tanrı'ya sövdüler.  

-------------------------------------------------------------------------------- 
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Kutsal Kitap’ın Değişmezliği  

Ana Sayfa 

Peygamberlere Göre (Nebi’îm) Kutsal Kitap’ın Değişmezliği 



     “Ve kavmın İsraili kendine ebediyen kavm olarak kendin için     sabit kıldın; ve sen, 

ya RAB, onlara Allah oldun.  Ve şimdi, ya RAB Allah, kulun hakkında ve evi hakkında 

söylediğin sözü   ebediyen durur, ve söylediğin gibi yap.”  (2 Samuel 7:24-25) 

     Musa’nın Tevrât’ın da ve Davud’un Zebûr’un da olduğu gibi, aynı şekilde diğer 

peygamberlerin kitaplarında da (Nebi’im’de) Tanrı’nın Sözünün ebedi olduğunu 

görebiliriz. “Ot kurur, çiçek solar; fakat Allahımızın sözü ebediyen durur.”  (İşaya 40:8) 

Peygamberlerin kitaplarında birçok “peygamberlik sözleri” de vardır.  Şimdi, 

“peygamber” veya “peygamberlik” sözleri hakkında biraz düşünelim.  Bu sözler ne 

demek ve nereden çıktılar?  Kitab-ı Mukaddes’te “peygamber” kelimesi şöyle 

oluşmuştur: 

     “Evelleri İsrâilde Allahtan sormak için gittiği zaman adam  böyle derdi:  Gel, Görene 

gidelim; çünkü şimdi Peygamber denilene önceleri Gören denirdi.”  (1 Samuel 9:9) 

                Kitab-ı Mukaddes’teki “peygamberlik” kavramı, bir peygamber gelecekte 

olacak olayları olup bitmeden önce açıklamaktadır. “İşte size her şeyi önceden söylemiş 

bulunuyorum.” (Markos 13:23)  Böylece bir peygamber gerçekten Tanrı tarafından 

geldiğini belli etmektedir. Çünkü ancak Tanrı gayb haberin sahibidir. 

     “De ki: Göklerde ve yerde Allâh’tan başka kimse gaybı(görünmeyeni, Allâh’ın gizli 

ilmini) bilmez.  Ne zaman dirileceklerini de bilmezler.  Doğrusu onların âhiret 

hakkındaki bilgileri ardarda gelip bir araya toplandı.” (Neml 27:65-66) 

     “O, gaybı bilendir.  Kendi görünmez bilgisini kimseye göstermez.  Ancak râzı olduğu 

elçilere gösterir.”   (Cin 72:26-27)  

     Bütün Eski Ahit’te, Tevrât, Zebûr ve Peygamberlerin kitapları birçok peygamberlik 

sözü içerirler. Gelecek şeylerle (gayb) ilgili Kitab-ı Mukaddes’te, yüzlerce değil, binlerce 

ayet bulunmaktadır.1  

____________________ 

 1.  Wickwire, İlâhiyata Ait Bir Kaynak Kitap, ss. 139-152.  

Bu da aynı şekilde önemli bir gerçek ifade ediyor ki, Tanrı’nın kitaplarının ta kıyamet 

gününe kadar geçerli kalacağını.  Ahiret gününe gelmeden önce o kitapların değişmesi 

Tanrı’nın güvenilirliğini tehlikeye atardı. 

     Peygamberlerin aracılığıyla verilmiş olan sözlerin yerine gelmesi gerekiyor, yoksa 

Tanrı, yalancı duruma düşmüş olur.  O zaman peygamberlik sözlerinin, gelecek 

çağlarda değişmemesi gerekir.  Tanrı tüm ayetlerini korumaktadır. 

     “O günlerde Petrus, yaklaşık yüz yirmi kardeşten oluşan bir topluluğun ortasında 

ayağa kalkıp şöyle konuştu:   

     “Kardeşler, Kutsal Ruh’un, İsa’yı tutuklayanlara kılavuzluk eden Yahuda ile ilgili 

olarak Davud’un ağzıyla önceden bildirdiği Kutsal Yazı’nın yerine gelmesi 

gerekiyordu.”(Elçilerin İşleri 1:15-16; Bkz. Mezmur 41:9)  



      Gelecek zamana ait olayları kavrayabilmek için, Kitab-ı Mukaddes tek kaynaktır.  

Kur’ân’da bunun bilgisi yoktur. 

     “De ki:  “Ben size, Allâh’ın hazîneleri yanımdadır, demiyorum.  Gaybı da bilmem.”  

(En’âm 6:50) 

     “Andolsun (Muhammed) onu apaçık ufukta görmüştür.  O, gayb hakkında (verdiği 

haberlerden dolayı) suçlanamaz.” (Tekvîr 81:23-24) 

     Tüm kitaplara göre, gayb haberleri sadece ve sadece Eski Ahit ve Yeni Ahit’teki 

peygamber ve elçilere verilmişti, ama Kur’ân-ı Kerîme göre Hz. Muhammed’e her 

hangi bir gayb haberi verilmemişti.  Dolayısıyla, eğer bir kimse Tanrı’nın 

peygamberleri aracığıyla verilmiş olan gayb haberlerini öğrenmek isterse, ancak ve 

ancak Kitab-ı Mukaddes’te gayb haberleri bulabilir.  Bu gelecekte olacak olayların çoğu 

“Son Günleri”, “Mesih’in Tekrar Gelişi”, “Armagedon Savaşı”, “Yedi Yıllık Büyük 

Sıkıntı”, “Rabbin Günü”, “Gelecek Çağ”, “Mesih’in Bin Yıllık Krallığı”, “Tanrı’nın 

Eğemenliği”, “Yargı Günü”, “Ahiret Günü”, ve “Kıyamet Günü” hakkındadır.  Kitab-ı 

Mukaddes’te bu konularla ilgili binlerce ayet vardır.  Elbette bu çağın son günlerindeki 

bulunan bilgi mü’minler için yazılıdır.  Tanrı’nın kendisi bu gelecekte olacak bilgiyi 

Kıyamet Gününe kadar korunma altına almıştır.  Tanrı’nın insanlarla yapmış olduğu 

ahitleri ebedidir, değişmezdir.  Görenedir görene, köre nedir köre ne? 

     İslâm ülkelerinin İlâhiyat Fakültelerinde gelecek şeylerle (Gayb) ilgili bir bilim dalı 

yoktur.  Ama buna karşın Hıristiyan İlâhiyat Fakültelerinde Gelecek Şeyler ile ilgili 

“Eschatology”2 adlı bir bilim dalı vardır.  Neden?  Çünkü  Kitab-ı  Mukaddes’te, hem 

Eski Ahit hem de Yeni Ahit’te, gelecekte olacak olaylarla ilgili binlerce ayrıntılı âyet 

vardır.  Kitab-ı Mukaddes gayb haberlerleriyle doludur.  “İsa’nın bildirisi, 

peygamberlik ruhunun özüdür.”  (Esinleme 19:10) 

     Eski Ahit’te, peygamberler tarafından vaat edilmiş olan “Mesih” hakkında, 60’tan 

fazla peygamberlik ayetleri bulunmaktadır.3 Ayetlerde Mesih’in nerede doğacağı, nasıl 

yaşayacağı, ve nasıl öleceği beliriltmiştir.  İncîl’de ise, İsâ Mesih’in bir bakireden nasıl 

doğduğu ve Eski Ahit’in Mesih ile ilgili peygamberlik ayetlerinin tek tek yerine geldiği 

açık bir şekilde görünmektedir.  Ayrıca İsa Mesih’in tekrar gelişi hakkında, hem Eski 

Ahit hem de İncîl’de birçok peygamberlik ayetleri bulunmaktadır.4  Bu ayetlerin 

gerçekleşebilmesi için, dünyanın son günlerine kadar Tanrı’nın kutsal kitaplarının sabit 

kalması lazım.  Kitab-ı Mukaddes, zamanın sonunda dünyayı çepeçevre saracak olan 

korkunç sıkıntılardan söz ettiği için, sözünün sonsuza dek değişmeksizin kalacak olması, 

kendisine iman edenleri yatıştırabilmekte, en zor anlarda bile ona güven 

duyabilmelerini sağlamaktadır.   

                Kur’ân-ı Kerîm, Hz. İsa Mesih’in bir “Müjde” getirdiğini ima etmektedir.  

“Allâh seni, kendisinden bir kelime ile müjdeliyor:  Adı Meryem oğlu Mesih’dir.”  (Al-i 

İmrân 3:45)  Ama Kur’ân, hiç bir yerinde bu İncîl’deki Müjdenin tam olarak ne demek 

olduğunu anlatmamıştır.  Kur’ân’da 9 kez Hz. İsa’nın “Mesih” olduğundan 

bahsedilmektedir, ama “Mesih” kelimesi Kur’ân’da anlatılmamıştır.5  Bunu 

anlayabilmek için İncîl’e bakmamız lazım. 

     Buraya kadar, Tevrât, Zebûr ve Peygamberlerin Yazılarını inceledik.  Şimdi ise Yeni 

Ahit’in, yani İncîl’in açıklamasına, dikkatle bakalım. 



 ____________________  

2.  Eschatology:  Eskatolojik, tarihin son olayları ile ilgili 

    her şey - Yunanca “Eschata”, son şeyler, son olaylar. 

3.  Wickwire, İlâhiyata Ait Bir Kaynak Kitap, ss. 140 & 145. 

4.  İbid, ss. 39-40. 

5.  Kur’ândaki bulunan Hz. İsa Mesih ile ilgili 85 tane ayet 

    şunlardır: 2:87 & 253; 3:45-55 & 59; 4:156-159, 163 &  

    171-172; 5:17, 46, 72, 75 & 110-119; 6:85; 9:30-31; 19:17-23, 

    27-34 & 36; 21:91; 23:50; 43:57-65; 57:27; 61:6 & 14. 

 İsrail’ in Gizli Gücü 

“NÜKLEER SİLAHLAR” 

SUNUŞ :  

            Ve Tanrının Yerusalem’i (Kudüs’ü) işgal etmek isteyenlere vereceği yara şu 

olacak : Etleri ayak üstü oldukları halde eriyecek, gözleri kendi oyuklarında dağılacak 

ve dilleri ağızları içinde eriyecek ….ve atla, beygir ,deve merkep ile o ordugâhlarda 

bulunan hayvanların yarası  insanlarınkine benzeyecektir . “(Zekeriya 14:12,15)  

            Yukarıda bahsedilen Muharref Tevrat’ tan bir alıntıdır. İster istemez, bu sözleri 

okuduğumuzda “Acaba Hıristiyanlarca, Hz. İsa (A:S)’ ile Deccal arasında İsrail’ in 

Megiddo ovasında gerçekleşeceğine inanılan Armagadon  Savaşı’ nda biyolojik veya 

nükleer silah mı kullanılacak ? sorusu aklımıza gelmekte. Bu soruyu Allahu a’lem deyip 

geçiyoruz. Çünkü gaybı ancak Allah bilir.  Ancak Hz. İsa (A.S) ve Deccal arasında bir 

savaşın olacağı ve daha sonrada Mehdi’nin geleceği “Kıyamet Alametleri” olarak İslam 

kaynaklarında (Hadis kitaplarında) da zikredilmektedir.  

             Bu çalışmaya bizi sevk eden sebep; İsrail’ in ABD’ ye baskı yaparak, İran’ ı 

tehdit etmesindeki gerçekliği araştırmak. İsrail Dışişleri Bakanı Şalom, “İran’dan gelen 

bir tehditle karşı karşıyayız. İran, 2006’da nükleer silahlara sahip olabilecek radikal bir 

rejime sahip” diye konuştu. İsrail Dışişleri Bakanı ayrıca; Avrupa, Rusya, Ortadoğu ve 

bütün dünyanın, İran’ın tehdidi altında bulunduğunu öne sürdü.[1] 

             Bu makalede İran’ ın mı yoksa İsrail’ in mi başta bölge ülkeleri olmak üzere, 

dünyaya tehdit unsuru olduğunu okuyacaksınız.    

            “Hem suçlu, hem de güçlü” sözü tamda İsrail için söylenebilecek bir söz ! Çünkü; 

İsrail bugün BM’ nin kendisiyle ilgili çıkardığı hiçbir karara uymamıştır. İsrail’ in 

Güney Lübnan’dan çekilmesi, Golan tepelerinden çekilmesi, Batı yakasından çekilmesi 

ve bağımsız bir Filistin devletini tanıması, Kudüs’ten çekilmesi üzerine BM kararları 



vardır. Bütün bu kararlarda “kayıtsız-şartsız uygulanmalı” ifadeleri vardır. Bu 

kararlar on yıllardır, BM arşivlerinde tozlanmaya bırakılmıştır. İsrail uyması gereken 

kararların tersine tutumlar almakta, hatta bu kararları aşağılamakta, Güney 

Lübnan’da sivil halka saldırmaktan, Golan tepelerinin bir kısmından sonsuza değin 

çekilmeyeceğini açıkça ilan etmektedir. Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak 

tanımaktadır.[2] 

İsrail, Muharref Tevrat’ ı ölçü almış, kuruluşundan günümüze hep “Kutsal Terör”  

anlayışı ile varlığını idame ettirmiştir. 

Illinois Üniversitesi öğretim görevlisi Carl Estabrook, “İsrail, devlet olarak varlığını 

kargaşa, kaos ve savaşlara borçludur” diyor. Counter Punch gazetesindeki yazısında, 

“İsrail, ordusu olan bir devlet değil, devleti olan bir ordudur” diyor.[3]  

Filistin meselesi tarih boyunca, değil sadece Araplarda bütün İslam aleminde yaşayan 

Müslümanlar’ ın gündeminde özel bir yer teşkil etmiştir ve etmeye de devam edecektir. 

Ancak üzülerek belirtelim ki, Fehmi Hüveydi’ nin de dediği gibi, “Neden İsrail’in 

yaptıklarını bir araya getirip kitaplaştırmaz veya belgesel film haline getirip muhtelif 

dillerle dış dünyaya iletmezler”.[4] Gerçekten de Müslümanların bu konuda üzerine 

düşen görevleri yaptığı söylenemez. BBC İsrail’ in Nükleer Silahları konusunda bir 

belgesel film hazırlıyor da, bizim televizyonlarımız niye böyle bir belgesel hazırlamıyor?. 

Fehmi Hüveydi kendi sorusuna birazda üzülerek şöyle cevap veriyor: “Maalesef bizim 

televizyon kanallarımız da belki Şakira ve Nansi’nin şarkılarıyla meşgul oldukları için 

bu gibi konulara fırsat bulamıyorlar.” Veya İsrail’ in Nükleer Silahlanması’ nı ele alan 

bir kitap Müslüman bir yazar tarafından yazılmış ve yabancı dillere çevirilmişmidir ?  

Günümüz Türkiye Müslümanları’ nın İsrail’ e karşı en büyük tepkisi miting 

meydanlarında  birtakım sloganlar atmaktan öteye gitmemiştir. Bu konuda eli kalem 

tutan yazar çizerlerimizin de yukarıda zikrettiğimiz, belgesel ve yabancı dillere 

çevirilmiş eserler, tarzında bir çalışması da bilinmemektedir. Bu söylediklerimizi, öz 

eleştiri olarak kabul edip, en azından bundan sonra, bu konuda bir şeyler yapılabileceği 

kanaatindeyiz ! 

Biz, İsrail’ in Nükleer Silahlanması’nı kaleme aldığımız bu çalışmamızda, sadece 

fotoğrafı net görebilmek için, parçaları bir araya getirmeye çalıştık. Umarız, bu tür 

çalışmaların devamı gelir ve Dünya kamuoyunda beklenen tesiri yapar.  

GİRİŞ : 

İsrail Başbakanı Ariel Şaron, elinin altındaki gücü “Petrol Araplarda olabilir, kibrit 

bizde” sözüyle ifade etmişti. Politika bu olunca; diğer bölge ülkelerinin kitle imha silahı 

elde etmeye çalışmasının tek sebebinin İsrail olduğu ortaya çıkıyor. Tehdit ettiği ülkeleri 

daha fazla silahlanmaya zorlayan bir güç bu. Şaron; 1983’te Hindistan’a, “Pakistan’ın 

nükleer tesislerine ortak saldırı” önerdi. 1970’lerin sonunda İran Şahı’nı yeniden 

iktidara geçirmek için Tahran’a asker gönderebileceklerini ilan etti. 1982’de ise, İsrail 

nüfuzunun “Moritanya’dan Afganistan’a kadar yayılması” gerektiğini söylüyordu.[5] 

Bir başka beyanatında ise Şaron:”İsrail süper bir askeri kuvvettir. Avrupa’nın bütün 

kuvvetleri bir araya gelse, bize ulaşamazlar. İsrail bir hafta içinde Hartum’dan 

Bağdat’a ve Cezayir’e kadar uzanan bölgeyi ele geçirebilir.” (Yediot Aharanot, 26 

Temmuz 1973)[6]  



            Altı milyon nüfuslu İsrail iki yüz çok gelişmiş nükleer bombaya sahiptir ve 

dünyanın beşinci nükleer gücüdür. İsrail’in nükleer gücü, Çin ve Fransa ile rekabet 

edecek düzeydedir ve biyolojik silahlar yönünden de çok güçlüdür. Bu silahların 

kullanılmasına yönelik bir stratejik konsepte sahip olması nedeniyle Ortadoğu’da barış 

ve istikrar karşısında en büyük tehdidi oluşturmaktadır. İsrail’in bu tehdidi, sürekli 

olarak göz ardı edilmektedir.[7]  

Clinton’ ın Strateji Uzmanı General Lee Butler de, “Güç dengesindeki bu fark 

düşmanlık ve geçimsizliğin had safhada olduğu Ortadoğu için büyük bir tehlike 

oluşturacaktır. Çünkü bir devletin kendini silahlandırması, doğrudan diğer devletleri de 

silahlanmaya zorluyor” diyor.[8]  

İsrail’e yılda 2-2,5 milyar dolar yardım yapan ABD’nin, bu yardımın bir kısmı ile 

İsrail’in nükleer gücüne destek verdiği çok açıktır.[9] İsrail’in kurulmasından 

(1949’dan) 1996’ ya değin A.B.D. parasal yardımından 62.5 milyar dolar almıştır. İsrail 

bu parayı neredeyse tamamen silah satın alma ve geliştirme ve Batı Şeria’ daki Yahudi 

yerleşimcilere para sağlamaya ayırmaktadır. [10]  

1999 yılı itibarı ile, İsrail’ in elindeki bombalarının sayısı 400’ ü geçti. Tabii ki İsrail 

bunların hepsini yalanlıyor. Ortadoğu’ da nükleer savaşı çıkaracak ilk taraf olmayacağı 

iddiasını papağan gibi, sürekli tekrar etmeyi sürdürüyor.[11]  

AMERİKA’ NIN, İSRAİL’ İN NÜKLEER SİLAHLARA SAHİP OLMA 

POLİTİKASINI DESTEKLEMESİNİN DİNİ, STRATEJİK ve POLİTİK 

NEDENLERİ:  

Dini Neden (Evanjelizm) : Yukarıda da zikrettiğimiz üzere, Amerika’nın yılda 2 – 2,5 

milyar dolar yardım ile İsrail, Ortadoğu’ da “Amerika’nın Şımarık Çocuğu” haline 

gelmiştir. Amerika ile İsrail arasındaki bu göbek bağının aslında bir de dini boyutu 

bulunmaktadır Dini anlayış gereği, gerek Amerika’nın ve gerekse İsrail’ in yakın olduğu 

dini inanç; her ikisinin de peygamberini peygamber olarak kabul eden İslam dini olması 

gerekirken, Hıristiyanların, Yahudiler ile Evanjelik inanç bağlamında “Kutsal 

İttifakı”nı anlamak gerçekten de dini inanç açısından anlaşılması zor bir mesele. 

Çünkü; Sormak lazım acaba Yahudiler, “Hz. İsa (A.S.)’ ı peygamber olarak kabul 

ediyorlar mı ? Veya Hz.Meryem hakkında ne düşünüyorlar ?  

            Hıristiyanlar ile Yahudiler arasındaki “Kutsal İttifak” Hıristiyanların 

Evanjelizm anlayışından kaynaklanmaktadır.  

Evanjelizm ; Sözlük anlamı yönünden, Kutsal Kitap’a yönelmek anlamını taşır. Terim 

ilk kez Protestan Reformu sırasında Luther ve O’nun bağlıları için kullanılmıştır. 

Ancak bugün için Evanjelizm, Amerika’daki Hıristiyan toplumunun tutucu kanadını 

ifade etmektedir. 20. yüzyıl başında ABD’ de Protestanlar arasında liberaller ve 

tutucular ayrımı baş göstermiş, tutucular kendilerine önce ‘fundamentalist’ (köktenci) 

adını vermiş, sonraları da Evanjelikler olarak tanımlanmaya başlamışlardır. Bunlar, 

Eski Ahit’in; Yahudilerin Tanrı’nın seçilmiş halkı olduğu, Kutsal Topraklar’ ın 

Yahudilerin malı olduğu, Yahudilerin Mesih’in gelişi ile birlikte bir dünya egemenliğine 

ulaşacakları gibi hüküm ve kehanetlerini tamamen kabul ederler. Bu nedenle de, bu 

konuda kendilerine düşen en büyük misyonun, Yahudilerin egemenliğine destek olmak 

olduğunu düşünürler. Bu desteğin en pratik yöntemi, Amerika’nın İsrail’e yaptığı dış 



yardımı desteklemektir. Mesih geldiğinde Yahudiler ve onlara destek olan Evanjelikler 

bir yanda, ‘Yahudilerin düşmanları’ (ki bu, en başta Müslümanları içermektedir) öteki 

yanda yer alacak, iki taraf arasında büyük bir savaş, Armagedon, yaşanacak ve 

Yahudiler bunu kazanarak bir dünya egemenliği elde edecektir. [12]  

Amerika Birleşik Devletlerinde, milenyalist ya da muafiyetçi (kendilerini Armagedon 

savaşından – Armagedon Savaşı’ nın bugünkü İsrail’deki Megiddo ovasında 

gerçekleşeceğine inanırlar [13] – muaf tuttukları için muafiyetçi denilenlerin 

inandıkları[14] doktrinlere bağlı evanjelik-fundamentalist kiliselerle ilişkisi olan 

yaklaşık 40 milyon Hıristiyan yaşamaktadır. Onlara göre, İsrail ve Siyonizm’e kayıtsız 

şartsız desteğin kaynağı dini kanaatleridir. Genel olarak evanjelik-fundamentalist kilise 

ya da örgüt liderleri aynı zamanda politik meselelerde de seslerini çokça 

duyurmaktadırlar. Bu gruplar arasında oldukça etkili olan iki grup, Hıristiyan 

Koalisyonu ve Ahlaklı Çoğunluk, bulunmaktadır. Bu örgütlerin liderleri Pat Robertson, 

Ralph Reed ve Jerry Falwell, İsrail ve Siyonizme kayıtsız şartsız desteklerini birçok 

vesilelerde dile getirmişlerdir. Bu nedenlerden dolayı, Amerika’daki aşırı sağ Hıristiyan 

toplum, seçimlerde kazananların İsrail yanlısı politika izlemelerinde oldukça etkili olan 

bir gruptur.Fundamentalist seçmenin oylarının sayısından daha da önemlisi 

fundamentalist liderlerin hükümetin yüksek makamlarında eskiden beri yer almaktan 

hoşlanmalarıdır. En endişe verici örnek ise bu fundamentalist liderlerin, politik hayatı 

boyunca Ronald Reagan üzerindeki etkileridir. Birçok ortamda Reagan muafiyetçi 

teolojiye olan büyük ilgisini açıkça söylemiştir. Amerika’nın dış politikasındaki 

muafiyetçi teolojinin başlıca kolları şunlardır: İsrail yanlısı politika, nükleer savaş 

Armagedon için hazırlık, ve Kitabı Mukaddes’te Deccal güçlerinin lideri olarak 

yorumlanan Sovyetler Birliği karşıtlığı. Bunların hepsi Reagan’ın da başlıca dış 

politikasını teşkil etmekte idi. Yine Sovyetler Birliği’ne “şeytan imparatorluğu” diyen 

Reagan’dı. Soğuk Savaş ve silahlanma yarışı da yine Reagan döneminde kızıştı. Bir 

konuşmasından Reagan İsrail için şöyle dedi: “Armagedon işaretlerini gördüğümüz tam 

şu sıralarda İsrail bel bağlayabileceğimiz tek sağlam demokrasidir.”[15]  

Cumhuriyetçi Parti’den Ronald Reagan ve şimdiki başkanın babası G. Bush da dahil 

birçok ileri gelenin bu öğretinin sempatizanı olması kayda değer. Bugün Amerika’da 40 

milyonun üzerinde Evanjelist Proteston vardır ve bunlar, Eski Ahit’in, Yahudilerin 

Tanrı’nın Seçilmiş Halkı olduğu, Kutsal Toprakların Yahudilerin olduğu gibi 

kehanetlerini kabul ederler. Hıristiyan Evanjelikler, Yahudilerle tümüyle aynı inanca 

sahiptirler. Kabalacı’ lar tarafından hazırlanmış Mesih planına göre, Mesih geldiğinde 

Yahudiler ve onlara destek olan Evanjelikler bir yanda, Müslümanlar öteki yanda yer 

alacaklar ve iki taraf arasında Armagedon yaşanacak, Yahudiler bunu kazanarak bir 

dünya zaferi kazanacaktır.[16]  

Bush da Hitler gibi seçilmiş olduğuna inanıyor. Senaryoya göre, Bush Deccal Saddam’ 

la savaşacak, kıyamet kopmadan önce Hz. İsa yeryüzüne inecek ve yeniden doğuşçu 

Hıristiyanların ruhları göğe yükselecek. Bu arada İsrail de Kudüs’ü başkent ilan edip, 

Mescid-i Aksa’ nın yerine Süleyman’ın Mabedi’ni inşa edecek. [17]  

Sitratejik Neden :  ABD İsrail’i bir uzak karakolu olarak görmektedir. İsrail’in özelde 

komşu Arap ülkeleri, genelde bütün İslâm ülkeleri üzerinde oluşturduğu tehdit gücünü 

adetâ kendi tehdit gücü gibi değerlendirmektedir. Bu itibarla bu ülkenin sahip olduğu 

nükleer gücü İslâm ülkelerine karşı bir denge unsuru olarak değerlendiriyor. Bugün 

İslâm ülkelerine hâkim olan sistemler her ne kadar ABD çıkarları açısından tehdit 



oluşturmuyorlarsa da bunun böyle devam edeceğinin garantisi yoktur. İslâm 

ülkelerinde başlayacak siyâsi değişim sürecinin ABD’nin İslâm dünyasıyla ilgili 

çıkarlarını tehlikeye sokacağı kesindir. Bu durumda ABD gerek kendinin ve gerekse 

güvenebileceği uzak karakollarının askeri tehdit gücünü muhtemel değişim sürecinin 

ortaya çıkaracağı tehlikeleri bertaraf etmekte değerlendirecektir. ABD bugün nükleer 

güç bakımından her ne kadar dünyanın birinci ülkesi olsa da İslâm coğrafyasıyla 

arasındaki mesafe bu konuda karşısına birtakım zorluklar çıkaracaktır. Dolayısıyla 

İslâm coğrafyasının tam kalbine saplanmış bir bıçak görünümünde olan ve ABD 

açısından güven oluşturan İsrail’in nükleer tehdit gücünün ileride işe yarayacağı hesap 

edilmektedir. [18] 

 

Hazırlayan:Mehmet   ÖZÇELİK 

                                               

 

 

 AYRILAN    YOLLAR 

  

            Yolların ayrıldığı nokta,ilk nokta.Habil ile Kabil’in yolu,yolların ilkidir..ilk 

nokta..ayrı yol..ayrılan yol ve yollar… 

            Tıpkı bir kaynaktan çıkan suyun,değişik kanal ve kanalizasyonlara ayrılışı gibi… 

            Hayırla şerrin iki temsilcisi..farklılıkların ana kaynağı.Birinde hayır tüm 

güzellikleriyle ferağat ve fedakarlık derecesinde mevcut olurken,diğerinde şerler tüm 

tevabileriyle bir arada bulunmakta;kin,nefret,hased olarak kendini göstermektedir. 

            “Oluklar çift;birinden nur akar,birinden kir…” 

            Cennet ve cehenneme ayrılan ilk yol.İlk yolun ilk yolcuları..çift kanal..herşeyin 

tayin ve taksimi için ilk başlama ve başlangıç noktası… 

            Hz.Adem’in sulbünde yerleşen spermlerin takdirle tayin edilmesi gibi,takdir 

edilenlerin içinden de mukadder ve müstahsen olanlar temyiz ve tefrik edilmektedirler. 

            Bütün bu farklılıklar cennet ve cehenneme adam yetiştirmek içindir. 

            Başta insan olmak üzere şu varlık aleminde kendi mukadder kemalatına bir seyir 

ve çıkış vardır.Herşey kendisi için takdir edilen o mükemmelliği yakalamak ve o 

noktaya ulaşmak için çaba göstermektedir. 

            Aslında farklılık kişinin kendisi olması,kendisi gibi kalmasıdır.Her insan başkası 

gibi olabilir veya yaşayabilir ancak başkası olamaz.Başkası olan kendisi olamaz.Herkes 

kendisi olmalı ve kendisi kalmalıdır.Yanlışlar ve yanlışlıklar kişinin kendisi ve kendisi 



gibi olması demek değildir.Bu da başkası gibi olmak özellikle ve sonuç olarak 

şeytanlaşmaktır. 

            Şeytanın adım ve hilelerine tabi olmak kendinden geçip,sıyrılıp onun gibi ve onda 

var olmaktır. 

            Hakta kendinden geçip fani olan insanlar,var olup varlığa geçen insanlardır. 

            Yunus’un;Ben ben de değilem/Bir ben vardır bende/Benden içeru… 

            Benliğini bulup iç alemine nüfuz eden insanlar kendi derinliklerine seyir 

edecek,aranılanları orada bulacaklardır.Dışa,kendisinin dışına seyir içerisinde olanlar 

kendilerinden uzaklaşacak,aradıkları kendilerini başkalarında kaybedeceklerdir. 

            Benini bulmayan ve bulamayan,beninde kalmayanlar şu dünyanın yüzünde 

sadece bir ben olarak kalmaya mahkum olacaklardır. 

            ‘Kişi sevdiğiyle beraberdir.’Kişi olduğu veya benzediği kimse ile aynı ben 

içerisindedir.Hayırda ise bir bütündür.Bütünde bir bendir.Ben de de bir bütündür. 

            Cennet;benliğinde kalmayanları nüfus değişikliği sebebiyle kabul etmemekte ve 

sahtekarlıktan dolayı cehennem hapsine mahkum etmektedir. 

            Kendisi olmak istemeyenlerin ilki olan Kabil kısa bir tatminden sonra yerini 

nedamet,feryat ve gizlilik içerisine terketmektedir. 

            Herkes elinin emeğini yemekte ve kendisi için mukadder olan kadere ulaşma 

düğmesine basan kimse olmaktadır. 

            Kendisi olmayan veya kendisi gibi olanlarla ittifak kurmayanlar;kaynağından 

ayrılan su damlaları gibi buharlaşmaya,kaybolmaya,yutulmaya mahkumdurlar. 

            Ben ve benliğin adı Habil,Ben’siz ve densizliğin adı da Kabil olmuştur. 

  

                                                                                                          Mehmet   ÖZÇELİK 

                                                                                                                                                       

                                                        22-12-2003                      

  

 

 

 

 



ABD VE ABD’NİN HRİSTİYANLIK PROPAGANDASI 

VE ARMAGEDON 

             Şu anda dünyada tek süper devlet ABD.İslam dünyasını diğer süper devlet olan 

Rusyaya karşı kullanıp onu devirdikten sonra meydanı boş bulmuş ve İslam dünyasına 

onu rezerve edip adalet,demokrasi,yeni dünya düzeni,Büyük Ortadoğu Projesi 

adıyla,yine kendilerinin yani W.Bush’un ifadesiyle yeni bir haçlı seferi başlatmıştır. 

Osmanlının fethine özenmeye çalışan ABD,fetih ve sulh değil zulüm 

getirmekte,zulmü götürmektedir.Dünyanın jandarmalığına ve hakemliğine soyunmaya 

çalışmaktadır. 

Bunda her ne kadar Yahudi parmağı bulunsa da,bu durum ABD’nin işine 

gelmekte,bir yandan içinde gelişen islami gelişmeyi frenlemek,diğer yandan da 

hristiyanlığa yeni bir canlılık getirme çabasına girilmektedir.  

Şimdiye kadar İslam devletlerine istediği başları getirmek için darbe yapan  

ABD,şimdilerde onları götürmek için darbe yapmaktadır. 

              Vietnamda bataklığa saplanan ABD,bu sapkınlığını,sapıklık ve saplanmasına 

devam ettirmekte,Irakta da aynı hatayı denemektedir. 

             Tam bir zulüm sürmekte,kurdun kuzuya olan bahaneleri aranmaktadır.Adeta 

zalim Saddamın zulmü aranır hale gelmektedir. 

            Irak’a kitle imha silahı var bahanesiyle girildi.Ancak bunun da büyük bir yalan 

olduğu başında olduğu gibi sonunda da belli oldu.ABD dışişleri bakanı Colin Powell 

hatalarını kabul ederek şöyle dedi:”İstihbaratımız kitle imha silahları konusunda bariz 

şekilde hata yapmış.”dedi.[1] 

            Bush ilk defa doğru söyledi:”Haçlı seferlerini başlatıyoruz.” 

Bu sözünü doğrulamış oldu.Ebu Gureyb yani gariblerin babası demek olan Iraktaki 

hapishane,her türlü onurların kırıldığı ve eziyetlerin her nevinin uygulandığı yerler 

olarak tarihe silinmez bir leke olarak geçmiş oldu.Tıpkı haçlı seferleri gibi… 

            Eğer maddi bir zenginliğim olsaydı Iraklılara zulmeden İngiliz ve Amerikan 

askerlerinin resimlerini bastırır,tüm dünyaya dağıtırdım.Ta ki herkes tükürsün diye… 

           Felluce de yapılanlar ise asrın tam bir vahşeti.. 

           ABD,düğün yerini bombaladı,camiye bomba attı,Hz.Alinin türbesini 

bombaladı,felluceye saldırdı.Ebu Gureyb cezaevi tam bir skandala dönüştü. 

           Napalm bombasının kullanılması uluslararasınca da yasak olmasına rağmen 

sorumsuzca ve pervasızca bu kullanılmıştır.O da Bush’un emriyle… 

           Ye’cüc-Me’cücün diğer adı Terör ve Anarşidir.İşte bir Ye’cüc-Mecüc hadisesi… 

file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/armagedon.htm
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/abdarmegedon.htm%23_ftn1


            1492-de ABD keşfedildi.Yaptıklarıyla ise adeta geri kapanışını 

hızlandırmakta,tarihin derinliklerine gömülmeyi sürdürmektedir. 

          ABD’nin politikası hristiyanlık politikasıdır. 

        Hristiyanlık faaliyetlerinin hedef ülke olduğu Türkiyede Ankara Ticaret Odasının 

da hazırlamış olduğu raporda:“Karadeniz ve Güneydoğu Anadoluda yoğunlaşan 

misyonerlik kapsamında 300’den fazla kilise,çok sayıda kitabevi ve dernek ile 5 radyo ve 

7 gazete faaliyet gösteriyor.” 

Özellikle hristiyan faaliyetlerinin yoğun olduğu 

yerler:”Nevşehir,Adıyaman,Adana,Bursa,Diyarbakır ve mersin’de yoğun.”[2] 

            İşte bir tesbit:XIX yüzyılın ikinci çeyreğinde Osmanlıda mantar gibi misyoner 

okullarının açılması üzerine yapılan araştırmada şu tesbit edilmiştir.”Misyoner 

okullarının en fazla,medreselerin bulunmadığı vilayetlerde açıldığı 

görüldü.Konya,Bursa,Trabzon,Şam,Halep,Kütahya ve Kayseri gibi yerlerde yeterli alim 

bulunduğu için Müslüman halkın misyoner halkın okullarına rağbet etmediği 

anlaşıldı.”[3] 

            Böylece anlaşılmaktadır ki;İmam-Hatib karşıtı davranışların içerisinde 

misyonerlik faaliyetleri veya onları besleyici faaliyetler ve niyetler sezilmekte ve 

görülmektedir. 

             

             Hristiyanlık dünyası değişik zamanlarda İslam dünyasına saldırmayı bir politika 

olarak sürdürmektedir.Bir zamanlar Salman Rüşdü’nün kaleme aldığı düzmece 

sözlerden ibaret olan –Şeytan Ayetleri- kitabının kanı kurumadan,Iraktaki önemli 

politikası olan hristiyanlaştırma sürecine bu seferde özellikle CIA’nın desteklediği 

Saroş’un yazdığı ve üç dinin kitabından alınan uydurma ve üç dinin mensublarınında 

kabul etmediği düzmece –Gerçek Furkan-adlı kitapla suyu bulandırmaktadır. 

            18.yüzyıldan beri aralıklarda bu uydurma faaliyetlerini sürdürmektedir.Bu kitap 

10 yıldır ortadoğuda okutulmakta ve özellikle yabancılar arasında üç dinin kitapları 

tahrif edilmektedir. 

             Hristiyan ilahiyatçıları da buna tepki göstermekte ve delil olarak İncilden bir 

ayetle kabul etmemektedirler.O da;Yazılı olanı söylemekten fazla bir şey söylemek veya 

eksiltmek caiz değildir. 

             Bu kitapta yine Teslis inancı kullanılırken,Baba-Oğul-Ruhul Kudüs 

yerine,Müslümanlara cazib gelmesi için aldatmaca bir ifadeyle oğlun yerine söz ve 

kelam getirilmektedir.Zira Hz.İsa Kur’an-da –Kelimetullah- (Nisa.171,Âl-i 

İmran.45)yani Allahın kelimesi,sözü,kelamı olarak zikredilmektedir. 

             Bu kitabı hazırlayan Saroş kendisiyle yapılan bir röportajdaki  ifadesine 

göre;”Biz Müslümanlara sinema gibi bir çok yolla hakim olmaya çalışmış ancak 

olamamıştık,faydasız kalmıştı.Bu amaçla etkili olmak için böyle derleme bir kitabı 

derledik.” 
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             Kültürel bir saldırı… 

             Bu faaliyetlerin içinde en faal kesim ise;Evangelical kesimdir.Bunlar kendilerini 

müjdeci olarak ifade edip,siyasi faaliyet içinde iş görmektedirler.Bunların başında Bush 

ve Clintin gibi ABD devlet başkanları gelmektedir. 

            Bunların inancına göre;Her bin yılda bir İsa’nın geleceğini beklemekte ve İsa’nın 

da önemli olayların arkasında geleceğine bir işaret olacağını bildirmektedirler. 

             Nitekim 11-Eylül-2001’de ABD’de olan önemli bir olay,İkiz kulelerin yıkımı 

idi.Bu aşağıda da belgesini verdiğimiz üzere sefih birisi alet ettirilerek yaptırılmış 

idi.Zaten bir çok makalede de görüldüğü,belgelerle açığa çıktığı üzere,İkiz kulelerin 

yıkılacağı ve böyle bir saldırının yapılacağı başta Mossad ve CIA tarafından bilinmekte 

idi.Mesela o günde kulede çalışan 3 bin Yahudi işe gitmemişti. 

            Adeta bu Evangelik faaliyetle Hz.isa’nın gelişine bir zemin hazırlanmaya 

çalışılmaktadır. 

              Çünki her üç büyük dinde de hemen hemen birbirine yakın manada şu müjde 

haber verilmektedir:Tevrat'ta"Yesse'nin gövdesinden bir filiz çıkacak ve onun 

köklerinden bir fidan doğacak.Rabbin ruhu,hikmet ve sağduyu ruhu,öğüt ve yüreklilik 

ruhu,bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde duracak.O,Rab korkusundan zevk 

alacak;o gözlerinin gördüğüne göre yargılamayacak;kulaklarının işittiğine göre karar 

veremeyecek.Zayıfları adaletle yargılayacak;yeryüzünün yoksullarına haklarını 

verecek.Bir değnekle vurur gibi yeryüzüne sözüyle vuracak ve dudaklarının soluğuyla 

kötüyü yok edecek.Adalet onun belinin kuşağı...olacak.Kurt kuzuyla birlikte 

oturacak;kaplan oğlakla beraber yatacak;buzağı,aslan ve besili sığır bir arada 

yaşayacak ve onları küçük bir çocuk güdecek.İnek ayı ile birlikte otlayacak;yavruları 

bir arada oturacaklar ve aslan sığır gibi saman yiyecek.Emzikteki  çocuk,kobra 

yılanının yuvası yanında oynayacak ve sütten yeni kesilmiş çocuk,kara yılanın deliğine 

elini uzatacak.Benim kutsal dağın üzerinde hiç kötülük yapılmayacak;artık hiç bir 

zarar verilmeyecek;çünki denizin dibi nasıl onu örten sularla dolu ise yer yüzü de Rab 

bilgisi ile öyle dolu olacak."(İşaya,11:1-9,Hz.İsa'nın dönüş müjdesi.H.Yahya.sh.39-41) 

             Kelime anlamıylada müjde anlamına gelip kendilerini müjdeleyici,İsanın 

dümdarı,Meryemin müjdelediği ve hatta peygamber makamına koymaktadırlar. 

             Oysa Hz.Meryem,kendisiyle Allahın ilahi mesajı ilettiği bir kimsedir.Onun 

dışında ne onun ne de Hz.İsanın ilahlık ve tekrar peygamberlik gibi bir hal ve vazifeleri 

yoktur.İslam inancına göre de,Hz.İsa’nın gelişi bir peygamber olarak 

değil,Hz.Muhammedin bir ümmeti sıfatıyla gelecek ve hristiyanlık dünyasının islamiyete 

girmesine zemin hazırlamış olacaktır.Duasında da,Hz.Muhammedin ümmeti olmayı 

dilemiş ve Allah tarafından kabul edilmiştir. 

            Özellikle 1979-dan beri ABD’de etkili olmakta,adeta Bush’un yeni dünya 

düzeninde yeni bir dini olarak piyasaya sürülmektedir. 

            Bununla beraber 1963’de ABD’de kurulan The Minarat adlı teşkilat da İslam 

dünyasındaki ülkelerle irtibat kurmakta,sadece Cumhurbaşkanına karşı sorumlu 



olup,kimseye hesab vermeyen bu gizli teşkilatda İslam dünyasına düzen verme 

şebekesini oluşturmaktadırlar. 

            Diğer yandan;İsrail yıllardan beri Mescidi Aksanın altını kazarak yıkmaya 

çalışmaktadır.Taki yıkarak yerine üç dinin içerisinde ibadet edeceği yeni bir mescid inşa 

etmek.Bu ve benzeri durumlara hristiyanlar da sessiz kalmaktadırlar. 

            O halde böyle bir durumda hristiyanların ve Müslümanların hesabı nedir? 

            Hristiyanların hesabı;Bu bahane ile dünyada bulunan tüm Yahudileri orada 

toplamak ve daha sonra toplu olarak onları imha etmek… 

            Yani Armagedon Savaşı… 

             Yahudiler büyük bir başarı ve topluluk oluşturduktan sonra hristiyanlar 

tarafından teslime zorlanacak ve kabul etmemeleri üzerine imha edilecek,İncil hükmü 

gereği olarak…Böylece İsanın hakimiyeti ilan edilmiş olacaktır. 

             Bu da yapılırken Tanrının eli güçlendirilmiş olacak ve dolayısıyla tanrının 

yeryüzündeki hakimiyeti tesis edilmiş olacaktır. 

              Müslümanların inancına göre ise;Hadisde;Ortadoğuda iki dinin bir arada 

bulunamıyacağı ve diğer bir hadisde de;Yahudiler ile Müslümanlar arasında yapılan 

savaşda Yahudilerin öldürüleceği öyle ki bir ağacın arkasına bile saklansalar,o ağacın;-

Ey Müslüman,gel,arkamda bir Yahudi var diyeceği ancak bodur bir ağacın bundan 

istisna olarak söylemeyeceği zikredilir. 

              İsrail bu bodur ağaçdan sıklıkla hem israilde hem de mezapotamya olarak 

isimlendirdiği bölgelerde çoklukla dikmektedir.  

              Bunun bir de mecazi manası da vardır ki;oda tüm dünya Yahudilere muhalefet 

edip onun yaptıklarını tasvib etmezken,ABd sadece bunlara destek olmakta,arkasına 

almaktadır. 

              ABD Irak’a girmesinin akabinde 3 bin papazıda beraber orada görevlendirdi. 

            Birinci adımda batı din ve kalbin peşinden koşmamış ve yapışmamıştır.Hep aklı 

rehber ve kıble  edinmiştir.Onda bile istikrarı ve istikameti bulamamıştır. 

            Doğuda ise din ve kalb hakimdir.O ise akılda zorlanmıştır. 

            Batı aradığının neticesi olan medeniyeti,doğu ise insanlığı bulmuştur.Bu 

durumda ikisinin hakikatlarının mezcedilmesiyle gerçekler ortaya çıkacaktır. 

            BOP’mu?Buşun Ortadoğu projesi. 

            Peygamberimizin hadisleri bu durmlara işaret etmektedir. 

            Ravi (r.a.): Ebû Saîd-i Hudrî şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve 

sellem buyurdu ki: Çok sürmez (öyle fenâlıklar tahaddüs edecek ki) bir Müslümanın en 



hayırlı malı -kendi dînini fitnelerden selâmete çıkarmak için- dağ başlarında gezdirip 

(birikmiş) yağmur suyu başlarında güttüğü davarlar (dan ibâret) olacaktır. " 

           Bu zulme özellikle Türkiyede seçilmektedir. 

           “Ünlü gazeteci Bob Woodward'ın geçen hafta piyasaya çıkan Plan of Attack 

(Saldırı Planı) adlı kitabı Amerika'da günün konusu haline gelmiş durumda. 

Woodward'a her an başka bir TV kanalında rastlayabiliyorsunuz.  

           “TBMM'nin 1 Mart'ta tezkereyi reddetmesinden 17 gün sonra 17 Mart'ta yapılan 

bir toplantıda Türkiye'nin durumu gündeme gelince Başkan Bush şöyle diyor: "Türkiye 

eninde sonunda bizim yanımızda yer alacaktır. Başbakan Erdoğan (dersini) öğreniyor. 

Türkiye'siz de kazanırız bu savaşı ama Türkiye'yi yanımıza çekmemiz iyi olur. Önemli 

olan onların Kuzey Irak'a girmesini önlemektir." (sayfa 369)  

            “ABD’li ünlü gazeteci Bob Woodward’ın ‘Saldırı Planı’ adlı kitabında ayrıntılı 

olarak anlatılıyor. Kitaba göre Temmuz 2002’nin ikinci haftası, bir CIA timi, 

Diyarbakır üzerinden Kuzey Irak’a geçiyor. CIA, Türkiye’deki muhataplarına, 

K.Irak’ta Ensar el-İslam adlı terörist örgüte yönelik bilgi toplanacağını bildiriyor. Türk 

istihbaratı, 4 ajanının CIA timi ile birlikte olmasını şart koşuyor. CIA ajanlarının Tim 

adlı lideri şöyle anlatıyor: ‘Türklerin varlığı bizi rahatsız ediyordu. Onlara asıl işimizi 

söylememiştik. Onlardan Kürtler aleyhine sözler dinledik. Kürtler de Türkler aleyhine 

konuşuyorlardı. Türk meslekdaşlarımız, bizi gözetleme görevlerinin dışındaki 

zamanları bol bol sigara içerek ve bir odaya kapanıp Türkçe porno film seyrederek 

geçiriyorlardı. Ne yaptığımız, amacımız gibi konularda en ufak bir bilgileri yoktu. Onlar 

odaya kapandıklarında, biz de Kürtlerle Saddam’ın devrilmesine yönelik işbirliğini 

geliştirdik.’ 

            HIRİSTİYANLIK KKTC’DE MODA GİBİ YAYILMAYA BAŞLADI  

 

Serdar Denktaş, artık yeni bir dönemin başladığını ve bu döneme yoğun bir özeleştiriyle 

girdiklerini belirterek, manevi değerler ışığında yeniden toplumsal birliğin tesis edilmesi 

gerektiğini vurguladı. Serdar Denktaş, babası Rauf Denktaş’ın “Genç kızlarımız haç 

takmaya başladı, Hıristiyanlık KKTC’de moda oluyor” şeklindeki uyarısının ciddiye 

alınması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:  

 

           DİNİMİZDEN UZAKLAŞTIK  

 

• ”Bazı gençlerimiz, moda zannedip açıktan açığa haç takmaya başladı.  

• Rum tarafındaki kilisenin etkinliği gibi bir dini etkinlik bizim tarafta yok.  

• Bu duruma gelinmesinde en büyük suç, geçmiş dönemlerde yapılmış olan yanlışlardır.  

• Zaman içinde bütün milli ve manevi değerlerimizi kaybettik.  

• Suç idarecilerindir. İdare ile birlikte halkta da yozlaşma başladı.” 

              Özellikle bir asırdır hız kazanan misyonerlik faaliyetinin temeli Lozan 

anlaşmasında Türkiye ile adeta bir resmiyet kazanmış oldu. 



İslama karşı Vatikan planına göre:”Papalık,85 bin papaz ve 450 bin misyonerin çalıştığı 

–Hristiyanlaştırma-örgütüyle İslam dünyasına karşı 280 gizli proje yürütüyor.”[4] 

             

             Kendi içinde hızla kan kaybeden papalık ve hristiyan dünyası özellikle fakir 

İslam ülkelerinde,maneviyattan uzak olan insanlara cazib tekliflerle el atıp saflarına 

çekmeye çalışmaktadırlar.Bir yandan da açtıkları okullar ve eski kapalı olan kiliselerini 

tekrar açık oraya görevlendirdikleri papazlarla,yardım kuruluşarı ve Müslüman 

diyaloglarla hızlarını arttırmaktadırlar. 

            Hristiyanlık dünyası bir yandan diyaloğa sıcak bakarken,bir yandan da 

papa,tüm hristiyanları Müslümanlarla evlenmemeye çağırmakda,eğer mecburi bir 

evlenme durumu söz konusu olduğunda da çocukları mutlaka hristiyan yapmaya davet 

etmektedir.Çünki her zaman olduğu gibi,onlar için gerçek 

hakikat,hristiyanlıktır.Elbette diyalogdan onlarında bir menfaat ve hesabı söz 

konusudur.Ancak hesabını ve dayanağını sağlam yapan kazanır. 

            Onlar için gerçek amentü şudur:”Gerçekten de peder tarafından oğlun 

gönderilmesi igib –Mesih isa da havarilerine :Öyleyse gidin ve bütün insanları 

peder,oğul ve kutsal ruh adına vaftiz edin,size emrettiklerime uymayı onlara öğretin ve 

eğitin,işte dünyanın sonuna kadar bütün günler sizinle beraber olacağım.”[5] 

            Dini ve şahsi hüküm olarak onlar bizim için ne ise,bizde daha fazlasıyla onlar için 

oyuz.Biz İsayı peygamber olarak kabul edip mecburiyet içerisinde kendimizi 

hissederken,onlar için Hz.Muhammedi kabul etmek ve de mecburiyet durumu söz 

konusu değil bilakis dinlerini terk etmekle eş değerdedir. 

            C.Çandar:” İşin en ilginç yanlarından biri, “Büyük Ortadoğu projesi"nin henüz 

açıklanmamış olması! Adı var, kendi ortada yok. Sadece, gündeme getirileceği biliniyor 

ve derhal karşı tavır alınıyor. 

             Amerika'nın, bir zamandır üzerinde çalıştığı ve George W.Bush'un kasım 

ayında National Endowment for Democracy (NED)'de -Ulusal Demokrasi Vakfı- yaptığı 

konuşmada ipuçları olan bir “girişim" bu ve önümüzdeki Haziran ayında G-8 

Zirvesi'nde, ardından İstanbul'daki NATO Zirvesi'nde ve onu takiben ABD-AB 

Zirvesi'nde gündeme getirileceği belirtildi. 

               İpuçlarına bakıldığı ve gündeme sunulacağı “takvim" gözönüne alındığında, 

anlaşılabilen, bunun bir “Batı Sistemi ortak projesi" haline sokulmak istendiği. 

Amerikalılar, bu “girişim"in içine Rusya'yı da dahil etmek istiyorlar. 

Ve, yine anlaşılabildiği kadarıyla bu “girişim", önümüzdeki en az 20 yıl için, “Büyük 

Ortadoğu" diye tanımlanan ve ta Atlantik kıyılarındaki Fas'tan başlayarak Çin 

Seddi'ne kadar olan ve içine Afganistan'ı, Pakistan'ı ve Orta Asya'yı alan “jeopolitik 

saha"ya yönelik bir “uluslararası strateji"yi ifade edecek. 

Dolayısıyla, öncelikle bunun “ciddi" bir “girişim" olduğunu anlamak durumundayız. 

Aynı şekilde, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan “Soğuk Savaş"ta Amerika'nın 

başını çektiği “Hür Dünya"nın amacının “komünizmi çökertmek" olarak ilan edilmesi 

karşısında “Bu iş yürümez" demek, o güne göre ya “monarşi"ler veya “totaliter" 

rejimler görmüş olan Doğu Avrupa'da o hedefin niçin “uygulanamaz olduğunu" 

söylemek ne kadar anlamlı olursa, “Büyük Ortadoğu girişimi"nin daha şimdiden -

üstelik ne olduğu tam açıklanmadan bile- yürümeyeceğini ilan etmek, o ölçüde anlamlı 
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olur. 

            Unutmayalım, bundan 15 yıl önce bu sıralarda Sovyetler Birliği'nin çökeceğini 

iddia etmek bile “fantezi" sayılabilirdi. Ve, unutmayalım, Sovyetler Birliği bugün 

haritada yok. 

           “Büyük Ortadoğu Girişimi"nin hedefinin, şimdiki ipuçlarına göre, “İslam 

Dünyası'nı dönüştürmek ve demokratikleştirmek" olduğu söylenebilir. Bu “girişim"in 

işlemeyeceğini ileri sürmek, İslam Dünyası'nın “dönüşemeyeceği ve 

demokratikleşmeyeceği"ni bir “dogma" gibi iddia etmek demek değil midir? 

Ortadoğu'nun “dönüştürülemezliği" demek, 22 Arap ülkesinin toplam gelirlerinin bir 

İspanya etmemeye ilelebed devam etmesi demektir. Ortadoğu bölgesinde yaşayanların 

üçte birinin günde 2 doların altında bir gelirle yaşamaya devam etmesi demektir. 

Yaklaşık 200 milyonluk Arap dünyasında basılan yıllık kitap sayısının dünyanın yüzde 

1'ini oluşturmaya, yabancı dillerden çevrilen kitap sayısının 10 milyondan az nüfuslu 

Yunanistan'ın beşte biri kalmaya devam etmesi demektir. Arap parlamentolarında 

kadın milletvekili oranının yüzde 3.5'ta durmaya devam etmesi demektir. Rakamlar, 

BM'nin ünlü raporundan...” 

  

           M.Özcan” Bazı gazetecilerin muzipçe yazdıkları gibi medeniyetler çatışmasından 

sonra sıra geldi projeler çatışmasına! Araplar kendi projeleriyle Amerikan projesini 

ekarte ediyorlar. Amerikalıların bu girişimini hariçten gazel okumak olarak 

nitelendiriyorlar. Nitekim Ürdün’ün yeni Başbakanı Faysal Faiz: “Reformlar içeriden 

başlamalı ve kesinlikle medeniyetimize ve dinimize ait değerlere yaslanmalı” diyor. 

Amerikalılar hoş “Buna katılmaya mecbur değilsiniz” deseler de aba altından sopa 

göstermeyi de ihmal etmiyorlar. Sözgelimi Amerikan Dışişleri Bakan Müsteşarı 

Grossman “Reformların başarısızlığı aşırılığı arttırır” demektedir. Halbuki reform 

süreci doğru orantılı bir şekilde işlemeli ve işletilmeli. Önce bölge ülkeleri ve halkları 

ABD’nin adaletine ve samimiyetine güvenmeli. Bunun tesisi için de İsrail-Filistin 

meselesinin adilane bir şekilde çözülmesi gerekir. Ondan sonra reformlar için gerekli 

olan güven ortamı tesis edilebilir.  

  

          Aslında, ABD’nin niyeti baştan bozuk. Bu projeyle kendi imparatorluğunu idame 

ettirmek istiyor. Aynı paralelde, Soğuk Savaş sırasında komünizmin çözülüşüne giden 

yolda Helsinki Anlaşması gibi bir anlaşmayla ‘radikal İslâm’ dediği İslâmî kesimlerin 

üzerine gitmek ve onları yok etmek istiyor. Yani SSCB’nin çökmesinden ve havlu 

atmasından sonra yeni düşman ihtiyacını karşılamak için devreye soktuğu İslâmî 

kesimleri de bitirmek için Büyük Ortadoğu Projesini ortaya attı.  

             ABD herkesi içine almaz,muhibban-ı abd olmadıkça tıpkı masonlar gibi… 

(6)Masonluk elitist-seçkinci bir teşkilâttır. Tahsilsizleri, işçileri, çiftçileri, fakirleri 

aralarına almazlar. Mason olabilmek için yüksek tabakaya mensub olmak gerekir. 

Bende 1930'lu yıllardan kalma "Muhibban-ı Hürriyet" locasına ait bir yazı var, biri 

tramvay deposunda memurluk yapan iki vatandaşımız Mason olmak için müracaat 

etmişler, müracaatı inceleyen raportör "Bunlar her ne kadar namuslu ve dürüst 



vatandaşlar ise de, içtimai seviyeleri Mason olmalarına yeterli değildir, binaenaleyh 

taleplerinin reddine..." diye şerh vermiştir.”[6] 

           Masonluk ta Hz.Süleymana kadar dayandırılıp,temelinde ingiliz siyaseti 

yatmaktadır.Duvar ustalarının kurmuş oldukları çatının yaygınlaştırılarak,zaman 

içinde siyasallaştırılmasıyla da hristiyan inancının temelinde diğer dinleri de 

mensublarıyla beraber içine çekip eritme faaliyetidir. 

          ”ABD’nin resmi olarak tanıdığı 192 ülkenin 135’inde askeri var.Bu ülkelerde 702 

askeri üs ya da tesisi var.Sadece almanyada 75 bine yakın ABD askeri var.Irak ve 

Afganistan hariç yabancı ülkelerdeki asker sayısı 250 bin civarında.Yani ABD 

ordusunun yüzde 18’e yakını başka ülkelerde.Tarihte örneği olmayan tam anlamıyla bir 

küresel imparatorluk.”[7]  

          ABD’ ye göre Adalet bakanlığının ve Beyaz sarayın bildirisinde:”İşkenceye karşı 

uluslar arası hukukun sorgulamalar için geçerli olmadığının…”[8]belirtilmesi her türlü 

işkenceyi meşru kılmaktadır.  

           ABD ırakta Türkiyede yaptığı gibi bir şii Sünni çatışmasını körüklemektedir.İç 

çatışmayla onları birbirine kırdırırken kendisini de emniyete alma düşünce ve hesapları 

yapmaktadır. 

            Kendine yanaşanı korumakta ABD.Celal Bayar devlet başkanı sıfatıyla 23.John 

Roncalli'nin papa olmasıyla ayağına kadar gitmiş olması,idamla yargılandığında bir kaç 

saat önce bu papanın tavassutuyla idamdan kurtulur.Kolay değil,çünki Bayar'da 

Vatikanın Türkiyede bir büyük elçilik açmasını sağlamıştı.[9] 

-bir çok kirli işlere eli var.**AİDS'in bulaşma sebebini araştıran İngiliz gazeteci Edward 

Hooper"The River"adlı kitabında:ABD'nin Şempanzelerden alınan dokularla üretilen 

aşıların,Afrikadaki çocuklara'Çocuk felci aşısı'nın yapılmasından sonra Aids-in 

yaygınlaşmış olduğunu söylemektedir.(Bak.Zaman gazt.23-1-2000) 

             Sahnenin gerisindeki en önemli rol ise İsrailindir. 

           Bunun senaryoları ise asırlar öncesine kadar dayanır. 

           Körfez Savaşı ve sonrası CIA adına çalışan ancak daha sonra Guam'daki askeri 

üsse götürülen Kuzey Iraklı peşmergelerin çoktan ABD'ye götürüldüğü, bu kişilerin 

Kürt yahudiler olduğu ve şimdi ABD kurumlarında eğitim aldıkları belirtiliyor. İşte 

bunlar yarın bölgeye yönetici olarak gelecek. Tıpkı Karzai ve diğerleri gibi... " [10] 

              İsrail’in İran, Suriye ve Irak’ta Kürtler’in yoğun olarak bulunduğu bölgelerde, 

komando birimleri eğittiği ve gizli operasyonlarda kullandığı öne sürüldü. Ebu Garib 

cezaevindeki işkence skandalını ortaya çıkaran Pulitzer ödüllü ABD'li gazeteci Seymor 

Hersh, Türkiye'nin bu durumdan rahatsız olduğunu ve İsrail'le olan son gerginliğin bu 

nedene dayandığını iddia etti.  

           ABD,evvela saldırmaya cesaret edemediği İran'ın etrafını boşaltacak,ya kendi 

veya İsrail ile veya bir bahane ve sessizce İsraile vurduracak. 
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             Yahudiler her zamanda bir boşluk bulduklarında bunu değerlendirmişler ve 

boşluğu boşluklarda doldurmaya çalışmışlardır.Tıpkı Hendek savaşı esnasında 

savaşmamak üzere sulh anlaşması imzalayan hayber Yahudilerinin, müşriklerin 

tekliflerine açık olarak Müslümanlarla yaptıkları anlaşmayı bozup müşriklere yüzlerini 

rahatlıkla dönmüşlerdir,sonucu ise hiç düşünmeden… 

            Türkiyenin yıllarca çektiği PKK illetinin arkasında bugünkü planlar yatmakta 

idi. 

             "Takvimler 16 Eylül 1998'i gösterdiğinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral 

Atilla Ateş Suriye'ye sınır Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde şöyle diyordu: "Türk devleti 

olarak komşularımızla iyi ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Bu iyi niyetimize rağmen bazı 

komşularımız, özellikle ismini açıkça söylüyorum, Suriye gibi komşular, iyi niyetimizi 

yanlış tefsir ediyorlar. Apo denen eşkıyayı destekleyerek Türkiye'yi terör belasına 

bulaştırdılar. Türkiye iyi ilişkiler konusunda gerekli çabayı gösterdi. Türkiye beklediği 

karşılığı alamazsa, her türlü tedbiri almaya hak kazanacaktır. Artık sabrımız kalmadı." 

bu durum aponun yuvasını terketmesi ve          

             Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, TBMM'nin yeni yasama yılının 

açılışında Meclis'teki konuşmasında, "Suriye, Türkiye'ye karşı açık bir husumet 

politikası izlemektedir. PKK terör örgütüne aktif destek sağlamayı sürdürmektedir. 

Tüm uyarılarımıza rağmen hasmane tutumundan vazgeçmeyen Suriye'ye karşı 

mukabelede bulunma hakkımızı saklı tuttuğumuzu, sabrımızın taşmak üzere olduğunu 

bir kez daha tüm dünyaya ilan ediyorum" diyordu. VE Aponun bundan 

itibaren,şam,atina,rusyada yüz bulamadı ve yakalanışını hızlandırdı. 

             Marksist-Leninist ideolojiye dayanan bölücü terör örgütü PKK'de oruç tutmak 

yasaklandı!  

           Terör örgütü PKK`da, sözde başkanlık konseyi kararıyla, oruç tutulmasına izin 

verilmemesi sorun yarattı. Örgütün sözde Başkanlık Konseyi 3 Kasım 2001 tarihinde bir 

bildiri yayımladı. Örgütün yoğun bir mücadeleden geçtiği, bu mücadeleyi engelleyecek 

düşünsel ve eylemsel tüm çabaların yasaklandığı belirtilen bildiride, oruç tutulması 

amacıyla örgüt içinden yönetime çeşitli taleplerin gelebileceği, daha önce örnekleri 

görüldüğü şekilde bu tür faaliyetlerin disiplini bozduğu ifade edildi.Bildiride, "Oruç 

tutulması taleplerinin ikna yoluyla reddedilmesi, diretenlere ise gerekli yaptırımın 

uygulanması" istendiği kaydedildi. Oruç konusunda alınan kararın propaganda amaçlı 

olarak kullanılabileceği ifade edilen bildiride, karşı propaganda için de gerekli 

tedbirlerin sözde Başkanlık Konseyi tarafından alınacağı belirtildi.”[11] 

             “Bütün İslâm ülkeleri içinde birçok bakımdan en önemlisi kesinlikle 

Türkiye’dir” diyen ve eski bir CIA Ortadoğu şefi olan Graham E. Fuller “Siyasal 

İslâm’ın Geleceği” ismiyle Türkçe’ye yeni tercüme edilen eserinde şu iddiasını her 

yönüyle isbata çalışmış: 

              “İslâm tarihinde son derece önemli bir kilometre taşıdır” (s.14) dediği AKP’nin 

iktidara gelmesinin siyasal İslâm’ın sisteme entegre olması, meşrulaşması ve İslâm 

dünyasında örnek teşkil etmesi açısından ehemmiyetine dikkat çeken Fuller, 

gönüllerinde yatan aslanın liberal bir İslâm anlayışı olduğunu açıkça ifade ediyor. 

“Zırvalayan Amerika” anlayışının dünyada iyice yer etmesinin ABD’yi daha da baskıcı 

yapacağını ve önümüzdeki yıllarda bu baskının direkt İslâm’a yöneleceğini bunu 
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gerçekleştirmek için de baskıcı rejimlerin sayısının artabileceğini söyleyen ‘sahte 

demokrasi havarisi’ ABD’nin akıl hocası tek ümidini şöyle dile getirmiş: “Ümit 

edebileceğimiz tek şey, liberal İslâmcıların modern çağda yenilenmiş bir İslâm anlayışı 

ve evrensel bir İslâmî değerler formu ortaya koyma yönündeki çalışmalarında sebat 

etmeleri, süreç boyunca müttefikler bulmaları ve şiddetle ihtiyaç duyulan değişimler ve 

reformlar yönünde ilerlemeleridir.” (s.345) 

               Bundan dolayıdır ki;bir asırdır Türkiyenin önü tutulmakta,maddi-manevi 

gelişimi engellenmektedir.Mesela: 

            Fransadaki başörtü yasağı;bizden mi onlara bulaştı yoksa onlardan aldığımız 

laikliğin uygulanmasındaki zorlamadan mı?Zorla başı örtmek suç,zorla başı açmak suç 

değil!Tıpkı Cüneyt Arkın gibi ki,filimlerinde içki-fuhuş gibi her türlü anormallikler 

,diğer taraftan tüm Türkiyeyi dolaşarak başta içki olmak üzere bunların zararlarını 

anlatmak!Tezatmı,ne kadar birbiriyle uyumlu.Başkasına verir talkımı,kendi yutar 

salkımı! 

             Askerin bir zamanlar herkesi fişlerken,şimdilerde de sosyeteyle beraber her 

kesimi fişlemeye çalışması acaba şişlemek için mi,sorusunu akla getirmektedir.Bir 

zamanlar rusyada sürekli yapılan bir uygulama idi.Varlığını devam ettirmek 

için,varlığını devam ettirenlere şüphe ile bakmak veya varlığını tanımayıp yok 

etmek…Ve birileri de sürekli askerleri davet ederken,askerler kullanılmaya 

çalışılmaktadır.Askerme buna pirim vermekte yoksa birileri mi pirim ödemektedir?  

           Türkiye için insan hakları 2003 raporunda: 

1-Ordu siyasete müdahil. 

2-Bir hakimin baş örtülü bir kadını mahkemeden çıkarması. 

3-Cumhurbaşkanı dahi yasakçı. 

4-Başörtüsü ve İmam-Hatibler. 

Özetle:Ordu etkisi,özgürlüğe kısıtlama,reformlar uygulanmıyor,başörtüsü 

yasaklamaları,cumhurbaşkanının yasaklayıcılığı… 

          Süleyman Ateş bir tv proğramında ve de her zamanki görüşünde şunu 

tekrarlar;O zaman ayrı bu zaman ayrıdır.Ondan dolayı bazı uygulama ve görüşler o 

zamanda kaldı bu zaman da uygulanmaz,der.Nitekim mevlid de o zaman da 

yoktu,der.Oysa mevlid peygamber efendimizin doğumu olup bunu islam alemi bir 

hatırlama olarak yapmakta,ibadet ve yaşamaya teşviktir.Burada islamı yaşamamak 

değil,yaşamak vardır.Farz ve vacib değil ancak müstahsen bir uygulamadır.O zamanda 

zaten rasulullah vardı,onu görüyorlar ve konuşuyorlar idi.Şimdi ise onun zatına karşı 

manevi şahsiyetini bir hatırlama söz konusudur. 

           En az yarım asırdır Türkiye içten ve dıştan yapılan ve yaptırılan 

ihtilallerle,tahriklerle,çıkarılan uygunsuz ve uyumsuz kanunlarla sürekli tahrik 

edilmeye çalışılmıştır.Bununla Türkiyenin de adeta bir Filistin,Irak,İran ve Afganistan 

gibi olmasına çok gayret edilmiştir.Ancak çok cüz-i ve ferdi çıkışların dışında genel 

olarak halk buna alet olmamış ve bu sele kapılmamıştır.Mevzii durumlar da sonu 



getirmemiştir.İşin asıl garib tarafı ise,tahrikler hiçbir zaman alttan gelmemiş,sürekli 

üstten iç ve dış güçler veya genel adıyla ve bir simge olan derin devlet güçleri bu işi 

sürekli gündemlerine almışlardır.Küçümsenmeyecek derecede çok uğraşıldı,çok 

tahrikler yapıldı.Nitekim 163. maddeki yamyamlara bile rahmet okutacak insanlık 

dışı,ortaçağdakilere ulaşılamıyacak bir seviyesizlikle değil düşünceye hayale dahi 

ambargo konuldu,ağır cezalarla cezalandırıldı.İşleri değil niyet ve düşünceleri okuyan 

ve sorgulayan bir kanunsuz kanun… 

            Türkiyedeki özellikle nur cemaatının sürekli müsbet hareketi ve yatıştırıcı 

hizmet ve rolleri ve özellikle memlekette oluşturdukları manevi ve feyizli atmosfer o 

tahriklere pabuç bırakmadı ve münafıkane yapılan hile ve dolapları boşa çıkardı. 

            Bu yapılan menfilikler ise yapanların verdikleri eziyet dışında kendilerinin 

ömürlerini kısaltırken,milletin hatta İslam aleminin yükselmesine vesile olmuş 

oldu.Ateşte eğitim görüp terbiye olan,bir ateş gibi neslin oluşmasına ve çıkmasına 

dolaylı olarak ve istenilmeden bir zemin hazırlanmış oldu.Lekeli bir kesim ve 

nesilden,lekesiz ve kirsiz bir nesli doğurmuş oldu. 

             Mehmet KIRKINCI Hoca-Hayatım-Hatıralarım-adlı eserinde memleketimizde 

uygulanan bazı gerçekleri şöyle dile getirir: 

                Hayattaki fırtınalar konusunda üstad:”Bu gibi hadiseler fırtınaya 

benzer;ağacın çürük meyvelerini düşürür.Geriye sağlamları kalır.Tedbir 

hizmettendir.Menfi hareket yasak.Biz devenin üstünde bir hazine 

götürüyoruz.Deve,yumurtaların üstünde yürüyor.Ne yumurtalar kırılacak,ne de deve 

duracak.”(57) 

             27 mayısta ihtilalciler yedi bin subayı ordudan atmışlardı.(Bak130) 

             Şeyh Said üstada.”Efendim!Sizin nüfusunuz kuvvetlidir.Bu harekatımıza  iştirak 

buyurur,yardım ederseniz galib oluruz.”diyor ve Bediüzzaman’ı kıyama davet 

ediyordu: 

        Bediüzzamanda Şeyh Saide şu cevabi mektubu yazıyor: 

       “Türk milleti asırlardan beri İslamiyetin bayraktarlığını yapmıştır.Çok veliler 

yetiştirmiş ve şehitler vermiştir.Böyle bir milletin torunlarına kılıç çekilmez.Biz 

müslümanız,onlarla kardeşiz.Kardaşı kardaşla çarptıramayız.Bu şer’an caiz 

değildir.kılıç harici düşmana çekilir.Dahilde kılıç çekilmez.Bu zamanda yegane kurtuluş 

çaremiz Kur’an,iamn hakikatlarıyla,tenvir ve irşad etmektir.Teşebbüsünüzden 

vazgeçiniz.Zira akim kalır.Birkaç cani yüzünden binlerce masum kadın ve erkekler telef 

olur.”(132-3) 

          Ta o zamandan oynanan planları sezmiş ve alet olanları uyarmıştır. 

          Ta Osmanlılar zamanında Ermeni lideri olan Buus Nobar ile Mehmet Şerif Paşa 

bir Kürt devleti kurmak için anlaşmışlar.Bediüzzaman hazretleri onlara da karşı 

çıkmış.Bunlar birkaç kendini bilmezdir.Bunların fikri Kürtlerin fikri değildir.Kürtler 

islamiyetten,Türklerden ayrılmazlar.Ermeniler,Kürtleri kendilerine tabi 



yapacaklar.Bunları istimal edecekler.”demiş.Üstad,Kürt Teali Cemiyetine de karşı 

çıkmış”(133) 

           Bir Arabın Türklerin durumunu tanıttıran;kaybolan aslan yavrusunun koyunlar 

içerisinde büyüyüp kendisini koyun zannetmesiyle,kendisini ve farkını anlatarak 

kendisine gelmesini sağlamaları misali anlatılır.(205) 

          Olaylar, bu milletin tekrar aslının aslanlığını hatırlatmaktadır. 

          Ali Ulvi Kurucu’dan bir hatıra.!970’de Medine-i Münevvereye hac için gelen 

Endonezya eski başbakanlarından Muhammed Nasır o yıl Türkiyeden hacca 150 bin 

kişinin geldiğini hayretle karşıladıktan sonra şunları anlatmıştır:”Aziz dostum,ben 

Lozan muahedesini çok iyi bilen bir diplomatım.O muahedenin hedefi,aslında 

Müslüman Türkiyenin başını yemekti.İngiliz heyetinin başmurahhası olan Lord 

Gürzon’un teklifi Türkiye’nin bir hristiyan devleti olmasıydı.Türk heyetini bu ağır 

teklifi kabule zorluyorlardı.Eğer türk milleti hristiyan olma fikrine şiddetle karşı çıksa –

ki çıkacaktır- o zaman hiç olmazsa Türkiye’de Avrupa kültürünün tam hakim olmasını 

ve sefahete azami hürriyet tanınmasını sağlayacaklardı.Laiklik,batı dünyasında olduğu 

gibi din ve vicdan hürriyeti manasına değil,din leyhtarlığı şeklinde 

uygulanacaktı.Gelecek nesilleri bu manevi güçten,faziletten mahrum etmekle menhus 

gayelerine kavuşacaklardı.”dedi.(242) 

              Mehmet Zahid Kotku hazretleri önceden Milli Nizam partisinin kurulmasına 

izin vermemişken ısrarlar neticesinde olur demiş ve N.Erbakan partiyi kurmuştur.O 

dönemde CHP ile yapılan koalisyonda hapishanede bulunan tüm kominist ve anarşistler 

affedilmişti.Ve bütün bunlar yıllardır milletin üzerinde etkili ve sancılı 

oldular.(Bak.218-225) 

            Ve böylece hem de ağır faturalar ödenmek suretiyle görünen şu ki;siyasetle bu 

meselelerin gerçek manada çözümü ilk ve tek sebeb değildir. 

             12-Eylül-1982-deki ihtilalden sonra,anayasanın kabulü yönünde yapılan 

oylamada evet yönünde kullanılmasında ısrar eden Kırkıncı hoca,Akşamı İsparta 

dersanesinin basılmasıyla Bayram abi götürüldüğü 1. şubede,kendisine tanıdık bir ses 

olarak gelen 1. şubedeki gözü kapalı sorgulanmasında o kişinin  şöyle dediğini 

nakletmektedir:”Eğer o gün (İspartadaki istişarede alınacak kararda),Kırkıncı hoca 

anayasanın kabulü lehindeki o konuşmayı yapmasaydı ve cemaattan bu yönde bir karar 

çıkmasaydı,aynı gün Türkiye’de ne kadar Nur talebesş varsa hepsini içeri 

alacaktık.”dedi.”(247) 

             Önceleri Necmettin Erbakan S.Demirelin seçilmesi yönünde ısrarla faaliyet 

göstermekte idi.(bak.266) 

            S.Demirele Samandağından gelen birisinin;”Samandağındaki bazı kandırılmış 

Alevi gençlerle Suriyedeki Alevilerin el altından iş birliği yaptığını…”söyledi. 

            “….1965’te……Alevilerin gençleriyle Kürtçülük zihniyeti güden bir kısım 

gençler şimdi birlikte hareket etme kararı almışlar.Devlete karşı toplu bir kıyam 

hareketi gerçekleştirecekler…”(268) 



           Aynen yıllarca Türkiyede uygulamaya konulan Alevi-Sünni kavgası alanını Irak 

ve çevresine kadar şimdi de sürdürmektedir. 

           1980 ihtilali olmasaydı,”Koministler 1981 yılının Nisan ayının ilk Cuma gününde 

ihtilal yapacaklarmış.”(277) 

             Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri:”Hz.İsa’nın hristiyan ruhanileri 

arasında bir alim olarak faaliyet göstereceğini”söylüyor.Mehdi ise,irşad faaliyetlerini 

İslam aleminde sürdürecektir.”(383) 

             Bundandır ki,en büyük hizmet irşad hizmetidir.  

             Muammer Kaddafiyi Öven Ergun Göze ve Ali Bulaç,Yavuz Bahadıroğlu 

tarafından kendilerine bu hatırlatıldığında;”Hiç de böyle bilmiyorduk,yanılmışız,ne 

yapalım bir kere yaptık”deyib işi basite almaları hiç de istikrar ve istikametin eseri 

değildir.Y.Bahadıroğlunun dediği gibi;bunun telafisi için ev ev vilayet vilayet 

dolaşmaları veya aleyhinde yazarak  öncekini okuyanlara bunları ulaştırmakla ancak 

telafi edebileceklerini söyleriz.Bu adeta yıllarca cemaata abdestsiz namaz kıldıran 

birisinin,yıllar sonra –yahu ben abdestsiz namaz kıldırmıştım sizlere,onu telafi 

edin,demesine benzer.Bu kıldırmada ya bilerek bir kıldırmadır veya bilmeden veya 

yanlış bildirmedendir.Diğer yapılan bu yapılandan ne kadar geri olabilir?Zira birincisi 

fikirde yapılan bir bozukluk olup,yıllarca insanları ters istikamete 

yönlendirmedir.Kurtuluşu çıkmaz sokakta gösterip geri dönmeyi bile herkese 

duyurmadan,herkesin kendisine göre artık geri dönmelerini beklemek gibi bir şeydir.  

           Şahid olduğum bir nokta da şudurki;bazıları için içtima-i hayata veya siyasete  

girmek istikameti bulmakta ve bazı zikzaklar çizmekte önemli rol ve kararlara sebeb 

olurken,-Ali Bulaç,Agah Okyay Güner,Mehmet Sağlam vs. gibi-;bazıları içinde nadiren 

de olsa biraz daha ölçülü ve dikkatli davranmaya sebeb olmaktadır.Hayreddin 

Karaman gibi. 

             Mücadelemiz hastalarda değil,hastalıklarla olmalıdır. 

             Uygulamalarımızda,tarz,usul ve yapılan hizmetlerdeki isabetsiz hareketler de 

bizlerin ilerlemesini geciktiren faktörler olmuştur. 

          Osmanlı kendi kimliğini elde ettiği gibi kimlik ihraç ederken,bugün ihraç etme bir 

yana kendi kaybettiği kimliğini bulamamakta,onun çırpınışı içerisinde asırlardır 

savunduğu kendi değerlerine sırt çevirmenin de ötesinde ona düşmandan daha 

düşmanca bir tavır almaktadır.Ne hazin bir haldir ki;asırlardır savunduğunu şimdi 

savurmaktadır. 

          Mahir kaynağın tesbitiyle Rusya kendi savunduğu rejimini yine kendi eliyle 

atabildi.Bugün hem Rusya hem de ABD rahatlıkla kendi bünyelerine uymayan 

rejimlerini atıp bir problem yaşamazken,bizler rejimin en küçük bir meselesi altında 

ezilirken,ezdirmeyiz teranileri ile toplumu ezmekteyiz.Türkiye diğer büyük devletlerin 

yaptığını yapamamanın acısını ve sıkıntısını çekmektedir.Diğer devletlerdeki elit tabaka 

bunu rahatlıkla yaparken,bizdeki çöreklenmiş olan elit tabaka ise alt tabaka olan halk 

tabakası kadar da düşünemeyerek bunu gerçekleştirememektedir.Bir asra yakın çeşitli 

sebeblerde kominizmi getirdiği gibi tekrar götürebildi.Bizde ise kominizmden beter olan 

bir uygulama götürme bir yana, daha da beterini getirmektedir. 



               ABD’nin ikici hedefi İran,üçüncüsü ise Suriyedir.Bu ülkeler ve diğer arab 

ülkeleri başkaları zalimce kendilerini sorgulamadan onlar kendilerini bir araya gelerek 

sorgulamalıdırlar. 

            Mesela İran.Aslında Osmanlı yıllarca İranı almaya değil,frenlemeye 

çalışmıştır.Çünki alsa onu hangi statüye göre idare edecek.ne ehli kitab,ne de Müslim 

olup problem olacak ve devam edecekti.Şerri hayrından çok olacaktı.Onun için onu 

almaya yanaşmamıştır. 

             O İranki kominizmin başı bile oradan başlamaktadır.Zira İbahiyye mezhebi 

(Mazdekizm) her şeyi mübah görerek küfrün önünün açılmasını sağlamıştır.Bu parada 

ve malda olduğu gibi namus ve kutsal değerlerde de aynı oranda geçerlidir.  

           Her çıkış gibi bir de iniş vardır.Tarihte nice sönmez denilen devletler özelliklede 

Osmanlı gibi şanlı bir devlet bile çöktü ABD’de hakeza bu zulmüyle kendi çöküşünü 

hızlandırmaktadır. 

            Ayasofyanın önündeki Lustinianos heykelinin elindeki kürede şu yazıldığı 

nakledilmektedir.”Bu top benim elimde durduğu sürece dünyaya sahibim.”ve”Beni 

yıkacak kimse buradan geçecektir.”rivayete göre,Fatihin fethinden kısa bir süre evvel 

bu küre düşmüştür.[12] 

             ABD’nin ise bu manada görünen  işaretleri ise bundan geri değildir.  

             HUNTİNGTON'A GÖRE ABD YOK OLUYOR!  

             “Medeniyetler Çatışması” kitabının yazarı Samuel P. Huntington'ın yeni kitabı 

“Who Are We?” (Biz Kimiz) okuyucularla buluştu. Piyasaya 1996 yılında çıkan, 11 

Eylül 2001 saldırılarından sonra yeniden dikkatleri üzerine çeken “Medeniyetler 

Çatışması'nın yazarı Huntington yeni kitabında, “eğer benzer kültürlere (değerler, 

gelenekler, dinler) sahip halklar ve ülkeler bir araya geliyorsa o zaman değişik 

kültürlerden oluşan ülkeler de parçalanma tehlikesiyle karşı karşıyadır” iddiasında 

bulunuyor. 

             Huntington, ABD'deki çok kültürlülük, kültürel çoğulculuk ve çift dilliliğin, 

güçlü bir ulusal kimliğe zarar verecek şekilde ırksal, etnik ve diğer ulus-altı kimlikleri 

güçlendirdiğini savunuyor.  

             Yazar, buna paralel olarak küresel iş bağlantıları, küresel iletişim ve küresel 

sorunların (çevre ve kadın hakları gibi) Amerikan seçkinleri arasında “uluslarötesi” bir 

kimliği geliştirmesinin de Amerikan ulusal kimliğini zayıflattığını ileri sürüyor.  

Yeni kitabında, ABD'nin sadece köklü bir kimlik bunalımına girmediği, ciddi bir yok 

olma tehdidi ile de karşı karşıya olduğu tezini savunan Huntington, şu iddiada 

bulunuyor: “Tarihsel olarak Amerikan kimliğinin içeriği dört anahtar unsurdan 

oluşuyor: ırk, etnisite, kültür (dil ve din) ve ideoloji... Irksal ve etnik Amerika'dan söz 

etmek artık mümkün değil. Kültürel açıdan Amerika kuşatma altında. Sovyet tecrübesi 

göstermiştir ki ırksal, etnik ve kültürel bağlardan yoksun olan bir toplumu bir arada 

tutmak için ideoloji de çok zayıf bir bağdır. Robert Kaplan'ın gözlemlediği gibi 'ölmek 
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için doğmuş olmak yargısı'nın başka milletlerden çok Amerika için geçerli olduğunun 

pek çok gerekçesi bulunmaktadır.”  

New York Times'da yer alan bir makaleye göre, “Huntington kitabında, gerçekleri, 

araştırmalar sonucu elde edilen verileri ve tarihsel olayları kendi katı inancı 

çerçevesinde yorumluyor”.  

             ABD'yi Anglo-Protestan kültür ve inancının bir parçası olarak tanımlayan 

Huntington, Amerikalıların yeniden bu değerlere sahip çıkması gerektiğini ve 

Amerika'nın başarısı için eski tarz asimilasyon politikalarının uygulanmasını 

savunuyor.  

            Huntington, artan Meksikalı ve Hispanik göçü ve Amerikan toplumu içinde 

bunların asimilasyonunun her geçen gün azalmasının Amerikan toplumunu ve 

kültürünü değiştirerek, ABD'yi iki dilli, iki kültürlü ve iki halklı bir toplum haline 

getireceğini ileri sürüyor.  

           Huntington, yasadışı göç hareketlerinin Amerika'nın sosyal güvenliğini tehdit 

ettiğini savunarak, “Meksikalı Amerikalılar Amerikan Rüyası'nı, ancak rüyalarını 

İngilizce görürlerse paylaşabilirler” diyor.  

400 sayfalık kitabında göçmenlerin bugün Amerikan kültürünü, değerlerini cazip 

buldukları için değil, uygulanan sosyal güvenlik programlarından dolayı ABD vatandaşı 

oldukları görüşünü dile getiren yazar, bu göçmenlerin geçmişteki göçmenlerin 

yaşadıkları sıkıntıları yaşamadıklarını, dolayısıyla onların sahip olmaya ihtiyaç 

duydukları değerlere sahip olmadan ülkenin imkanlarından faydalandıklarını ileri 

sürüyor.  

             Huntington, yeni kitabı “Biz Kimiz”de Amerikan kamuoyunda yaygın şekilde 

tartışılan göç, din konularını ve WASP (Beyaz-Anglo-Sakson-Amerikan) kültürünün 

karşı karşıya olduğu tehlikeleri açık şekilde dile getiriyor. “(30-05-2004.) 

              Kendi içinde 1618-1648 yıllarında 30 sene süren Dinler savaşını başlatan batı,bu 

sefer bu dinler savaşının alanını genişleterek diğer din ve mensublarını da dahil 

etmekte,adeta yeni bir dinler savaşının kapısını çalmaktadır. 

             Dünyaya çektiren ABD’ye Allah sel,kasırga gibi afetlerle vurmaktadır. 

              ”1789 yılında Amerika delegeleri halen tatbikte bulunan (Anayasa) yı 

hazırlamak üzere toplandılar.Amerikanın kurucularından –Benjamin Franklin-bu 

tarihi toplantıda verdiği nutukta daha o günden,(Anayasa) da Yahudi tehlikesinin 

nazarı itibara alınması ve Yahudilerin Amerikanın istikbalini tehdit ettiklerine işaret 

etmiştir. 

            Şimdi Filaadelfiya’da –Benjamin Franklin Yurdu- nda muhafaza edilen bu 

nutuk;fevkalade bir vesika mahiyetindedir. 

            “Amerika Birleşik Devletlerini tehdit eden büyük bir tehlike var.Bu tehlikenin 

menba’ı Yahudilerdir. 



            Muhterem Efendiler!Yahudilerin ikamet ettikleri hangi memleketi gözden 

geçirirseniz geçirin,Yahudilerin oturdukları memleket halkının manevi ruhları katl için 

çalıştıkları bariz bir şekilde müşahade edilir.Onlar;öyle bir yol takib ederler ki,takib 

ettikleri bu yol ticarette emniyet ve şeref mefhumunu yok eder. 

            Yahudiler –hükumet içinde hükumet- halkettiler.Herhangi bir tazyik hissettikleri 

vakit İspanya ve Portekizde yaptıkları gibi halkı iktisaden boğmaya 

başvururlar.(Ayaklarını bastıkları her memlekette olduğu gibi.) 

            Bin yedi yüz yıldan beri Yahudiler;Mukaddes topraktan tardedilmelerini 

propaganda vesilesi ederek,bazen sızlanarak ve bazen da yağma ederek insanlığın 

merhametini istismar etmektedirler.Zihinlerinizden çıkmaması lüzumlu bir hakikatı 

hatırlatmak,sizleri ikaz etmek istiyorum: 

            Medeniyet alemi;bugün Filistini onlara iade etse,yine onlar Filistine avdet 

etmemek için müteaddit sebebler halkederler.Bununda sebebi;zira Yahudiler;(tufeyli 

haşerat)gibi yaratılmışlardır.Tufeyli;yalnız yaşıyamaz.O’nun;omuzlarında 

yaşıyacağı,kanını emeceği insanlara ihtiyacı vardır. 

            Bunlar yahudidirler.Başka milletler gibi yalnız yaşıyamazlar. 

            Onlar hristiyan ve başka akideden olanların kanlarıyla yaşıyorlar. 

            Muhterem Efendiler:Anayasaya istinad ederek onları niçin bu memleketten 

tardetmiyelim. 

            Birleşik devletlere hicretleri korkunç bir şekilde devam ediyor! 

            (1789).Bu tarihten yüz sene sonra adedleri muhakkak ki defalarca artacak ve 

onlar;Amerikan halkını yıkmağa çalışacaklardır.Zamanla umumi ve ferdi 

hürriyetlerimiz için döktüğümüz masum kanlar heba olacak ve onlar kendi 

hakimiyetlerini tamamlıyacak bir şekilde hükumetlerimizi tevcihe,nizamlarımızı 

değiştirmeye muvaffak olacaklardır. 

            “….Anayasa;Yahudilerin Amerika’dan tardını derpiş etmediği takdirde,azami 

yüz elli sene sonra çocuklarımızın ızdırap çekerek,sızlanarak Yahudi menfaatı için 

yemeklerinden iktisad yaptıklarınızı göreceğiz…” 

            Muhterem Efendiler:Şu saatte sizi tekrar ikazı kendime bir vazife telakki 

ediyorum.Eğer Yahudileri tardedip bu memleketi onların nüfuz ve şerrinden 

kurtaramazsanız,azami yüz yıl sonra çocuklarınız veya torunlarınız Yahudi 

fabrikalarında durarak,onlara bu neticeyi sağladığınız için sizlere lanet okuyacaklardır. 

            Yahudiler arazilerimizi ve halkımızı tehdit eden bir tehlikedir.Eğer onlara bu 

memlekete muhaceret hürriyeti verilirse,anayasamızı imha edeceklerdir. 

            Bunun için Yahudilerin anayasaya konacak bir madde ile bu memleketten 

tardedilmeleri bir zarurettir.”[13] 

              İşte Irakta yapılanlar ve onlardan gelen haberlerden bazı bölümler:    
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             “4 Temmuz 2004 Pazar 

             “Ebu Garip’teki İsrail’li Sorgu Uzmanları Skandalı Büyüyor 

            Ebu Garip cezaevinden sorumlu olan Komutan General Karpinski’ nin Ebu 

Garip’te İsrail’li sorgu uzmanları ile birlikte çalıştığını ifade etmesinin yankısı sürüyor. 

          3 Temmuz 2004 Cumartesi dün gerçekleştirilen bir suçlama Arap rejimlerini 

çokça rahatsız edecek gibi görünürken bir Beyaz Saray sözcüsü söz konusu iddiaları 

doğrular bir bilgiye sahip olmadıklarını duyurdu. 

           Ancak ABD işgal güçlerinin Iraklı esirler ve tutuklulardan sorumlu komutanı 

General Janis Kaprinski iddialarında ısrar ediyor. Kaprinski Bağdat’ta gizli bir Mossad 

üssü olduğunu ifade ederek söz konusu üsten bir çevirmen maskeli İsrail ajanı ile 

görüştüğünü ifade ediyor. 

           İşkence skandalından sonra işkence ve kötü muamelelerden kadın General 

Kaprinski’ de sorulu tutulmuş ancak mahkemeye çıkartılmamıştı. 

            İsrail’ in Irak’ta Mossad ve diğer özel birimleri ile faaliyet göstermesi hem 

Filistinlileri hem de tüm Arap rejimlerini kızdırıyor. Geçtiğimiz hafta da The New 

Yorker dergisinden çıkan bir strateji yazısında İsrail’in Kuzey Irak’ta Kürt gerillalarla 

birlikte çalıştığı ortaya çıkmıştı. 

           İşkence skandalından sonra Irak’ta uygulanan işkence ve aşağılama taktiklerinin 

İsrail cezaevlerinde yapılanlara çok benzer olduğu yönünde söylentiler çıkmış ancak bu 

benzerliğin organik bağlantısı kanıtlanamamıştı. İlk kez General düzeyinde bir ABD 

yetkilisi işkencecilerin arasında Mossad sorgu uzmanlarının da bulunduğunu 

doğruluyor.” 

         “Bush: Irak’ta yanıldık 

            WASHINGTON- Sık sık, “Biz Irak’a özgürlük ve demokrasi götürdük” 

açıklamaları yapan ABD Başkanı George W. Bush, ilk kez hatasını kabul etti. New York 

Times’a demeç veren Bush, Irak’taki sıcak savaşın bitimini ilan etmesinin üzerinden 

neredeyse bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen bir türlü sükunetin 

sağlanamadığını, bölgede durumun içinden çıkılmaz bir boyuta vardığını söyledi.  

 

Zafer sarhoşluğu  

Irak’ta savaş sonrası ortaya çıkan şartlarla ilgili yanlış hesap yaptığını belirten Bush, Şii 

direnişini de, Saddam Hüseyin’e karşı elde edilen hızlı zaferin hesapta olmayan bir yan 

ürünü şeklinde nitelendirdi. Bush, bölgedeki sıkıntılara karşın ABD güçlerinin ortaya 

çıkan yeni durumlara adapte olabilecek esnek bir stratejiye sahip bulunduğunu 

savundu. Nükleer silah sahibi olan Kuzey Kore ve ABD tarafından nükleer 

çalışmalarından dolayı suçlanan İran konusunda da görüş belirten Bush, bu ülkelere 

karşı diplomasi silahını kullanmayı sürdüreceğini vurguladı. Başkan Bush, Irak’a 

saldırmak konusunda doğru bir karar verdiğine ve savaşa karşı olsalar bile seçmenlerin, 

kendisinden yeniden başkan seçilmeyi esirgemeyeceğine inandığını söyledi. 



Geçtiğimiz haftalarda CNN televizyonuna katılarak ünlü sunucu Larry King’in 

sorularını cevaplandıran Başkan Bush, Irak’a saldırı kararının doğru olduğuna 

inandığını belirterek, “ABD lideri, ülkesinin dünya güvenliğinin sağlanması için liderlik 

yapmakla mükelleftir” demişti.  

 

Bütün suçu üstüme alırım  

1961’de Küba’ya yapılan başarısız saldırının sorumluluğunu o zamanki devlet başkanı 

John F. Kennedy’nin üzerine aldığını, kendisinin de Irak konusunda aynı şeyi yapıp 

yapmayacağını sorulması üzerine Bush; “Şüphesiz ki ben de Irak’ta suçu üzerime 

alıyorum” demişti. Bush, savaştan önce ve savaşın başından itibaren sık sık verdiği 

benzer beyanatlarda, “Irak ve Afganistan’da yapılan askeri operasyonlar dünyaya 

istikrar getirecek ve demokrasiyi yayacak. Biz oraları özgürlüğe kavuşturacağız” 

demişti.”[14] 

              Irak,Afganistan gibi yerlere saldırma bahanesi 11 Eylül yani ikiz kulelere 

yapılan saldırı olayları idi. 

              Danial Hopsicker tarafından yazılan "Welcome to Terrorland" adlı kitapta, 

Atta'nın Florida'daki "tatlı hayat" günleri, birçok tanığa dayandırılarak anlatılıyor.  

             Kitapta, Atta'nın Florida'da 2000 yılının aralık ayına kadar kaldığı 2 aylık süre 

içinde metresliğini yapan ve hayatını "çıplak model" olarak kazanan Amanda Keller 

adlı Amerikalı kadının sözlerine de yer veriliyor.  

             İşte Amanda Keller'in ağzından Muhammed Atta:  

             "Sürekli içiyordu. Çok lüks elbiseler giyiyordu ve pahalı mücevherler taşıyordu. 

Ben hiç bir zaman namaz kıldığını falan görmedim. Müslümanım diyordu, ama domuz 

pirzolasına hayır demiyordu. Takıldığı arkadaşları arasında yalnızca bir tanesi Arap'tı, 

diğerleri ise Alman'dı. Ayrıca, benim piyasadan tanıdığım ve uyuşturucu işine 

bulaştıklarını bildiğim birçok kişiyle de görüşüyordu. Sık sık partilere gider eğlenirdik. 

Kokain de kullanıyordu. İngilizce, Arapça, Fransızca, Almanca ve İbranice'yi 

mükemmel konuşuyordu. Florida'ya geldiğinde pilotluk kursuna gittiğini söylüyordu, 

ama ben çantasında pilotluk belgesinin olduğunu gördüm. Yani, geldiğinde pilotluk 

belgesi zaten vardı. Bir keresinde bana çok kızdı ve hırsını evde bulunan küçük köpek 

yavrularını öldürerek çıkardı. "  

            Hopsticker, kitabında Atta'nın Florida'daki bağlantılarının, ABD Başkanı 

George W. Bush'un kardeşi ve eyaletin valisi Jeb Bush tarafından "hasır altı" edildiğini 

de ileri sürüyor.”[15]  

           “İSRAİL'İN MİSTRAVİM TİMLERİ EĞİTİYOR  

IRAK'tan gelen, "İsrail Kürt kartını kullanıyor" raporları Ankara'da rahatsızlık 

yaratmış, Türkiye-İsrail ilişkileri gerilmişti. Bu bilgiyi doğrulayan haber, Irak'taki 

işkence olaylarını dünyaya duyuran Amerikalı gazeteci Seymor Hers'ten geldi. Hers, 

"New Yorker" adlı dergide, İsrail'in, gizli kamplarda ülkenin en seçkin komando birliği 
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olan "Mistravim" ile aynı etkinlikte operasyon düzenleyecek nitelikte Kürt komando 

yetiştirdiğini yazdı.  

KERKÜK SARAYBOSNA'YA DÖNER  

HABERDE, İsrail'in Irak'taki Şiiler'in gücünü kırmak ve Kürt ajanlarla İran'a sızarak, 

bu ülkenin nükleer tesislerinı izlemeyi amaçladığını belirtildi. Hers, Türk istihbaratının 

bölgeyi takibe aldığını bildirdi. Bir Türk yetkilinin, "Irak'ın parçalanması 

Ortadoğu'nun felaketi olur. Kerkük Saraybosna'ya döner. Pire için yorgan yakarız. 

Kürtler'e söyledik: 'Biz sizden korkmuyoruz ama siz bizden korkmalısınız" sözlerine 

dikkat çekti.  

Pulitzer ödüllü Amerikalı gazeteci Seymour Hersh, ABD'nin Irak'ta yetersiz kaldığına 

inanan ve İran'ın nükleer kapasitesini geliştirmesinden endişe eden İsrail'in, Irak'ın 

kuzeyinde Kürtler'le işbirliği içinde olduğu, onları eğittiği ve operasyonlar yaptığını 

yazdı. Bu durumdan da Türkiye'nin rahatsız olduğunu söyledi. Hersh, İsrail istihbarat 

ve askeri yetkililerinin şu sırada Irak'ın kuzeyinde bulunduklarını ve ''uzun dönemli 

dostları Kürtler'le'' birlikte çalıştıklarını kaydetti. Seymour Hersh, İsrailliler'in, 

yaklaşık 6 ay önce, Irak'taki durumun kötüye gittiği sonucuna vardığını, bütün 

uyarılara rağmen ABD'nin, ''barışçı'' görünmesine karşılık İran'ın, Irak'taki 

isyancılara destek vererek ''çok saldırgan'' bir rol oynamasını yeterince çabuk 

kavrayamadığını düşündüğünü belirtti.  

İSTİHBARAT TOPLANIYOR  

Hersh, endişelerini Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı nezdinde anlatamayan 

İsrail'in, sonunda bazı operasyonlar için Irak'ın kuzeyinde girdiğini anlattı. Seymour 

Hersh, İsrailliler'in burada Kürtler'le çok endişe ettikleri İranlılar, nükleer konular ve 

Suriyeliler'e karşı operasyonlar başlattığını, ancak bu durumun İsrail'i, Türkiye ile 

karşı karşıya getirdiğini ifade etti. Hersh, ''Yaptıkları silahlı bir eylem değil. Daha çok 

istihbarat çalışmaları'' dedi. Hersh, Irak'ın kuzeyindeki İsrailli askeri ve istihbarat 

görevlilerinin ''birkaç yüz'' kişiden oluştuğunu belirtirken, Iraklı Kürtler'in onları, 

İran'ın muhtemel nükleer bölgelerine yakın yerlere götürdüğünü ve İran'ın nükleer 

faaliyetleri konusunda bilgi toplandığını kaydetti.  

SARAYBOSNA OLUR  

Seymour Hersh, New Yorker'daki haberini, Türk, Amerikalı ve İsrailli yetkililere 

dayandırdı. Hersh'e konuşan bir Türk yetkili, ayrılıkçı Kürtler'i destekleyerek İsrail'in, 

müttefiki Türkiye'den kendisini uzaklaştırdığını ve istikrarlı bir Irak oluşturma 

çabalarınazarar verdiğini belirtirken, aynı Türk yetkili, ''Eğer bölünmüş bir Irak 

ortaya çıkarsa bu Ortadoğu'ya daha çok kan, gözyaşı ve acı getirecektir. Ve bunun da 

sorumlusu İsrail olacaktır'' dedi. New Yorker'a göre Türk yetkili Hersh'e, ''Kürtler'in 

bağımsızlığı bölge için felaket olacaktır. Yugoslavya'dan alınan derste olduğu gibi, bir 

ülkeye bağımsızlık verince herkes bağımsızlık isteyecektir. Kerkük, Irak'ın 

Saraybosna'sı olacaktır. Eğer orada böyle bir şey olursa krizi önlemek 

imkansızlaşacaktır'' diye konuştu. Seymour Hersh'e konuşan eski bir İsrail istihbarat 

yetkilisi, İsrail'in daima Kürtler'i, Makyavelist bir yaklaşımla eski Irak lideri Saddam 

Hüseyin'e karşı desteklediğini, Kürtler'le aynı çizgide davranan İsrail'in, bu sayede 

İran, Irak ve Suriye'de göz ve kulaklara sahip olduğunu kaydetti. Eski İsrailli 



istihbaratçı, ''Eğer İsrail ile yakın bağları olan bağımsız bir Kürt devleti ortaya çıkarsa 

İran'ın tavrı ne olacaktır? İran, kendi sınırında, İsrail'in uçak gemisini istemeyecektir'' 

dedi.”[16]  

             ”-İspanya'nın bölgeye özel bir ilgisi olduğunu söylüyorsunuz? 

Birkaç tane unsur var. Amerikalılar Kuzey Irak'tan Türkiye'ye gelen mülteciler 

arasından kendilerine hizmet edecek olanlara İspanyol vatandaşlığını garanti ediyordu. 

Acaba niye Amerikan değil de İspanyol vatandaşlığını garanti ediyor? Sonra bu 10 bin 

Kürt peşmergesi niye Guam adasına götürüldü? Bunlar hep manidar konular. Ayrıca 

İspanyol büyükelçiliğinden birileri Birinci Körfez Harekatı bittikten sonra çok sık 

aralıklarla Erbil'deki üniversiteye niçin "ders vermeye" gidiyordu?”[17] 

               Ehli kitabın durumu;elbette ehli küfürle aynı kefede 

değerlendriilmemektedir.En az ifadeyle;ehli kitabın kesdiği yenilirken,ehli küfrün 

kesdiği yenilmemektedir. 

             İslama göre,ehli kitaba verilen bazı haklar vardır. 

             Mesela takdire şayan,Monsenyör George Maroviç-Vatikanlı bir çok -Tv-de ve 

bir çok yerde de devamlı;Ben her sabah cevşeni okuyorum-demektedir.Buda ehli 

kitap,W.Bush’da ehli kitap… 

             ”Kendilerine kitap verilenlerden,ölümünden önce O’na iman etmeyecek bir tek 

kimse yoktur.Kıyamet gününde de o,onların aleyhine şahid olacaktır.”[18] 

              ” Hz. Peygamber: "Ehl-i Kitab'ı ne tasdîk ediniz, ne de tekzîb. 'Allah'a, bize ve 

size indirilene inandık; ilâhınız ve ilâhımız birdir; biz ona teslim olmuşuz.[19]' deyiniz." 

Buyurmuştur.[20] 
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                   BEN BEN OLUR VE BEN OLARAK KALIRIM 

  

            Düşünüyorum da acaba yeniden dünyaya gelme teklifi ile karşı karşıya 

kalsaydım neyi ve kimi yani kim gibi,kimin durumunda olmayı isterdim? 

            Bir sporcumu,bir sanatçı mı,gerek şu andaki insan model ve imkanlarına sahib 

insanlar gerekse de geçmişteki insanlar içerisinde bir tipleme aradığımda yine bana en 

cazib gelen kendim olur ve kendimi seçerdim. 

            His ve heves olmaksızın her insan da bunu kendisi açısından düşünecek olsa,öyle 

zannediyorum ki onlarda o kadar insan model ve imkanları içerisinde kendisini 

seçer,onu kabul ederdi. 

            Zira her insanın hayatı boyunca tüm çabası,kendisi olmak,kendisi gibi olana 

meyletmek,kendisi gibi olanı veya olma durumunda olup kendi yapısını uygun olanı 

seçmekte ve benimsemektedir. 

Yani dünyaya bir daha gelseydim;yinede kendimi seçerdim.Kendimi 

bulamasaydım veya öğretmenlik yaptığım mesleği elde edemeseydim,olmasaydı,en 

azından bana ve mesleğime en yakın olanı seçerdim.Öyle inanıyorum ki,siz de öyle 

yapardınız. 

Bu durum gerek kişilik olarak gerekse de meslek olarak aynı şekilde tezahür 

ederdi.Hiçbir zaman için keşke öğretmen değil de parası çok olan bir sporcu,bir sanatçı 

veya falan zenginin yerinde olsaydım gibi bir ifade benim için cazib olmamıştır. 

Âyette:”O sizi yeryüzünün halifeleri (vekili) yapan,size verdiği şeylerde sizi 

imtihana çekmek için kiminizi DERECELERLE kiminizin ÜSTÜNE çıkarandır.Şüphe 

yok ki senin rabbin çabuk cezalandırır.Ve muhakkak çok affedici çok merhamet 

edendir.”[1] 

Cenâb-ı Hak her insanı bir makam ve mevkide imtihan etmektedir.Biz bu 

imtihanı bir yönüyle kabul ederken bir yönüyle de bizim için biçilmiş ve tayin edilmiş 

bir imtihan tarz ve şeklidir.Kimse bölümünün dışında imtihan edilmezken,kimseden de 

kendisine verilmeyen istenilmemektedir.Verilenler imtihanın şiddetini 

arttırırken,verilmeyenler imtihan ve sorgunun şiddet ve dehşetini hafifletmektedir.Allah 

kimseye taşıyamayacağı yükün üzerinde bir yük yüklememiş ve yüklememektedir. 

“Allah her şahsa,ancak gücü yettiği kadar sorumluluk yükler.Herkesin 

kazandığı,ya kendi lehinedir,yahut aleyhinedir.(Bundan sonra şöyle dua edin!)Ey 

Rabbimiz!Unutursak veya hataya düşersek bizi hesaba çekme(yarlığa)Ey 

Rabbimiz!Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme.Ey 

Rabbimiz!Bizim gücümüzün yetmediği işlerden bizi sorumlu tutma,bizi affet,bizi 

bağışla,bize acı.Çünki sen,bizim mevlâmızsın.Kâfir kavimlere karşı bize yardım et.”[2] 

-“Ey Âdemoğulları,şeytan ana ve babanızı,ayıp yerlerini kendilerine göstermek 

için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi,sakın sizi de fitneye düşürüp 

şaşırtmasın! 
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O ve taraftarları,sizin onları görmediğiniz yerden sizi görürler.Biz şeytanları 

inanmayanların dostları yapmışızdır.”[3] 

            Şeytan insanlara ben olmayı,ben kalmayı,benliği bulmayı engellemek için her 

yola başvurmaktadır. 

            Tüm günahlar benliği örter ve kaybettirirler.Asıl amaç ben olmak,ben 

kalabilmek,benliğini bulmak ve benliğini kaybetmemektir. 

 Münafıkların farkı:”Münafık erkeklerle münafık kadınlar sizden 

değil,birbirindendirler;kötülüğü emreder,iyilikten alıkorlar,ellerini de sıkı 

tutarlar;onlar Allah’ı unuttular,Allah’da onları unuttu;onlar yoldan çıkmış olanların ta 

kendileridir. 

Allah münafıkların erkeklerine ve kadınlarına ve bütün kâfirlere içinde ebediyen 

kalmak üzere cehennem ateşini vaat etti;bu onlara yeter,Allah onları rahmetinden 

kovdu.Onlara bitip tükenmeyen bir azap vardır. 

(Ey münafıklar)siz de tıpkı kendinizden evvelkiler gibisiniz;onlar kuvvetçe sizden 

daha üstündü;malları evlatları daha çoktu;paylarına düşenden faydalandılar,sizde 

payınıza düşenden faydalandınız,sizden öncekiler paylarına düşenden nasıl 

faydalandılarsa ve siz de daha önce dalanlar gibi batıla daldınız.Bunların dünyada da 

ahirette de yaptıkları boşa çıkmıştır.Husrana uğrayanlar da bunların ta 

kendileridir.”[4] 

            Münafık olan bir insanın kâfirden daha dehşetli olmasının sebebi;Kâfirin kendisi 

olması,kendisi olarak kalıp yaşamasına rağmen münafık olan kimse herkes olmaya 

çalışırken kendisi olamamakta,kendisini bulamamakta,kimliksiz ve kişiliksiz birisi 

olarak belirgin bir kimliğe sahib olamamaktadır. 

"İnsanlar kendini bilebilseydi 

Dünyada haksızlık, kavga olmazdı 

İnsan doğan yine insan ölseydi 

Belki de dünyada hayvan kalmazdı."[5] 

İbni Mesud radıyallahu anhdan: 

Peygamber sallahu aleyhi veselleme:”Domuz ve maymunlar,dönüştürülmüş 

(insan)lardan mıdır*”diye sordular;şöyle buyurdu: 

“Allah bir milleti helak ya da azab edince akabinde (yeryüzünde) onlara bir nesil 

vermez.Maymunlar ve domuzlar o olaydan önce de vardı.”[6] 

            İnsanın kendisi olmaması ve olamaması başka suretlere dönüşümünü gerekli 

kılmaktadır.Nitekim Yahudilerden bir kısmının maymun ve domuz suretine 

dönüştürülmeleri bu manayı teyid etmektedir.[7] 

            Yapılan işler insanların sonunu belirlemektedir.Ameller bir derece insanın 

şablonu mesabesinde olup onun şekillenmesinde en büyük amildir. 
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            Hadisde.“Ameller ancak sonlarına bağlıdır,ya da sonlarına göredir.”[8]  

Ocak yandırılıyor,soğumaya bırakılıyor,daha sonra yoğrulan hamur fırına 

konulup,kendi halinde,kendisi olarak,kendi kendi kendine olmaya 

bırakılıyor.Toplumdaki farklılık,insandaki farklılık ve değişmelerde herkesin kendi 

olması,kendi kendine kendisini oluşturmasıdır. 

  

                                                                                                          13-11-2003 

                                                                                              Mehmet  ÖZÇELİK 

 

  
 

[1] En’am.165. 

[2] Bakara.286. 

[3] A’raf.27. 

[4] Tevbe.67-69. 

[5] Neşet Ertaş. 

[6] C.2/-3940-Cem’ul Fevaid. 

[7] 

Maide.60,Bakara.65,A’raf.166. 

[8] C.3/-5215-Cem’ul Fevaid. 

  

                                    

 

BABASINI   ÖYLE GÖRMEK   İSTİYORDU 

  

            Daha ortaokul öğrencisiydi.Saf ve samimi bir kız idi.Ancak bu samimiyetini 

sürdürecek bir destek bulamıyordu.Babasının kendisi için örnek olmasını çok 

istiyordu.Adeta bu duygularla dolmuş,bunu da dışarıya aksettiremeden kapatmıştı. 

Gördüğü rüya ise alemini değiştirmede bir adım olmuştu: 

            Ramazandan bir gün önceydi.Gördüğü rüya hem kendisini sevindirmiş,hem de 

ümidlendirmişti. 

            Rüyasında tek başına hacca gidiyordu.Bir cümlelik bir rüya.Yeni bir yola 

giriyordu..yeni bir hayatmıydı yoksa bu? 

            Rüyanın neticesini ise bir gün sonra görmüştü.Adeta iki bayramı,iki bereketi 

yaşıyordu;Biri ramazanın bereketi,diğeri ise bir yandan babasının diğeri ise kendisinin 

namaza başlayışı.Bu namaz ramazanlık bir namaz değil,inşallah şu anda da devam 

ettiği gibi,ileride de devam ettirilecek bir namaz idi. 

            Bu insanların namaza başlamaları için illaki rüya görmeleri veya hacca gitmeleri 

mi gerekmektedir? 
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            Tevbe,istiğfar,samimiyet ve gayret yeni bir hayata atılan adımdır. 

                                                                                              Mehmet   ÖZÇELİK 

                                                                                                   22-12-2003                        

                                             

 

BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ 

  

Bir varmış,biri varmış,bir zamanlar varlık alemi olan dünyaya gelmiş.Gelişine 

başta ailesi çok sevinmiş.Ailesinin çabası evlatlarının varlığını sürdürmekmiş.Kendisi de 

hayatı boyunca hem kendi varlığını sürdürmek hem de ailesinin ve çocuklarının 

varlığını sürdürmek için çok çabalamış.Çokta yorulmuş.Varlığını devam ettirmek öyle 

pek de kolay olmuyormuş. 

Başarılı ve zeki birisi olmasına rağmen kalabalık bir aile oluşu ve ailenin 

kendisini okutamaması dolayısı ile o gün revaçta olan köşkerlik şimdiki adıyla 

ayakkabıcılık mesleğini seçmiş.Zaten memlekette herkesin mutlaka bir ayakkabıcılık 

mesleğine girişi ve çalışması vardır. 

Bir ara kısa bir dönem için etrafta yaygın olan göz hastalıklarından dolayı 

köylere gidip trahomda çalışmış.Amcası oğlu Kamberle bu işi yapmışlar. 

Hayatının çizgisini ise bu sırada görmüş.Zira karşılaştıkları bir ihtiyar,nurani bir 

kişi bunlar hakkında bazı sırlardan bahsetmiş. 

Önce Kambere dönüp,kendisinin ailesiyle mutlu olmadığını ve boşanacağını 

söyleyerek,yeni evleneceği kişiden bir kızının olacağını ve kendisinin de genç bir yaşta 

öleceğini söylemiş.Ve Kamber aynen bu olayları yaşayarak vefat etmiş. 

Kendisine gelince;Mühim ve ölümcül bir kaza atlatacağını,eğer ölmezse 73 yaşına 

kadar yaşayacağını söylemiş. 

Kendiside bazen bunları anlatırdı.Aynen de 1985 yılında ölümü muhakkak 

olacak olan bir trafik kazasında bulundukları kamyon köprüden uçtu.Kamyonun 

oturdukları yerinin korumalı olması sebebiyle yara alsa da ölümden kurtuldu.Gözü 

gücünü kaybetmişti. 

73 yaşını bekliyordu.ölümüne hazırlanıyordu.Hatta bir Cuma günü gusül abdesti 

almış,öleceğini tahmin ediyor ve bekliyordu. 

2004 yılı 72 yaşın bitip 73 yaşına girdiği yıldı.Enişteye sormuştum.Acaba 73 yaşın 

başımı,ortası mı yoksa sonumu olacaktı? 



Kendisi gibi ben de bekliyor,birazda tedirgin oluyordum.Takdiri ilahi gereği başı 

imiş,başı olmuş,26-Mart-2004’de bir Cuma günü vefat etmişti.Rahmetullahi aleyh… 

Kendisi okumamış,okuyamamış fakat onun acı ve eksikliğini hissettiğinden beni 

okutmuştu. 

Niye sahabeler bu kadar büyük diye düşünürdüm.Öyle ki sahabelerin içerisinde 

iman edip de rasulullaha gelerek;Allah yanında amellerin en hayırlısının ne olduğunu 

sorup,aldığı cevapta da Allah yolunda cihad olduğunu öğrenen o insan bir vakit namaz 

bile kılmadan savaşa gitmiş,şehid olmuş ve en büyük veli de ona yetişememiştir. 

Bunu teyiden,"Efendimiz sahabeye:”Ebubekirin sizden üstünlüğü çok namaz 

kılmasından değil,çok zekat verdiğinden de değil,çok cihad ettiğinden de değildir.Onun 

göğsünde öyle bir iman var ki,kıyamete kadar gelecek bütün müminlerin imanı bir 

teraziye Ebubekirin imanı bir teraziye konsa,Ebubekirin imanı ağır basar.”(Hayatım-

Hatıralarım-M.Kırkıncı.189) 

Bu bir mukayese için olmayıp,teşbihde de hata olmaz.Ben okumuş,babam ise 

okumamış bir kişi olmasına rağmen onun yakaladığı samimiyet ve sebatı tam olarak 

yakalamış değilim. 

Babamla namaza beraber başlamıştık.O başladığından beri hiçbir gün dahi 

aksatmadan seher vakti abdestini alır,imam ve müezzinden önce kış ve yaz,karanlık ve 

hastalık demeden her gece sabah namazına camiye gider,sabah namazını cemaatla 

kılardı.Ameli azda olsa sürekli idi. 

Hayatın sıkıntıları ve zorlukları kendisini sıkmış ve zorlamıştı.Uzun bir istirahatı 

kendisi de arzu ediyordu. 

Eskilerin dualarında imanla ve pis olmadan gitmeyi dualarında sürdürmeleri 

gibi,iki gün yatak,üçüncü gün toprak onların en büyük istekleriydi.Ne kendileri 

çekmeli,ne de etrafındakilere çektirmeli idi. 

Birinci gün fenalaşmış,ikinci gün ağırlaşmıştı.Gidici gibi idi.Devamlı yakınlarını 

soruyor,bir hafta öncesinden uzak ve yakındakileri sorup helallaşıyordu. 

Bu durum bana yıllar öncesini hatırlattı.Talebeliğimizin son yıllarında 

Kayseride,bir dostumuz sekerat halinde sıkıntıda olan bir akrabasının bir türlü 

ölemediğini ve 41 yasin okumamızı istemesi üzerine gitmiştik. 

Gördüğümüz manzara ise gayet korkunçtu.Mübalağa gibi görünse de hal 

şöyleydi;neredeyse karnı bir metre kalkıyor ve iniyordu,boğazından çıkan hırıltı adeta 

arabanın eksozu gibiydi,yüzü simsiyah adeta karnında bulunan dikenli bir tel ağzından 

çıkarılıyor gibi bir haldeydi.Biz beş ilahiyatçı arkadaş Yasinleri okumaya başladık.Her 

bir devirde karnı iniyor,sesi kısılıyor,nabzını yokluyorlar,kulaklarını ağzına dayayıp 

nefes alıp almadığına bakıyorlardı. 

Okuduğumuz yasinler 38’i bulmuştu ki 26 yaşındaki o genç vefat etmişti. 



Hatta bunu anlatırken biri şu noktaya da dikkatimizi çekmişti;38 nedir 

biliyormusunuz,demişti ve eklemişti;Kayserinin trafik numarası... 

Acaba gencin hayatta yaptığı bir yanlışlık var mı diye o dostumuza sormuştum.O 

da pek böyle bir durumuyla karşılaşmadıklarını söylemişti.İlla bir suç olması 

gerekmediğinden bazen imtihan ve ödüllendirmek için de olabilirdi. 

Babamın yanında kaldığım son gecede bunu düşünmüş ve Yasinleri okumaya 

başlamıştım.Kardeşlerim de evde okuyorlardı.Nefes almakta zorlanıyordu.Gündüz 

doktorda şaşırmış,iyiye gider bir hal almıştı.Ancak Yasin ve Cevşeni okumayı 

sürdürmüştük.Üçüncü günün akşamında hakkın rahmetine kavuşmuştu.Rahmetullahi 

aleyh. 

Bir yokmuş..şimdi ise yokmuş..iki nokta arasında yaşamış..bir zamanlar var iken 

şimdi yokmuş. 

İşte o benim babamdı. 

Vefatından iki ay öncesiydi.Kendi yaşıtı olan bir arkadaşının hasta olduğunu 

duymuş,telefonla onu arayarak halini sormuştu.Kendisi iyi,arkadaşı ise hasta idi. 

Bu sefer musalla taşında ikisi yan yana yatıyor ve cenaze namazları beraber 

kılınıyordu.Kabirde de yan yana kazılan mezarda komşu olmuşlardı. 

Aradan geçen bir hafta sonra kız kardeşim gördüğü rüyada,onu Şanlıurfa da 

bulunan,peygamberler şehri olan bu beldede dergaha götürüyorlardı,kendisine şimdilik 

onu bir müddet dergahta tutup,tedavisini yaptıktan sonra bırakacaklarını,kabrine 

şimdilik gitmemelerini,gitseler de bulamıyacaklarını söylüyorlardı. 

Belki de küçüklüğünden beri sakat olan ayak ve belinden dolayı maddi ve manevi 

kirlerinden arındırılarak temizlenip öyle gönderilmek üzere o peygamberler şehri ve 

Bediüzzamanın misafirliğinde ve gözetiminde tutuluyordu. 

Yaşanmış bir olay olarak,60 yaşlarındaki köylü bir vatandaş düşünmektedir;eğer 

Azrail gelse önce kimin ruhunu alır?Kendi köyünde bulunan insanları gözünün önüne 

getirdiği gibi,bildiği yakın köylerdeki insanları da göz önünde bulundurarak şu hükme 

varır;  

Falan kişi felçli,filan benden en az on yaş büyük diyerek en az yedi-sekiz kişi 

sayar ve rahatlar.Demek ki Azrail gelse önce mutlaka onlara uğrayacaktır. 

Ancak evdeki hesap çarşıya uymamış,kaderin takdir sırası değişmemiş,sıralarda 

olan farklılık ve değişiklik kendi hesabını değiştirerek iki gün sonra vefat etmişti. 

Eniştemizin annesi de sık sık yaptığı duada;Ya Rabbi!bana Peygamberimin 

yaşından fazla ömür verme,der.Ve samimiyetinin ve o sevdiği zata kavuşma isteği kabul 

edilir ve 63 yaşında vefat eder.Rahmetullahi aleyh... 

Mevlananın Mesnevisinde anlatılan bir olayda;Süleyman peygamber zamanında 

hocanın birisi evden çıkınca Azraili görür.Bakar ki Azrail kendisine bakıp gülmekte.Bu 



korku ve telaş ile aralarının iyi olup tanıştığı Süleyman peygamberin yanına gider ve 

kendisini buradan uzaklaştırmasını söyler.Süleyman peygamberin sebebini sorması 

üzerine verdiği cevapta; 

Azrailin kendisine güldüğünü,bununda hayra alamet olmadığını söyler.Süleyman 

peygamber nereye göndermesini sorduğunda da hoca bizzat kendi 

isteğinde,Hindistanın,lahor’un,Sinca kasabasına göndermesini ister. 

Maddi her güç yani cinler,rüzgar ve hayvanlar emrinde olan Süleyman 

peygamber üç aylık yola yani Filistinden Hindistanın Lahorun Sinca kasabasına üç saat 

içerisinde ulaştırır 

Aradan geçen bir hafta sonra Azrail bir sebeble Süleyman peygamberin yanına 

uğradığında geçen haftaki hocaya gülüş sebebini sorar. 

Azrail bir daha gülerek meseleyi kendisinin de daha hala çözemediğini söyleyerek 

şöyle anlatır; 

Allah bana geçen hafta ruhunu alacağım insanların listesini vermişti.Listede 

hocanın da ismi vardı.Ancak Allah bana hocanın ruhunu Hindistanın,Lahor’un,Sinca 

kasabasında almamı söylemesi üzerine,hocanın bu üç aylık yola üç saatte nasıl 

ulaşabileceğini düşünerek hayretimden güldüm ve Allahın hikmetinden sorulmaz diye 

de düşündüm.Ve bana verilen adrese gittiğimde hocanın orada hazır bulunduğunu 

görünce ruhunu aldım.Ancak oraya nasıl geldiğini hala çözmüş değilim,diyerek ilahi 

hikmeti dile getirmesi üzerine olayın diğer yönünü Süleyman peygamber 

özetle;Kendisinin gülmesinden dolayı hocanın telaşa kapıldığını,yanına gelip bizzat 

kendi isteğiyle oraya ulaştırmamı istemesi üzerine ben de onu oraya gönderdim diyerek 

kaderi planın eksik bilinen noktasını da tamamlamış oldu. 

İnsanlar hayat ve yaşantılarıyla,kaderin hesabını kendi  iradeleriyle 

tamamlamaktadırlar. 

Altı yaşındaki çocuğun birisi arkadaşlarıyla oyun oynamaktadır.O sırada ezanın 

okunması üzerine oyunu bırakıp abdestte koşar ve arkasındanda cemaata yetişip 

namazını kılar. 

Bu durum dikkatini çeken yaşlıca birisi çocuğa yaklaşarak daha küçük 

olduğunu,hele biraz daha büyüdükten sonra namazı kılabileceğini söylemesi üzerine 

zeki çocuk şu cevabı verir: 

Amca,dün beraber olduğumuz benden bir yaş küçük arkadaşım dün öldü.Evet o 

benden bir yaş küçük idi.Ölüm ona benden bir sene evvel ulaştı. 

Ölüm bir yokluk değil bir oluş ve kavuşma idi.Bir terhis ve istirahat idi.Bir nimet 

ve bir kurtuluş idi.Beden kafesinin kırılıp,ruh kuşunun geniş alemlere geçişi idi. 

Mevlananın ifadesiyle bir Şeb-i Arus yani gerdek gecesi idi.Gerçek sevgiliye kavuşma ve 

O’nunla bir buluşma idi.Ölüm tohumun ölüşü gibi yeni bir aleme ve alemde doğuş 

idi.Eskiyen beden elbisesinin yenilenmesi idi.Ruhun hürriyetidir ölüm.Anne karnından 

daha geniş bir aleme geçiştir adeta…Ölüm yüzde doksan dokuz sevdiklerimize 

kavuşmadır.Ölüm umumi bir yoldur.Ölüm öldürülemez.Ölüm hayat gibi mahluk olup 



ancak onu yaratan onu öldürür.Herkesi öldüren ölüm bir gün kendiside ölecektir.Şairin 

ifadesiyle hiç güzel olmasaydı ölüm,ölür müydü peygamber.Gidenler gittikleri yerden 

memnunlar ki,dönmüyorlar geri.Ölüm dönüşü olmayan bir gidiştir.İki kapılı bir 

handan geçiştir.Ölüm dünya imtihanın bitmesi ve ücret almaya gidiştir.Doğuşun 

hakikatı gibi,ölüş de bir hakikattır. 

Ölümden korkanlar için ise Ölüm;tıpkı imtihanda olan bir öğrencinin,hele bir de 

ilk anlarını boşa ve boşta geçirmişse düştüğü sıkıntılı,ümitsiz ve telaşlı,korkulu hal ve 

anıdır.İşte o an ve zaman..Düşünmesi dahi uykuları kaçıracak korkunç haldir.Herşeyini 

vererek olmaya çalışacağı anlar ve saniyeler ve onların değeri ve o insanın acınacak hali 

ve düştüğü ahval… 

  

Yâ men bi-dünyağuş teğal 

Gad ğarrehu tùlül emel 

Evelem yezel fi ğafletin 

Hatta denâ minhul ecel 

  

El mevtu ye'ti bağteten  

Vel kabru sandùkul amel 

İsbir alâ ehvâiha 

Lâ mevte illa bil ecel... 

  

Ey dünya ile meşgul olan kişi, 

Onu tùlü emel,uzun emel ve hayaller aldattı. 

Gaflet içinde süregeldi, 

Tâ ki ölüm yaklaşana kadar... 

  

Ölüm ansızın gelir 

Kabir ise amellerin bir sandukası,saklandığı yerdir. 

Dünyanın korku ve dehşetlerine karşı sabret. 



Ölüm ancak ecel,sürenin bitmesi iledir. 

  

-Gel nazar kıl mezarımın taşına 

Âkil isen aklını al başına 

Bir dem bende safâ sürdüm cihanda 

Âkibet bak taş diktiler başıma... 

  

                                                                                                                                         

Mehmet   ÖZÇELİK 

                                                                                                                                         

       08-04-2004 

 

  

                                                                   

CHP’NİN  TARİHİ SERÜVENİ 

  

            :..CHP Türkiye Cumhuriyetininin kuruluşu ve kurucusu ile beraber 

süregelmiş,İnönü ile jandarma devleti olan tek şef dönemini yaşamış,daha sonra 

kominist,sosyalist ve solculuk ideolojisinin temsilciliğini devam ettirerek bir asra yakın 

süredir bunun savunuculuğunu yapmış bir parti ve temsilcilerinden oluşmaktadır. 

            Oysa savunulan kominizmin bilançosu: 

“Komünizmin dünyaya getirdiği ölü sayısı yaklaşık olarak 100 milyondur; 

Rusya'da 20 milyon, Çin'de 65 milyon Vietnam'da 1 milyon, Kuzey Kore'de 2 milyon, 

Kamboçya'da 2 milyon, Doğu Avrupa'da 1 milyon, Latin Amerika'da 150 bin, Afrika'da 

1,7 milyon, Afganistan'da 1,5 milyon ve uluslararası komünist hareketin ve iktidarda 

olmayan komünist partilerin neden olduğu 10.000 civarında ölü.”[1] 

            Bugünlerde ise Mustafa Sarıgül’ün başlattığı dindar portresi ile bu parti 

sarsılmaktadır.Adeta sağ ile sol arasında bir köprü oluşturması için ortam 

hazırlanmaktadır. 

            Ancak buda birçokları gibi,bu tesisi kuranlarca tekrar kaldırılmaya 

çalışılmaktadır.Tıpkı ortadoğuda Saddam,Hafız Esad ve buna benzer rejimi tesis 

edenlerin bugün çeşitli bahanelerle bunları ortadan kaldırma çabaları gibi… 
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            İpimizi bağlayanlar azar azar salmaktalar.Tıpkı yıllar öncesinden diktatörleri 

getirenlerin bugün onları götürmeleri gibi… 

            Bu bir çatırdama ve bitiş mi,yoksa oluş mu?İstikrar ve istikametin sarsıldığı bir 

yerde bu ses bir çatırdamadır. 

            Bu partide de diğer partilerde olduğu gibi;alt kesimle üst kesim arasında hat 

kopukluğu yaşanıp,birbirlerini yeterli derecede temsil edememektedirler. 

            Dün olduğu gibi bugün de,CHP birinci derecede fakirleri savunup onların partisi 

olduğunu iddia ederken,nedense en az oyu onlardan almış ve en çok oyuda üst ve 

bürokrat kesimden almıştır. 

            Alt kesimin yeterli olmasa da dine yakınlılığı herhangi bir sebeble 

sürdürülebilir,namaz kılanlar bulunabilirken,siyasi çehrede bu durum ve dine cephe 

alma açıkça kendisini göstermektedir.Bazen bu dindarlara kızma adıyla dine sataşma 

yoluyla da sürdürülür. 

-Sol başlı başına Türkiyede ve dünyadaki haliyle ele alınıp işlenmesi gereken bir 

iddia olup,incelenmesi ve irdelenmesi gerekir. 

Neyin taraftarı ve savunucusu?Neyin muhalifi ve düşmanı? 

-Solculuk edebiyatı ve Fakirlik edebiyatı yıllarca CHP tarafından 

sürdürülmüştür. 

Solculuk ive sağcılık ile hep kavga ortamı körüklendi. 

Din hep hayattan soyutlanıp ya ihrac edildi veya en ılımlı haliyle vicdanlara 

hapsedildi. Din vicdanlara hapsedilebilir mi?Oysa bu durumda dini hayattan 

soyutlamak olmaz mı?Yüzde doksansekizi Müslüman denildi ancak hep onlara 

muhalefette bulunuldu. 

Nitekim öğretmenlikten emekli olan bir sınıf öğretmeni kendisinin yıllarca 

kullanıldığını ifade ederek,yanıldığını dile getirmişti.Ki bu durumda olanlar ve 

duyulanlar azımsanmayacak kadar çoktur. 

Peki bunun yıllardır kendi düşüncesi doğrultusunda yanlış yetiştirdiği öğrencileri 

ne olacak?Bu işin geriye dönüşü de yok… 

Dün inkâr edenler bugün inanmaktadır. 

” En ünlü ateist: Artık Tanrı'ya inanıyorum  

Reading Üniversitesi'nden emekli olan felsefe profesörü Antony Flew 50 yıldır 

savunduğu inancından çark etti. 81 yaşındaki Flew gerekçesini ise şöyle açıkladı: 

"Hayatın var olması için gereken ve içinde inanılmaz bir karmaşık düzen barındıran 

DNA araştırmaları, hayatın var olmasının ardında zeki bir varlığın bulunduğunu 

gösteriyor." 1950'de yazdığı "Teoloji ve Aldatmaca" adlı makalesi birçok dilde 40 baskı 



yapan Flew'in Tanrı'ya dönüşü, şu ana kadar onun fikirlerinden etkilenen ateist 

çevrelerde de büyük tepki uyandırdı.  

Londra'daki University College'ın biyoloji profesörlerinden Lewis Wolpert, 

"Sadece bir filozof bu kadar budala olabilir. Gerçek şu ki Tanrı'nın varlığını 

kanıtlayacak bilimsel bir veri yok" diyerek tepkisini dile getirdi. Babası rahip olmasına 

rağmen 15 yaşından beri kendini ateist olarak tanımlayan Antony Flew, "İnsanların 

benim önceki fikirlerimden etkilendiğini düşünecek olursak, sebep olduğum bu büyük 

zararı telafi etmeye çalışacağım" diyerek özür diledi.  

Dünya çapında yankı uyandıran açıklamasında Flew, yeni bilimsel keşiflerin, 

evrenin yaratılışının arkasında ilahi bir varlığın bulunabileceğini gösterdiğini söylerken, 

Danvin'in Evrim Teorisi'nin kendisini tatmin etmediğini de belirtti. İlk canlının cansız 

bir maddeden türemiş olabileceğine inanmadığını ifade eden profesör, bununla birlikte, 

bir Hıristiyan olmadığını, ayrıca Hıristiyanlık'la İslamiyet'teki tanrı inancına 

katılmadığını savundu.  

23 kitabı var  

Tanrı'nın varlığının ispatının ya da yalanlanmasının imkansız olduğuna inandığı 

için kendini "olumsuz ateist" olarak tanımlayan Flew, Oxford, Aberdeen ve Keele 

üniversitelerinde de eğitim vermişti. Profesör, halen 23 kitabından biri olan "Tanrı ve 

Felsefe" adlı çalışmasının giriş bölümünü, yeni edindiği fikirlere göre değiştirmekle 

uğraşıyor.”[2] 

-CHP başta devlet partisi olarak kuruldu ve devlet partisi olarak 

sürdürüldü.Devlet ve rejimi koruma uğruna halk feda edildi.Ona göre;halk devlet 

içindir,devlet halk için değildir.Bundan dolayı da insanlar standart olarak devlet 

elbisesine göre biçimlendirilerek,daha doğrusu budanarak bir acubeye 

benzetilmiş,devlet elbisesi o insanlara göre ölçülüp biçimlenmemektedir. 

-163.maddeyi arzulayarak inanç ve fikir özgürlüğünün önünün alınmasını 

istemektedir. 

-Fakirlerin partisi olup,onları savunduğunu ifade ettikleri halde oylarını hep 

zengin kesimden almakta ve onlara hizmet götürmektedirler.Nedense genel başkanları 

dahil önemli bir kısmının zenginleri züğürtlerin çenesini yoracak kadar fazladır. 

-Dini kesime olan tahammülsüzlüğü devamlı içte dinle bir bağlantılarının 

olmadığını en baştakiler tarafından seslendirilmektedir.Bir tahammülsüzlük ve 

hazımsızlık görülmektedir. 

Bediüzzaman Said Nursinin tesbitiyle;bu partinin içinde bulunan militan tipli 

yüzde beş,yüzde doksan beşi yönlendirmektedir. 

-Yapılan araştırmalar bu partinin hızla düşüş içerisine girdiğini 

göstermektedir.Seçimlerde bir başarısızlık ve oylarda bir düşüş gözlenmektedir.Mevcut 

oylar dahi bir iyileşme temenni ve dileğiyle verilmektedir. 
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-Bir üretim ve proje üretememektedir.Kendisi ve taraftarları için muhalefeti 

seçmiş bir partidir.Üretilen projelere dahi engel olma yoluna gitmektedir. 

-Başbakan Tayyib Erdoğan-ın bu parti için söylemiş olduğu;-Kökü Bereketsiz-

sözüne karşı Genel Başkanları Deniz Baykalın mahkemeye vereceğini söylemesine 

karşı,benim tavsiyem odur ki;yapacaklarıyla böyle olmadıklarını isbat etmektir. 

-İşte ürettikleri ve meclise sundukları tasarılardan birinde,18 yaşından küçük 

çocuklarda kahvehaneye gidebilsinler diye meclise bir önerge vermekteler.Odda bunun 

zeka açtığını öne sürerek..teklifi sunandan belli değil mi? 

-Bu parti devletçi bir partidir.İsmi Halkçıda olsa kendisi devletçi bir partidir. 

-CHP hala değişememekte ve değişime ayak uyduramamaktadır. 

-İşte CHP milletvekili Ali topuzdan inciler:”İslam bizim öz kültürümüz değildir.” 

-Başörtüsü taktığı için meclisten çıkartılan Milletvekili Merve Kavakçıya yazdığı 

“Başörtüsüz Demokrasi”adlı eserinde;CHP zihniyetince yapılanlar şöyle 

anlatılmaktadır:”DSP’li vekillerin ayağa kalkarak bir ağızdan”Dışarı!Dışarı”diye 

bağırdıklarını ve alkışla tempo tuttuklarını duyuyorum.Başım dik,gönlüm ferah,ancak 

kalbimin hızla atışına engel olamadan onları şaşkınlıkla seyrediyorum. 

DSP’liler çağrışmalarına devam ederken dönüp bu olanları seyreden suskun 

gruba bakıyorum.O –rekek-olmakla övünen MHP’lilere,”Başörtüsü meselesini Refah 

Parisi çözemedi,bizler çözeceğiz”diyenlere,evlerinde eşleri,kız kardeşleri,yeğenleri,hatta 

kızları başı örtülü olanların sessiz kalışlarına hayretle bakıyorum…” 

Bülent Ecevit:”Burası,devletin en yüce kurumudur.Burada görev 

yapanlar,devletin kurallarına,geleneklerine uymak zorundadırlar.Burası devlete 

meydan okunacak yer değildir.Lütfen Bu kadına Haddini Bildiriniz!” 

            -Falih Rıfkı Atay:”Lenin ve Atatürk öldüyse,Stalin ve ismet İnönü 

başımızdadır.”sözü.. 

            “Bu memlekete kominizm gelecekse onu da biz getiririz.”bir yıllardır savunulan 

CHP zihniyetidir. 

H.C.Güzel:” Seçim ortamında, aynı zamanda bir siyasî parti lideri olan 

Başbakan'ın, "CHP'nin kökü bereketsizdir" demesinden niçin bu kadar 

gocunuyorsunuz? Bu, 50'li yıllardan bu yana, siyaset arenasında söylenen sözlerin en 

hafifidir. Lâkin yarası olan gocunur. Başbakan'ın söylediği gibi CHP, "kökten 

bereketsiz" bir partidir. Yani, çok partili hayata girdiğimiz 1946'dan bugüne, CHP'nin 

bir tek bereketli, verimli, olumlu işini gösterebilir misiniz? ",” Deniz Baykal, pek kızmış, 

pek gücenmiş... "Sizi Ali Topuz'a havale ettim" diyor. Ali Topuz da, Başbakan'ı Hitler'e 

benzetiyor. Aynı zamanda acı bir itiraf olan "Hitler de oy alıp seçimle gelmişti" 

benzetmesiyle gülünç duruma düşüyor. Topuz, unutmasın ki, II. Dünya Savaşı sırasında 

Hitler'le flört edenler CHP yöneticileriydi. Üstelik, Türkiye'yi yıllarca Nazi öntemleriyle 

idare edenler de onlardı.” 



-AP eski milletvekili Rasim Cinisli-nin de ifade ettiği gibi;”İhtilalin içinde İsmet 

Paşa ve CHP vardı.”Abdulmelik Fırat’ta teyid etmektedir. Ve devamla:”27 Mayıs 

demokratik devlet hayatının belini kırmıştır.Bir müdahaleler dönemini başlatmış,öte 

yandan demokrasiye müdahale kültürü oluşturmuştur. 

            …27 Mayıs demokrasinin kendi kuralları içinde gelişmesini ve olgunlaşmasını 

önledi,milli irade dışında yol arama heveslerini ise güçlendirdi.Öyle ki artık siyasetçiler 

millete bakmak yerine içerdeki ve dışarıdaki bazı güçlere bakar oldular.27 Mayıs milli 

irade üzerine vasiler tayin edilmesidir.Milletin iradesinin elinden alınmasıdır.Hikmeti 

hükumet dediğimiz iktidar olma cevherini milletin elinden alıp başka güçlere terslim 

edilmesidir.” 

            Durumu değerlendiren Ali Fuat Başgil e göre ise:”Memleket azgın bir denizde 

kırık bir tekneye benziyor.Nereye varacağını şu an ben de kestiremiyorum.” 

            Kara gözüküyor mu?diyenlere ise.”Ben kara göremiyorum.Bu ihtilal Türkiye’yi 

en az elli yıl geriye götürmüştür.”dedi. 

-CHP’lilerin ihbarıyla ve Celal Bayara göre Türkiyenin her tarafından 150 bin 

kişi hakkında ihbar yapılıp toplattırıldı.[3] 

            Değil Türkiyedeki dünyadaki tüm deterjanlar dahi toplansa 27 mayısın kirlerini 

temizlemeye yetmez.Lekeli bir dönem 

            Başta başbakan Adnan Menderes olmak üzere bir çok kişi kendilerine 

yapılanlardan dolayı intihara teşebbüs etmiş,bir kısmı son anda kurtarılmıştı. 

            Tarihe ve ülkücülere not düşmek gerek;O zamanda Milli Birlik Komitesi üyesi 

olan Alpaslan Türkeş’in ajans haberleriyle ihtilal haberleri duyulmuştu.Türkeş ihtilalin 

neresindeydi?Şu an neresindeler? 

            Zira Menderesin en büyük suçu! Ezanı aslından yani Arapça olarak 

okutturmasıydı.Bin öğrenciyi kıyma makinasında kıyma,bebek-köpek maması iftiraları 

da cabası…   

          27 mayısta ihtilalciler yedi bin subayı ordudan atmışlardı.[4] 

27 mayıs gayrı meşru yeni bir çocuğun doğuş dönemidir.Zir bu 71,80 ve 28 

Şubat-1997-yi tetiklemiş oldu. 

Egemenlik kayıtsız ve şartsız güçlü,silahlı ve iktidarı elinde bulunduranındır! 

Biraz batı kültürü okuyan Derviş:”Birinin özgür seçişini ifade ediyorsa türbanla 

hiçbir sorunum yok.Bu,birçok genç hanımın kendi iradesiyle seçtiği bir şey.”der. 

İhtilalin şakşakcılığını üniversiteler yapmıştı.Şimdilerde de öyle.Cüppeli 

çiftçiler,fırtına bekliyor.Adeta asırlar gibi gelen 1,5 yıllık açık hava,puslu havayı 

sevenleri sun-i olarak puslanmaya ve paslanmaya yönlendirmiş.Şimdi hava 

raporu;ziyaretçilerin çiçek yerine lokum getirmeleri duyurulur… 
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-Cumhur-un başı olan bir kimse Ahmet Necdet Sezer bile bu ülkede İmam-

Hatipleri tehlike saymaktadır.İmam-Hatipler ise onu tekzib etmektedirler. 

-Türkiye Barolar birliği başkanı Özdemir Özok:”İmam Hatip lisesi mezunu bir 

başbakanı içime sindiremiyorum.”diyebilmektedir. 

Kendisine tavsiyemiz ise,önce Nörolog ve Psikoloğa daha sonra da midesini 

tedavi ettirmeye davet ediyoruz.Mutlaka bir bozukluk çıkacaktır. 

Bir de ortaya çıktı ki,meğer başbakanlıktan 90 bin euro 

istemiş,vermemişler.Demek sindirim sistemini bozan paraymış. 

İmam-Hatiplileri içlerine sindiremiyenlerin boğazında kaldı,boğazında 

kalsın.Dar boğazlar…Dar boğazlılar… 

İmam-Hatib meselesi tüm okullara da aynı sistemin teşmil edilmesiyle çözüme 

kavuşturulur ve eğitime katılım kızlı erkekli olarak ve istekle artış sağlanmış olur. 

            Oraların imam yetiştiren yerler değil,topluma maddi manevi aktibvite,kalite ve 

değerler kazandıran yerler olarak düşünülmesi gerekir. 

            Aslında temel çözüm Tevhid-i Tedrisat Kanununun bir daha gözden geçirilerek 

düzenlenmesi,eğitimin ve kalitenin önünü tıkayan bu problemin kaldırılması gerekir. 

            Sadece imam-hatib değil,topluma bir kazanç sağlayacak ve üniversitelerin 

önündeki yığılmaları kaldıracak olan tüm meslek liseleri 28 şubatla en büyük darbeyi 

yemiş oldu. 

            27 Mayıs,12 Mart,12 Eylül,28 Şubat hep çözüme yanaşmamanın bir 

ürünüdür.Kendi çiftlik gibi diş kulelerindeki taşlarının oynamamasını isteyenlerin 

hantallığıdır. 

            Çözümsüzlükte çözüm,gerilimden kazanç aranmaktadır. 

Bugün hukukçular,anayasa mahkemesi üye ve başkanları her biri bir gazete 

köşesinde yazı yazmakta veya bir şirkette görev almakta veya bir partiye üye ve aday 

olmaktadır.Demek bu işin yolu,iş bulmadan önce önce çatacaksın,sonra işin 

hazır.Demek bu insanların bir bildikleri varmış!Elbette ben onlardan iyi mi 

bileceğim,onlar hem o kadar okumuşlar ki…. 

Sol partilere ihtiyaç var deniliyor,adeta olması,gelişmesi ve devamı için her 

uygun zemin hazırlanıyor.Bu adeta virüslere ve menfiliklere müsaade etmek gibi bir 

şey.Elde olmadan veya istenilmeden olması halinde elbette mücadele 

edilir.Yayılmacılığına değil,yayılmamasına çalışılır.Zorla kavga edecek kişi aramaya 

gerek yok. 

            Ancak yanlış ifade edilen bu sözün doğrusu ise,müsbet tenkidin yapılması veya 

her zaman ve heryerde olmaksızın muhalefetin olması bu olabilecek bir haldir. 



-Ülkücülük hareketi ve MSP ve devamı olan fazilet ve refahın bir iki sene arayla 

tamamen dibe vurup,liderlerinin eliyle bitirtilmesi hiç de tesadüfi değildir.Adeta bu 

partileri yönetenler değil de kuranlar tekrar kurdukları gibi yıktılar.Belki miadı 

doldu,belki ifade etmesi gerekenler ifa ve ifade edildi.Ayrı bir sayfa açılması 

gerekiyordu.Yıkılan ve heba edilen yıllar ve onların kalıntısı ise tarihin derinliklerine 

gizlilikleri ile beraber gömülmüş oldu.samimi olanlar buna kurban gittiler.En za kırk yıl 

yani bir nesil kavgayla kendi dönemlerini kapatmış oldular.Geriye bir burukluk,bazen 

hala süregelen bir inad,hayse beyseler,şaöyle olsaydı böyle olacaktılarla yapılan 

avunmalar.Kayıpları ödeyecek ve de ödetecek ise hiç kimse! 

CHP’yi de aynı akibet beklemektedir. 

Ancak bir ihtimal ölümünü değilde,ömrünü uzatabilir;Yıllardır partinin içinde 

bulunup ılımlı ifadelerde bulunan Zülfü Livaneli’nin sözleri uygulama ve fiiliyata 

dökülmeyince bir netice vermedi.Ancak Şişli Belediye Başkanı Mustafa 

sarıgül’ün,yıllardır içerisinde enerjinin biriktiği ve bir patlama anını kollayan partinin 

fay hattının oynamasına,düğmenin basılmasına sebeb olan hem sözlü ve hem de 

uygulamaya yönelik ılımlı çıkışları bu partinin ölüşünü dönüşüme çevirerek uzatmaya 

sebeb olabilir. 

Bu partinin ömrünün dolduğunu Bülent Ecevit de söylemektedir.Ancak onunki 

biraz politik olup zaten ölmüş olan kendisini diriltmeye yönelik bir çaba ve 

çırpınmadır.Yüzde yirmi ikilerden yüzde birlere düşmenin sancısının neticesidir. 

Zülfü Livaneli bir demecinde:”Partinin (CHP) kurtuluşu 

özgürlükçü,demokrat,Türkiye’de bütün kesimlerin kardeşçe yaşamasını öneren ve 

AB’ye yönelen bir yapıda.Katiyen sol değil.Solun ne anlam içerdiğini artık kimse 

söyleyemez.Sol ne demek,hangi sol?Kamboçya’da bir milyon kişiyi öldüren Pol Pot solu 

mu?Tony Blair gibi Irak’ta savaşan sol mu?Sol’u bana kimse anlatamaz artık.Sol 

dedikten sonra soru işaretleri başlıyor.CHP geçen süre içerisinde Kürt ve din 

hareketlerine karşı Türk milliyetçiliği ve Cumhuriyet refleksine kaydı.AKP,AB’ye daha 

çok sahip çıktıkça,CHP’de rejim koruma refleksine daha çok giriyor.”[5] 

Bu durumda Zülfü Livaneliye sormak gerek.Tanımlayamadığın solu yıllardır 

millete zorla kabul ettirmeye çalışmana ne demeli?Yıllardır milleti aynı durakta 

durdurmanın bedelini kime ödetmeli?Kim ödemeli?Yine dediğin gibi,sol ve rejim adına 

yine bu millet harcanmadı mı? 

Demekki korunan ve sahiblenen millet değil,rejim ve devletmiş…Harcanan ise 

millet… 

Görünürde bunun sorumlusu;İsmet İnönü,Bülent Ecevit,Deniz Baykal,Erdal 

İnönü…Geride ise sizler ve partiye oy verenler… 

CHP ciddi manada seksen yıllık geçmişini arkasına atarak değil de,gözünün 

önüne alarak genel muhasebesini yapıp,halka rağmen hakl particiliği yerine halka kulak 

verip,halka inip ve dinleyip ona göre kararlar almalıdır. 
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Mesela,Deniz Baykal bir iki yarımca denemeler yaparak başörtülü öğrencilere 

yönelik iyimser mesajlar vermeye çalıştı.Bu durumu çözme manasında öncülük etseydi 

ne kaybeder,neler kazanırdı? 

CHP hükümet yerine muktedir muhalefeti tercih etmektedir.Kazanmasa da 

iktidarlığı elinden bırakmamanın hazımsızlığı ve sıkıntısını topluma çıkarmaktadır. 

Tüm Türkiyenin partisi olmak istiyorsa,dar düşünce ve uygulamalardan 

vazgeçerek,herkese yönelik kucaklayıcı politikalar yürütmesi gerektir. 

Azınlık uğruna çoğunluğu dışlayan değil,herkesi kucaklayan olmalıdır. 

Seksen yıl önce millete biçilen bu elbiseler artık sıkmakta ve dar gelmektedir… 

-Biz gidenlerden siz gelenlere mesajlar.Bizler kaypak bir zeminde yetişen 

nesilleriz.O kaypaklık ise hala varlığını sürdürmektedir.Kavga ortamında 

büyüdük.Manevi kıtlık,maddi kısırlık,internetin son anlarında da olsa ucundan 

yakaladık.İmkansızlıklar içerisinde büyüyen bir nesil ne kadar üretken olabilir?Ne 

kadar güzel çiçekler açabilir?Çiçek açacaklara vesile olmuşsak ne mutlu bizlere… 

Kavgacı partilerin içerisinde büyüyen üç nesilin evlatlarıyız;Baba-Evlat-

Torun…Bu partilerin silinip süpürülmesi kader cihetiyle rahmet oldu.İnşaallah 

kavgasız bir nesille,gelişen zihniyete sahib bir gençlik oluşur.Kavgalı ortamda 

büyüyenler müsbet hareket edemezler. 

Belkide bu partilerin içerisinde bulunan meczub ve iyi niyetli insanlardır ki,bu 

partilerin devamına sebeb oldu. 

Nitekim Fatih’in İstanbulu fethe çalıştığı bir ortamda düşmesi gereken kale bir 

türlü düşmemektedir.Bunu keşfeden Fatih’in hocası Akşemseddin,Rumların tarafında 

bulunan Cibali baba adındaki bir meczubun,kaleye atılan topları tutarak geri 

çevirmesiyle bir türlü muvaffak olunamamakta ve bir de üstüne üstlük Cibali 

Babanın;Ya Rabbi,Gavurcuklarımı koru,duasıda fethi güçleştirmektedir. 

Diğer bir örneği ise; 

Çaycı Emin Çayırlı Hatıralarında;"Sabahlarıerkenden evine gidip sobasını 

yakardım. Yine böyle bir gün gitmiştim. Çok soğuk bir gündü, farkına varmadan sabah 

ezanından iki saat önce gitmiştim. Seccadenin üzerinde ibadet ediyordu. Mum ışığında, 

seherin soğuğunda, hazin bir sesle dua ediyor, için için yalvarıyordu. Ben heyecan 

içerisinde tam bir buçuk saat ayakta bekledim. Bu ulvî hali titreyerek, ürpererek 

seyrettim. 

Nihayet ezan sesleri uzaklardan gelmeye başladı. Ama o zamanki malûm Türkçe 

ezan sesleri... Dönüp bana dedi: 

"Emin, sen çok büyük bir hata ettin! Kasem ederim, yemin ederim ki, benim bir 

vaktim vardır, o vakitte melâike de gelse, kati bir surette kabul etmem. Sen çok yanlış 

ettin. Bir daha böyle hareket etme, bu kadar erken gelme, ezan okunmayınca gelme!' 

dedi. 



"Efendim affet, kusura bakma! Ay ışığı dolayısiyle vakti bilemedim. Erken 

gelmişim. Bir daha ezandan önce gelmem' dedim. 

"Üstadın Kutb-u Âzamla konuşması" 

"Bir gün beraber ikindi namazını kıldık. Namazdan sonra tesbihatta iken: 

"Kambur, ben mi haklıyım, yoksa sen mi haklısın?' diye birisine hitap ediyordu. 

"Ben yine bir çok zamanlar olduğu gibi, hayretler içindeydim. Odasında benimle 

kendisinden başka kimse yoktu. Benim merakımı görünce, meseleyi şu şekilde izah etti:  

"Onuncu Söz, haşir ve âhiret hakkındadır. Ben o eseri bir vakitler Barla'da 

yazıyordum (1926 senesi). Baktım o günlerde bir İslâm düşmanı, ıslahı gayr-i-kabil... 

Arefeye bir kaç gün vardı. Ben beddua ettim. Benim bedduama karşılık bütün Hicaz 

velileri ve Hicaz'daki Kutb-u A'zam ise, onun ıslahı için dua ediyorlardı. Benim 

bedduam ferdî kaldığı için iade edildi. Aradan uzun seneler geçti. Baktım, bu sene 

(1938-1939senesi) bana nihayet hak verdiler. Ben halbuki bunun ıslahının gayr-i kabil 

olduğunu biliyordum. Onlar nihayet bu sene başladılar beddua etmeye. Benim 

konuştuğum Kutb-u A'zam'dır; Mekke-i Mükerreme'dedir. Bütün Hicaz'la birlikte 

beddua etmeye başladı. Bana hak verdi. Ben de ona hitap ettim.” 

Dualarımızı düzeltelim…Dualarımızın iyi ve kabul olması için dua edelim. 

Allah bu milleti şaşırtmasın… 

  

Mehmet   ÖZÇELİK 

26-01-2005 
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BEREKETLİ     ADIYAMAN 

  

             Adıyaman tarihi yapısı itibarıyla M.Ö. 40.000 yılına kadar uzandığı,M.Ö.900-

700 yılları arasında Asurluların etkisinde kaldığı,Türklerin 751 yılında Talas savaşıyla 

İslamiyeti kabul etmesi üzerine,643 yılından itibaren İslâmın etkisi alanına girdiği 

rivayet edilmektedir. 

Adıyaman;Güneydoğu Anadolu bölgesinde,Karasal bir iklime sahip,yer altı 

zenginlikleri bakımından zengin olup,sadece Türkiye’de çıkan  petrolün % 55 

civarındaki bir bölümü Adıyaman'da çıkmaktadır. 

            Gerek Nemrut dağı,gerekse Pirin mağaraları,Eski Samsat ve Eski Kahta 

ilçelerindeki tarihi kalıntılarla turistik bir kent izlenimini hala sürdürmektedir. 

            Adıyaman biri sel diğeri yangın olmak üzere iki büyük felaket yaşamıştır. 

            “1237-1246 tarihleri arasında Selçuklu tahtına geçen II.Gıyaseddin Keyhüsrev 

zamanında Adıyaman taraflarında peygamberliğini ilan ederek isyan etmiş olan ‘Baba 

İshak’(Babailer isyanı) ın çevresinde toplanan Türkmen boyları kısa bir sürede 

silahlanarak Kefersud,Adıyaman ve Samsat bölgesinde başlattıkları ayaklanma devletin 

zayıflığını ortaya çıkarmıştır.”[1]  

-XVI.yüzyılda Dulkadirli Türkmenlerine bağlı Maraş Yörüklerine tabi Araban 

(Araplar) taifesi bulunmaktadır.Araban taifesinin de kendisine bağlı Kara Yağmurlu ve 

Alagözlü cemaatları vardır.Bunlardan Kara Yağmurlu cemaatı bu yüzyılda Adıyaman 

Behinsi kazası Keysun nahiyesinde kışlamakta olup,13 hane 1 mücerred nüfusu 

bulunmaktaydı.Alagazlü cemaatinin ise Kahta kazası Turuş kazasında kışladıkları 

bilinmektedir.Alagözlü cemaatinin bu tarihte 109 hane ve 15 mücerred nüfusu 

bulunmaktadır.”[2]  

            Ve bu tarihte Behisni de Ceritler (Ceridler),Çağırkanlı’lar yaşamış[3] ve “Bu 

taifeye bağlı Kırlarlı,Süleymeni ve Yaycılar adında üç cemaat bulunmaktadır. (Bunlar 

da)..Behisni kazasına bağlı Terbizek,Bakla köyleri ve Serçe isimli mezrada 

kışlamaktadırlar.de yaşamıştır.[4] 

            “1540 yılında Adıyaman Behisni’de mevcut Yörüklerin hepsi Ekrad-ı İzeeddin 

Bey’e bağlıdır.(Bu ise Bozulus Türkmenlerindendir.”[5]  

            Ayrıca Kırşehir’de de bulunan Çimeli Köyü,çimeli’ler Maraş 

Yörüklerindendir.[6]  

            -Büyük devlet olan Osmanlı içerisinde barındırdığı tüm gayri Müslimlere de 

görevler vermiş ve bundan da bir sıkıntı duymamıştır.Osmanlı büyük oynamıştır. 

İçindekileri dışlamamış,içine alıp barındırmıştır.Mesela; 

            AdıyamandaAzâ-i Meclis-i İdare de görevli  biride;Abraham Efendi, 

Mümeyyizân-ı Meclis-i De’avi üyesi Kirkor Efendi,Sandık Emini Agop Efendi,Meclis-i 

İdare-i Vilayet’te Azâ-i Müntehabe yani seçilmiş azâlardan Bedon Efendi,Tomas Efendi 
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gibi meclisin idaresinde gayrı Müslimlerde görev almışlardır.Böylece Osmanlı cüzlerden 

oluşmuş bir küll’dür.Ne vakit ki Lozanla beraber bu cüzler içten koparılmaya ve 

bölümlere ayrılmaya çalışılmışsa,koca imparatorlukta çatlamaya ve yıkılmaya 

başlamıştır. 

            Adıyaman kalesinin güney tarafı Gavur Mahallesi olarak bilinmektedir. 

Müslimlerle gayrı Müslimler iç içe yaşamışlardır.Osmanlı ve halkı bundan 

korkmamıştır.Çoğunlukla gayrı Müslimler Eskisaray,Hoca Ömer ve Şambayat’ta 

bulunmaktadır. 

            Eskisaray’da;2718 kişiden Müslümanlardan 411 erkek,387 kadın,Ermenileren 

625 erkek ve 584 kadın,Katoliklerden 134 erkek ve 137 kadın,Protestanlardan 200 erkek 

ve 240 kadın bulunmaktadır. 

            Hoca Ömer mahallesinde;Müslümanlardan 711 erkek ve 655 kadın, 

Ermenilerden 95 erkek ve 75 kadın bulunmaktadır. 

            Samsatın muhtelif köylerinde Ermeni ve Protestanları bulunmaktadır. 

            Gerger’in muhtelif köylerinde Ermeni,Katolik ve Protestan bulunmaktadır. 

            Besni de bazı mahalleler onların adıyla anılmıştır.Ermeni mahallesi,Katolik 

mahallesi,Protestan mahallesi… 

            Bunlara aid özellikle kiliseye bitişik okullar bulunmaktadır. 

            Hısnı Mansur,Besni ve Kahta kazalarında gayrı Müslimler Müslümanların 

yüzde onunu oluşturmaktadır.Zamanla bu yüzdelik daha da azalmıştır.Mesela Hısnı 

Mansur kazasında;6176 hane olup,bunun 11.505’ini Müslümanlar,1.355’ini gayrı 

Müslim nüfus oluşturmaktadır.[7] 

            Osmanlı’da onlarla ilgili hukukta: 

“Osmanlı döneminde gayrimüslimlerin evlenme, boşanma gibi özel hukuka 

ilişkin davaları kendi yönetimleri ve mahkemeleri tarafından kendi kanunlarına göre 

yürütülürdü. 

” Osmanlı dünyasında yaşayan gayrimüslimler, özel hukukta kendi dinî 

kurallarını uygularlarken, ceza hukuku alanında İslâm hukukuna tabi idiler. Diğer 

taraftan gayrimüslimlere ceza konusunda Müslümanlara verilen cezanın yarısı tatbik 

edilirdi. Örneğin zina, fuhuş, kız kaçırma gibi suçları işleyen gayrimüslimlere, 

Müslümanlara verilmesi gereken cezanın yarısı verilirdi. Yine dövme, sövme, yaralama 

ve öldürme suçlarında da durum aynıydı. Gayrimüslimler, şarap içmekte serbest iken, 

Müslümanlara şarap satmaları yasaktı.” Gayrimüslimlere, sosyal hayatta çok daha 

toleranslı davranıldığı açıktır. “ 

Bosna ruhbanlarına ve Galata Cenevizlilerine verilen “emannâmeler” Osmanlı 

Devleti’nde din ve ırk farklılığından dolayı temel hak ve hürriyetlerin kısıtlamaya 

gidilmediğinin en bariz örnekleridir. Bu konuda örnek vermek gerekirse; semt 

pazarlarının günü bile gayrimüslimlerin dinî günlerine denk getirilmemeye çalışılmıştır. 

file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/bereketli_____adiyaman.htm%23_ftn7


Bilecik’de semt pazarının günü mahallî idare tarafından Pazartesi’nden Pazar gününe 

alındığında; ibadet ettikleri güne rast geldiğinden dolayı gayrimüslimlerin şikâyetleri 

üzerine pazarın merkezî idare tarafından tekrar Pazartesi gününe alındığı 

bilinmektedir. 

Benzer bir hadise 1817’de Adapazarı’nda vuku bulmuştur. Kurulan semt pazarı, 

reayanın tatil ve dînî günü olan Pazar gününe geldiğinden bunun Cumartesi gününe 

alınması için merkezi hükümet, mahallî idarecilere talimat göndermiştir. [8] 

            İlk radyo 1937 yılında Adıyaman'a gelmiştir. 

            Ahmet Özçelik şahid olduğu ve o zamanda gazetede neşrettiği bir olayı şöyle dile 

getirmektedir; 

            Vali Rağıb Gerçeker zamanında Almanya'dan gelen Miskover ve Dr.Dorner 

Nemrud ve Kâhta'da çok araştırmalar yaptı.Bir çok tarihi eserleri kendisiyle beraber 

götürdü.Hatta bir seferinde çektiği fotoğrafları bana tab etmek için göndermişti.Ancak 

çektiği o filimleri köylülerin resimleri,halay sahneleri ve hayvan resimleri olarak 

göndermişti.Baktığımda hep buldukları tarihi eserlerin resmi idi. 

            Durumu Valiye ilettiğimde önemli değil,birkaç demir de onlar götürsün dedi.Bu 

durum sürekli devam etti.Ben de bunun peşini bırakmadım.Daha sonra sadece onlarla 

ilgilenmekle görevli olan komiseri görevden almakla olay kapandı.Ancak 

götüreceklerini götürmüşlerdi. 

            Adıyaman maddi-manevi açıdan bereketli bir yöredir.Ancak bereketli oluşu 

keşfedilmeyi beklemektedir.Tıpkı kuytu bir yerde kalan tarihi eserlerin ve kıymetli 

cevherlerin ehillerince aranıp yerinin tesbit edilmesini bekleyişi gibi… 

            Adıyaman'ın bu adı alması ise;Şu anda stadın yanında yerleri bulunan yedi güçlü 

kuvvetli kardeşlerden alarak –Yedi Yaman- denilmiş,daha sonra Arapların gelerek o 

geniş vadileri görmeleriyle –Vadil Yaman- (Geniş vadili yer)) denilmiş ve zaman 

içerisinde –Adı Yaman- olmak üzere Adıyaman olarak kalmıştır. 

            Daha Önceleri ise VII.Y.Y. Emevi Sultanı veya Abbasi Halifesi,Hükümdar ve 

Sultanı olan Mansur’dan alarak Hısn-ı Mansur (Mansur’un kalesi) adı ile 

isimlendirilmiştir. 

            Önceden Malatya iline bağlı olup,1-Aralık 1954 yılında 6418 sayılı kanunla 

vilayet olarak kabul edilmiştir. 

            Adıyaman konusunda Amcam Ahmet Özçelik ile Güney FM radyosunda yapmış 

olduğumuz uzunca sohbetimizde şunlar dile getirildi. 

            Adıyaman önceleri gayet küçük bir yerdi.Şimdiki Vilayet binasının veya 56-lar 

binası veya kütüphanenin oraya bir çocuk gittiği zaman,senin buraya geldiğini babana 

söyleyeceğim, derlerdi.O derece kimse kütüphanenin oraya bile gelemezdi.Oralar ıssız 

olarak kabul edilirdi. 
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            Adıyaman'da meslek olarak hemen hemen herkes köşkerlik yani ayakkabıcılık 

yapmıştır.En geçerli meslek idi.Öyle ki kızlarını köşkere vermek aileler için büyük bir 

önem ve gurur vesilesi kabul edilirdi. 

            Ayrıca çulhacılık mesleği de yapılırdı.Bugün ise bu meslekler sürdürülmediği için 

artık unutulmuş,o ustalıklar,o güzel meslek,adeta antika değerindeki bir sanat 

sahipsizlikten tarihe kavuşmuş oldu. 

            Adıyaman sosyal yaşantı itibarıyla da farklıdır.İnsanlar o kadar zengin 

olmamakla beraber gayet sıcak,samimi bir yaşantı içerisindedirler.Adeta yüzlerinde 

sevinç ve gülmeler eksik olmaz. 

            Kelle vurmalar yaygındı.Yani gece bağlarında kazana kelle koyarak pişirip 

dinlenmesi için ocağın üzerinde bulunduran veya kabıyla toprağa gömülerek üzerine 

yatılırdı. 

            Nitekim Amcamın anlattığı bir hatırada;”Amcam Veysi ile birisi babamgilin 

tarlada kelle pişirdiklerini duyup almak üzere gelirler.Karanlık olmasına rağmen 

babam gelenlerin olduğunu sezince tencereden anneme kelleyi çıkarttı ve yerine taş ve 

çirpi koydurttu.Ocaktan biraz uzaklaşıp yatma numarası yaparak almalarına göz 

yumduk.Geldiler,kazanı götürdüler.İleride amcam bari gitmeden kabı açalım da biraz 

burada yiyelim diyerek kabı açarlar.Ancak yerinde taşla çirpiyi görünce kızarak kabı 

orada bırakıp giderler. 

            Bu bir gelenek idi.Kelleyi vuranlar onu yedikten sonra kabı bir vesile ile 

getirir,sahiplerine verirlerdi.Bu durumda normal karşılanırdı.Ondan dolayı kelle 

yapanlar uyanık olur,kelleyi kaptırmamaya çalışırlardı. 

            -Biride Karadana'nın bir meselesi vardı.Bir gün köylünün biri gelmiş,dükkanın 

önünde oturarak arpa taplaması yemekte.Karadana buna dayanamayıp dükkana da 

gitmişken tekrar adamın oturduğu yere gelir.Ancak adamı bulamaz.Oradaki altıncıya 

sorar.Oda niçin sorduğunu söylediğinde;çok acıdığını,adamın köyden gelip parasının 

bile olmadığından kuru bir arpa taplaması yediğini,acıyıp ona kebap yedireceğini 

söyler. 

            Bunun üzerine altıncı -aman ha- der.O büyük bir sürü sahibi olup her sene 

gelerek 20-25 tane Reşat altını aldığını,şimdi de 22 tane alıp kayışının arasına 

koyduğunu söyler.Bunun üzerine kebab yedirmekten vazgeçip ona bir oyun oynamak 

üzere adamı arar.Uzun aramalar sonucu çeşmeden çıkarken adamı yakalar.La Hasso 

sen nerdesin,deminden beri seni arıyorum,ben sizin ekmeğinizi çok yedim,illa seni 

kebap yedirmeye götüreceğim,der.Adam her ne kadar ben Hasso değilim demeye çalışsa 

da onu konuşturmadan önceden anlaştığı Dolmanın oğlu Mustafa'ya,kebapçıya getirir. 

            1,5 kişilik kebap gelir,yenilir.O arada bir kişiye bakıp geleceğim deyip oradan 

ayrılır.Hasso bekler,gelmez.Kebapçı başka bir isteğinin olup olmadığını sorar.Hayır 

deyince parayı ister.Köylü ne parası der.O adam beni getirdi,o verecekti deyib vermeye 

yanaşmayınca plan gereği kebabçı işçi çocuğa dönüp,-Oğlum gitte jandarmayı 

çağır,bunun üzerini arasın,der.Adam işin kötüye gidip üzerinin 

aranacağından,altınların ortaya çıkacağından korkar ve gitmemesini,vereceğini 



söyler.Ne kadar olduğunu sorduğunda bir mecidiye der.Kebab 5 kuruş iken neredeyse 

on kişinin parası birden,fazlasıyla alınır. 

            Daha sonra kebapçının yanına gelen Karadana,ne olduğunu aynısıyla 

anlatmasını ister.Kebapçı da;Sen gittikten sonra kebabı bitirdiğinde,parasını 

istediğimde o verecekti,deyince,dedim ki;yahu o deli,seni buraya getirdi yediniz ya,o 

delinin teki,yolda kimi görürse Hasso Hasso der yer gider. 

            Öyle mi yav,o delimiydi…Oooy oyy.. 

            Deliydi ya.. 

            Parayı istemeden veren köylü,kebapçıya dönerek;Kebapçı kebapçı al şu 

parayı,ben Hasso değilim amma,o adam beni zorla Hasso etti. 

            İşte böyle yetmiş yaşındaki bir insan bile latife yapardı. 

            -Adıyaman’da çoklukla ziyaret ve türbe bulunmaktadır.Bunlardan bir 

kaçı;Abuzer-i Gaffari,Mahmud-el Ensari,Zeynel Abidin,Hacı Yusuf,İzollu Baba,Hasan 

Mekke,Muhiddin-i Arabi,Saffan Hazretleri,İshak Baba… 

            Adıyaman’a manevi hizmetleri geçenlerden ise bir kaçı;Gani Hafız,Mahmut 

Hafız,Cüleyli Hoca,Müftü Hayri Hoca,Mahmut Allahverdi…. 

            Bunlardan Saffan Hazretlerinin Hz.Peygamberin devesinin başını çeken birisi 

olup,Ermenilerle yapılan savaşta Samsat yolunda,Birig köyünde İslamın sancaktarı 

olup,şehit düşer ve oradaki makamında şeceresi yazılıdır. 

            Abuzer-i Gaffari ise;kendisi bir komutan ve bir sancaktar olup,ileri zatlardan 

biri olarak,Rasulullahın zamanında yaşamış olan sahabilerden değildir. 

            Sahabe olan Abuzer-i Gaffari hakkında hadiste de;O’nun yalnız yaşayacağı ve 

yalnız olarak öleceği bildirilmiş ve öyle de olmuştur. 

            Mahmud Ensari ise,Ensari aşiretlerinden olup oda komutan olarak ileri 

gelenlerden ve oda orada şehit düşmüştür. 

            İleri gelenlerden Gani Hafız âma olup,çok muhterem bir zattı.Kur’an kursu 

öğretmeni olup,gayet Kur’an-a vakıf bir kimse idi ve oradan da emekli oldu. 

            Adıyaman'da bazılarına Hâfız denilmesindeki bir sebep de,o insanların Kur’an-ı 

Kerimi öğrenmiş ve ezberlemiş olmalarından değil,âma olmalarından veya Kur’an-dan 

biraz bilmiş olmalarından kinaye olarak söylenmektedir.Bu da azımsanmayacak 

derecededir. 

            Şu söz ise bir hakikatı ifade etmektedir.Malatyalı bir zatında ifade ettiği üzere; 

Muhyiddin-i Arabi'nin beddua sadedinde;”Malatya'nın topalı,Besni'nin 

keli,Adıyaman'ın körü eksik olmasın.” 



            Muhammed Hâfız da ileri gelen zatlardandı.Yaşlı bir zat idi,Kur’an-ı çok güzel 

okumasına rağmen,sesi az,kendine yar değildi,sesi çok az çıkardı.Denilirdi ki;Keşke 

hoparlörler,mikrofonlar o zaman olaydı da bunun sesini dinleyeydik… 

            Cüleyli Hoca çok güzel vaaz ederdi.İslami kaideleri anlatır,ramazanlarda ikindi 

vakti Ulu Caminin şu andaki cenaze namazı kılınan yerde,havluda kürsüye çıkar 

insanlara vazederdi. 

            Müftü Hayri Hoca Adıyaman'ın sayılan müftülerinden idi. 

            Tıpkı bu insanların hali Fatihin İstanbul'u fethetmeden önce Bizans halkının 

gönlünü fethetmesi idi.Nitekim Fatih kale kapısından girerken Bizans kızlarının 

kendisine çiçek atma memnuniyetinde de görülmektedir. 

            Memleketlerin gönül erleri de onların gönüllerini fetheden insanlardandır. 

            Adıyaman halkının okumamışı dahi kendi çabasıyla kendisini yetiştirmiş,şiir 

veya kültür alanında belli bir seviyeyi yakalamıştır.Rifat Efendi,İbrahim Hakkı Baba 

gibi... 

            Mesela;Akif Gürler.Birinci eşi ölür ve ikincisini almak ister.Bu düşünce ile Ömer 

Efendiden Hanım adındaki kardeşini kendisine vermesini ister.Ancak bir türlü 

vermezler.Bir gün Ömer Efendi arkadaşlarıyla Çarşı Camisinin hücresinde oturdukları 

bir sırada önceden aşağıdaki yazmış olduğu Hanıma karşı olan sevgi,onsuz keder ve 

yanmışlığını,başının derdlerden kurtulmazlığını,ciğerinin yandığını,bu dünyadan 

vurulmuş kanlar içerisinde olarak gidişini şiiri Akif Bey'e okur.Aralarından sessizce 

kalkan Ömer Efendi eve gelerek hanımı Zeyneb'e;Kız kardeşi Hanım’ı Akif’e verdiğini 

söyler.Onlar ise şimdiye kadar asla gönlü olmamasına rağmen ne olup da böyle bir 

karar verdiğini sorarlar.Oda durumu anlatıp vermeyi kabul ettiğini söyler.Şiirinde: 

  

            Âh-u kim neyleyim gün be gün artar kederim 

            Ne beladır ki tükenmez bu benim derd-i serim 

            Yine eflâke çıkar derdi dilim nevhelerim 

            Korkarım,seni âhım yakar ey mâhişelerim 

             

            Günde bir hal ile eyvah ciğerhûn olurum 

            Daha bilmem ne kara günlere saklar kaderim 

            Ben senin zülfü dilâ yüzüne berdar olurum 

            Şöyle bil ki dû cihanda bî haberim 



            

            Var senin âlâmı gamın cümlesin bâr etsin. 

            Bu da bir çiledir ey dil kaderimdir çekerim. 

            Akif'e yâr-ı vefa görmedin ey vâh-ı âhir 

            Göz açık bağrı yanık sine kızılkan giderim... 

             

  

  

  

                                                    

ADIYAMAN’IN        MECZUBLARI 

  

            Anadolu'nun şekillenmesinde  ve oluşumunda maddi Alp Erenler kadar belki 

onlardan daha fazla olarak manevi erenlerin mevcudiyetidir.Bu insanlar Mekke ve 

Medine başta olmak üzere bulundukları yöre ve oradaki akraba,mal birikimi gibi her 

şeylerini bırakarak Anadolu'ya gelmişler.İstanbul ve Çine kadar gitmişlerdir.Gittikleri 

yöredeki insanlara maddi rehber, imam,şeyh ve mürşid olup o insanlara yol ve yön 

göstermişlerdir.Oradaki insanlarda onlara bir şükran olmak üzere sürekli 

hatırlanmaları için ölmez bir türbe ve ziyaretgah haline getirmişlerdir.Hayatta iken 

hayat verdikleri o insanlara,ölümlerinden sonra dahi onların çocuklarına hayat 

vermişler,onlara hayat olmuşlardır.Kendileri hatırlanırken manevi yönleri ön plana 

çıkmış,o diyarın manevi atmosferine katkıda bulunmuşlardır. 

            Adıyaman'da da bu kabilden manevi şahsiyetler mevcuttur. 

            Bunlar bazen meczub olarak da kendilerini göstermişler.Bazen deli bazen veli 

gözüyle onlara bakılmış,meczub olarak nitelenmişlerdir. 

            Meczubluk kendinden geçme halidir.Başkalarının dünyalarından ayrı olarak 

kendilerine veya kendi gibilerinin dünyalarına mahsus bir hayattır.Aklın ve dünyanın 

ölçüleriyle ölçülmeyecek bir haldir. 

            Mesela;Fatih zamanında meşhur olan Cibali Baba gibi ki;Fatih tüm yöntemleri 

deneyerek surları top atışına tutar,ancak bir türlü surlardan gedik açılmaz.Çünkü 

Bizans'ın içinde bulunan Meczub Veli Cibali Baba;Allahım gavurcuklarımı koru,deyip 

dua etmekte ve atılan topları adeta geri çevirmektedir. 



            Fatih secdeye kapanıp Allah’tan nusret ve fethin müyesser olması için dua eder 

ve fetih gerçekleşir. 

            Bir rivayete göre;eğer Fatih;Ya rabbi ya beni ya onu al,deseydi,Allah Fatih’in 

ruhunu alırdı.O derece  Cibali Baba Allahın yanında veli bir kul idi ancak akıllı 

değil,meczub idi. 

            -Nitekim Allah” Leyle-i Kadri, umum ramazanda; saat-ı icabe-i duayı, Cum'a 

gününde; makbul velisini, insanlar içinde; eceli, ömür içinde ve kıyametin vaktini, ömr-

ü dünya içinde saklamış.”[9]  

            Yine meczubun birisi yırtık pırtık eski elbiselerle çarşıda dolaşır.Müftü Efendi 

ise onun bu durumundan pek rahatsız olur.Her gördüğü yerde adeta onu azarlayıp 

sıkıştırırcasına yeni elbiseler giymesini söyler. 

            Bir gün müftü rüyasında peygamberimizi görür.Rüyasında;o veli kuluna 

dokunmamasını,rahatsız etmemesini söyler. 

            Müftü bu sefer o meczubu yeni takım elbise giymiş olarak görünce hoşlanır ve 

ona;Tam şimdi güzel oldun,hep böyle giyin,diyerek yine ona kendi bildiğini hatırlatır. 

            O meczub ise verdiği cevapta;Sana Rasulullah söz anlatamadı,ben mi söz 

anlatacağım,der ve oradan ayrılır. 

            Ş.Urfa'da cereyan eden bir hadise ve hatırada:“Medresede Dergahın (Ş.Urfa) 

İmamı cemaata şunları anlattı:”Dergahın benden önceki imamı,hem büyük bir alim 

hem de evliyadan bir zattı.Üstadımızı defnettiğimiz türbeyi o yaptırdı.Herkes bunu 

kendisi için yaptırdığını zannediyorlardı.Vefatına yakın”Sakın beni oraya 

koymayın,dergahın yanındaki kabristana defnedin.Oranın sahibi gelecek.”dedi.Üstad 

(Bediüzzaman Said Nursi)vefat edince imamın ihbarı tam tahakkuk etmiş oldu.”[10]  

            Yavuz Sultan Selim:  

Padişahı âlem olmak bir kuru kavga imiş  

Bir veliye bende olmak cümleden evla imiş  

            Bu meczublardan özellikle bilinenler ise; 

  

                                      İ    S    O 

  

            -İso,kış günü yalın ayak gezer,ayakkabı verdiklerinde de onu giymez,mutlaka 

birine verirdi.Bazen de birini yakalayıp ona zorla bir şeyler aldırır 3 gün içerisinde onu 

birine verirdi.Vereninkini kabul etmezken,bir ham bulalım da ondan alalım,derdi. 

            -Babası gilde yatıp kalkardı.Babasının ismi İmamdı. 
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            -İso,bir gün bir bakkala gelir,peynirlerin üzerine sinekler konmaktadır.Niye 

belediye bunlara bakmıyor,demek kendi dertlerine düşmüşler,derdi. 

            -İso,bir gün Hılt Ebzer’in yüksek binasına bakar ve;Bu bunu nasıl sırtına 

alacak,derdi. 

            -Babası öldüğünde de;Eğer babam şu şu günahlardan sorulursa işi yaş,eğer 

onları kolay cevaplarsa diğer işi kolay olur,derdi. 

            -İso,bir gün Hüseyin adlı bir vatandaşla özellikle yanındaki Muhammed'e;adını 

bilmediği halde adıyla hitab ederek,Bana biraz bastık getir,der.O kişide bizde bastık yok 

deyince,Hanımın evde falan yere koymuş der.Eve gider ve denilen yere bakar ki 

gerçekten de kendisinin bile haberinin olmadığı o yerden bastığı alır ve getirir. 

            -İso,bir gün birini çekiştirir,çekiştirdiği kimsede birden orada belirerek;Ya 

İso,ben sana ne yaptım ki…”deyince,birden-Sen burada mıydın,deyip geçiştirir. 

            -İso kebap dürümünün önce ekmeğini yer,sonunda da kebabını,etini yerdi. 

            Çok efendice yemek yerdi.Öyle yemeği ve ekmeği birden ağzına doldurmaz,çok 

efendice ve edeblice yerdi. 

            -İstanbul'a giden bir Adıyamanlı.Orada konuşurken birinin dikkatini çeker.O 

kişi buna;Eğer Adıyaman'a gidersen benden İso'ya selam söyle der.Kim olduğunu 

sorduğunda ise;Sen selamımı söyle o anlar der. 

            Adam Adıyaman'a gelir unutur.Aradan bir sene geçer.Birgün kahvede biriyle 

buluşacaktık.Birden kapıdan içeriye İso girdi der.Hemen hatırlar ve İsoya dönerek;Ya 

İso İstanbul'dan biri….deyip daha cümlesini tamamlamadan,tamam tamam -Aleyküm 

Selam –geç oldu ama tez oldu,diyerek adam söylemeden selamı alır. 

            -Geçici olarak çalışan bir işçi.Bir gün iş yerinde şantiyede arkadaşlarıyla beraber 

namaz kılarken bunu gören şef hiddetlenir ve bunları işten kovar.Ancak Ali usta 

ustalıkta farklı biri olduğu ve onu farklı olarak düşündüğü için ona kal der.O ise kabul 

etmeyip şefin üzerine yürür ve arkadaşlarıyla beraber işten ayrılır. 

            Zaten senenin birkaç ayını çalışmakta idi,şimdi ise oda elden gitti.Ne yapacağını 

şaşırır.İyi bir usta olduğundan Adıyaman'ın bağlı olduğu Elazığ Bölge Müdürlüğünden 

buna gelip çalışması için davet çıkar. 

            Ali Ustanın da kökü başı beş lirası vardır.O da ancak gidip gelme parası olup 

yemek parası bile bulunmamaktadır. 

            Şiddetli bir kış yaşanmaktadır.Bilet almak üzere terminale gelir.Yolda İsoyla 

karşılaşır.Karşısına dikilen İso;Cebindeki beş lirayı bana ver,hemen evine çocuklarının 

yanına dön.Sen iki büyük nimetle karşılaşacaksın,der.Biraz şaşkınlık biraz 

rahatlamakla birlikte ısrar etmez ve eve döner.Çok geçmeden belediyeden işe alınmak 

üzere çağrılır ve ikinci nimete de ulaşır. 



            Ayriyeten İso,hükumetinde çok geçmeden yıkılacağını söyler ki çok geçmeden 

birkaç ay içerisinde oda gerçekleşir. 

            İso'nun bir değirmen olayı vardır.Değirmene unluk götürüp getiren Dursun 

amca diye birisinin bizzat ağzından dinlemişiz. 

            Bir kış günü dışarıda şiddetli kar yağıyordu.Gece vaktiydi.Hammal Dursun 

dediğimiz amca anlatıyordu ki Bir  gece yine Zeyno gilin unluğunu götürür.Akşam 

olduğundan  değirmen sahibi biraz beklemesini söyler.Bunları yaptıktan sonra seninkini 

çekeriz der. Dursun emmide olur der.Ve daha sonra çekilir, buğdayların ağzı 

bağlanır.Değirmenci gece gidemeyeceğini,ondan dolayı da burada kalmasını Dursun 

emmiye söyler ve kabul edilir.Daha sonra ateşi yakıp yanına uzanırlar.Saat gece on bir 

sıralarında yatarlarken birden kapı çalınır. 

            Bu saatte,karlı,soğuk bir gecede acaba bu kim ola ki derler.Acaba yolunu şaşıran 

birisi mi diyerek kapıya gelen  değirmenci; kim o der.Kapıdaki,açın yav,ben 

İso'yum,der ve açarlar. 

            Bir bakarlar ki İso.Her zamanki gibi İso yalın ayak,göğsü açıktır.Ne aradığını  

sorduklarında İso;Yav ben acım,bana biraz Havre yapın der. 

            Havre değirmende un ile hamur yapıp sadece tuz koymadan sacda 

pişirilir.Onlarda bu gece vakti ne havresi,sabah yaparız deseler de İso diretir.Bir türlü 

söz anlatamayacaklarını bildiklerinden mecburen havre yapmaya koyulurlar. 

            Değirmenci kendisi hamur yoğurmaya koyulurken,Dursun emmide sönmekte 

olan ateşi karıştırmaya koyulur.Ateşi yakıp orada bulunan tenekeyi üzerine koyarak 

üzerinde hamuru pişirmek isterler.Dursun emmi ateşi karıştırır fakat ateş söndüğünden 

bir türlü yanmaz.Ancak taşın üzerinde bulunan kibritle yakmak için kibriti 

aldığında,kar suyunun onu yaşarttığını görürler.Yakmak mümkün değildir.Bunu da 

İso'ya göstererek vaz geçmesini,sabaha kalması için razı etmeye çalışırlar.Fakat İso yine 

diretip,siz hamur yoğurun ben size hemen bir kibrit getiririm,der. 

            Bunlarda bu saatte ve bu kadar uzak bir mesafeden kibrit getirmenin mümkün 

olmayacağını bildiklerinden başlarından savmak amacıyla olur derler. 

            İso çıkar gider.Bunlarda hemen kapıyı kapatıp yerlerine yatarlar ki birden kapı 

yine çalınır.Açtıklarında İsonun elinde kibritle geldiğini görürler.Birbirine yapışık,yeni, 

kullanılmamış iki kutu kibrit.İnanamazlar ve kendi kendilerine her halde cebinde kibrit 

vardı,mahsustan bize kibrit almaya gidiyorum dedi ve bizi kandırdı derler.. 

            Nereden aldığını sorduğumuzda da;Gittim Bey Dayı dükkanı 

kapatacaktı.Kapatma dedim,bana bir kibrit lazım ama param da yok,sonra vereyim 

dedim,oda tamam tamam dedi ve bana bu kibriti verdi,dedi. 

            Mecburen tekrar kalkıp hamuru yoğurup İsonun Havresini yaparlar. 

            Ancak hamurun ucundan biraz koparıp yedikten sonra bitirmeden ben 

gidiyorum der.Yahu gitme,bu karda dışarıda kurt falan vardır,dediklerinde,He yav 

der,gelirken şuradaki tudun dibinde gözleri çınar gibi yanan dört kurt vardı,bana 



baktılar,bende onlara hadi gidin dedim gittiler.Onlar bana dokunmazlar deyip çıkar 

gider. 

            Dursun Emmi ertesi günü merakla unu fırına getirdikten sonra hayvanı orada 

bırakıp Bey Dayının bakkal dükkanına gider ve ondan;Dün gece İso'nun buraya gelip 

gelmediğini sorar.Bey Dayıda,he ya,ben dükkanı kapatacağım sırada İso geldi,bana 

kibrit lazım dedi,parasıda yanımda yok,sonra veririm dedi ve kibritini verdim,gitti der. 

            -İso'yu babası bir gün kavun tarlasında çalıştırır.İso ise bol bol kavun yer.Bunu 

gören babası İso’ya; 

            İso,iyi kavun yiyorsun ha,der. 

            İso’da;Bu sıcakta,bu sıcağı it’de yese,o da bu kadar kavunu yer,der.Elbette bu 

kadar sıcağı yiyen,bu kadar da kavunu yer,deyip kendini savunur. 

            -İso bazen terbiye dışı sözlerde söylerdi. 

            -İso bir gün yengesi gile gelir.Yengesi ise çamaşır yıkamaktadır.İso;Bugün ben 

öleceğim der.Yengesi de yahu şimdi ölmenin sırası mı,işimiz var deyince,-Neyse o zaman 

ben de yarın öleyim der. 

            Ve İso ertesi günü vefat eder. 

            Bir gün çarşıda adamın birisi İso'ya yaklaşır ve ona para uzatarak,uzun 

zamandır gelmeyen oğlunun gelmesi için dua etmesini ister.Üç aydır askerde olan 

oğlundan bir mektub almadığını söyler.İso ona,o parayı cebine koy,akşama gelir der.Ve 

gerçekten de oğlu akşam eve gelir. 

            -Hacıfakıoğlu Said Emmi bir gece köyden eşekle beraber yola çıkmış 

gelirken,önlerine bir çay çıkar.Çayı eşekle beraber geçmeye çalışırken selin gelmesi 

üzerine eşekle beraber suya yuvarlanacağı sırada biri gelerek bunu ve eşeğin yularını 

tutarak dışarıya çıkarıyor.Bunlara; 

            A burdan böyle git,diyor. 

            Said Emmi hele dur kimsin diyene kadar bu meçhul şahıs gecenin karanlığında 

kayboluyor. 

            Günler sonra çarşıda gezmekte olan Said Emminin yanına yaklaşan İso; 

            Said Emmi,suda akıyordun ha,deyib yine buradan da beklemeden ve 

seslenmesine aldırmadan çekip gidiyor.             

  

                                                            

 



K   A   D   O 

  

            -Kado,kesinlikle kötü laftan hoşlanmazdı.Kötü konuşanı ağır bir şekilde tenkid 

eder,onun yüzüne vururdu.Hatta kötü söz söyleyen olursa kendi yüzünü yolardı. 

            -Kado,uzun gömlek,fistan giyer,yalın ayak,başı açık olarak gezerdi.Kimseye 

zararı olmayan bir deli idi. 

            -Oruç tutar,davetlere giderdi.Oruçtan dolayı yemek yemezdi ancak enfiye 

çekerdi.Kendisine niye böyle yaptıklarını sorduklarında ise;Onu da içmeyeyim de 

çatlayayım mı yani,derdi. 

            -Kado terzi Halil-in kardeşi oğlu idi.Halil gilde,maskanda yatardı. 

            Her gün tıraş olurdu.Berber Alinin dükkanına gelir,tıraşını olur,onlarda şaka ile 

usturanın tersiyle yapınca,onlara nasıl yapılacağını söylerdi.Eğer yüzünde bir yerde bir 

kıl kalmış olsa hemen onu gösterip almalarını söylerdi. 

            Bir gün bir köylü geliyor,Halilden şalvarını istiyor,oda diyor ki;ben sana 

demedim mi iki gün sonra gel.Bu durumu uzaktan gören Arif Hocanın oğlu 

Mahmut,İsoyu çağırıyor ve köylüyü göstererek;İso bu adam var ya,senin maskanını 

alacak,istiyor deyince İso gidiyor ve adamın ensesine şiddetle vurarak-Sen mi benim 

maskanımı alacakmışsın-diyor.Adam neye uğradığını bilemeden hemen oradan kaçıyor. 

  

                                                           R   E   M   O 

  

            -Remo Külhanda yatar,yeri de belli değildi.Kimsenin evinde kalmaz,kendi 

külhandaki yerine gelirdi. 

            Bu zat külhanda yatıp kalkardı.Kendisi için orası Gül Hanı idi.Bundan dolayı 

hiçbir yerde kalmaz,Gül Hanıma gideyim derdi. 

            Devamlı yerin göğün sahibine bak der,yerin göğün sahibini düşündürürdü. 

            Abdestli namazlı biriydi. 

            Dışarı çıkıp yürüyünce,kedilerde peşinden gider ve onlara yemek verirdi. 

            Çerkez Hoca bundan bir gün dua ister.O ise yine yürü yürü,yerin göğün sahibine 

bak ve olur olur der ve dua eder.Ve duanın tesiriyle şifa bulur. 

            Ve özellikle;Keşke İmamlar Salat-ı Tüncina'yı okusalar,derdi. 

            -Remo tutun altında yatar,kafası da yere hiç değmezdi. 



            -Remo bazen kahvede duvara doğru döner ve kebap veya içli köfte veya başka 

bir yemek adı söylemesiyle,çok sürmeden o yemek oraya mutlaka birisi tarafından 

gelmiş olurdu. 

            -Abukiya onu rüya aleminde,büyüklerin toplanmış olduğu bir mecliste,en baş 

köşede oturmuş olarak gördüğünü ifade etmiştir. 

            -(Peynirci)Mehmet Abi anlatır;Bir gün babam çok şiddetli bir şekilde ve de 

kıvranmakta idi.Ölüyorum diyerek sancılar içerisinde idi.Birden gece geç saat olmasına 

rağmen kapı çaldı.Açtık ki Remo.Babamı görüp yanına gelerek sırtına sertçe vurdu. 

Kuluncuna vurmasıyla birlikte ağzından yumurta sarısı gibi bir şey çıktı.Bunun üzerine 

babamın ağrısı geçti ve rahatladı. 

            Evvelden Külhanda demir ızgaralar vardı ve onun üzerine taşlar konur ve kireç 

kaynatırlardı.Çünkü kireç ocakları o zaman yoktu.Evlere lazım olan kireçleri oradan 

alırlardı.Hamamcı yapar ve hamamda onlar satılırdı.İşte Remo o demir ızgaraların 

altında yatar,ateş alevleri,üzerine ateş kül dökülür ve yanmazdı.Bu herkes tarafından 

da görülmüş ve bilinmektedir. 

            Hatta Göz Doktoru Ramiz Bey vardı.Rıza Murad isminde bir doktor 

gelmişti.Ona,bak ateş üzerine düşüyor ve yanmıyor diye onlara göstermişti.Ne yüzü 

yanardı,ne de elbisesi. 

            -Remo külhanına Gül Hanı der ve oradan ayrılmazdı.Ölümü de Gül Hanında 

olmuştur. 

            -Nereden geldiğini ise kimse bilmezdi. 

  

  

                                               H   I   R   A 

  

            Aslen Besnilidir.Asıl adı Muhammed'dir. 

            Özelliği ise,Adıyaman'a gelir,konfeksiyon dükkanlarına girer,kumaş toplarını 

indirerek düzenler ve temizlerdi.Bir başkası dükkana baktığı zaman mutlaka buraya 

Hıra’nın eli değmiş derlerdi.O derece düzenli ve temiz hale getirirdi. 

            Ne yersin dediklerinde,kebap olursa yerim derdi.Ve Besni'de de ölmüştür. 

            İbretli bazı durumları vardı ki,herhangi bir cenaze geçtiği zaman onun 

yaşantısına uygun olarak bazı ibretli tesbitlerde bulunur,ah yazık oldu,şöyle veya böyle 

olsaydı kabilinden konuşmalarda bulunurdu. 

  



                                               A   L   T   I   N   C   I 

  

            Bu da insanlardan altın alırdı.Nitekim Besni'de birisi birisine bir altın 

vererek,Adıyaman'a gittiğinde bunu Altıncıyı bul,elini öp ve bu altını ona ver der. 

            O kişide Adıyaman'a gelir ancak unutur.Bir gün Altıncının yanından 

geçerken,bir türlü yanına varma durumu gerçekleşmeyince Altıncı o kişiye;Bari elimi 

öpmeyeceksen,altınımı ver de öyle git der. 

            Bir mecliste iki eliyle bir şeyler tartar.Kendisine böyle ne yaptığını,neyi tarttığını 

sorduklarında cevaben: 

            Adıyaman ile Bağdat'ın evliyalarını tartıyorum,hangisi daha ağır,der. 

            Hangisi daha ağır geldi dediklerinde; 

            Hemen hemen Adıyaman evliyaları Bağdat evliyalarına ulaşıyor,aynı der. 

            Kendisine güldüklerinde;Ağalar ağalar,gülün bakalım siz mi bana 

gülüyorsunuz,ben mi size gülüyorum,derdi. 

  

                                             

 

ÇIPLAK       BABA 

  

            Bir ağanın hizmetinde çalışmaktadır. 

            Kendisine Çıplak Baba denilmesi ise;Ahırda hayvanların altlarını temizledikten 

sonra çıplanır ve orada yuvarlanır.Acaba hayvanlar yattıklarında onları rahatsız edecek 

herhangi çöp ve taş gibi zararlı bir şey kalmış mı diyerekten tecrübe ederdi. 

            Hatta bunu sürekli olarak yapmış olmasından dolayı da iftiraya uğramıştır. 

            Bir gün efendisi hacca gider.Efendisinin hanımının yanına gelerek efendisinin 

gönlünün içli köfte istediğini söyler.Kadın kızmakla karışık olarak;Şuna bak hele,kendi 

gönlü içli köfte istiyor,birde efendisini bahane ediyor,der. 

            Ve yine de kırmaz ve içli köfteyi yapar. 

            Tabakla beraber içli köfteyi verirken bir de tenbihte bulunur;Aman ha tabağı 

geri getiresin,der.O da olur der ve çıkar. 



            Bir müddet sonra geldiğinde;Noldu içli köfteyi Efendine verdin mi der. 

            O da cevaben verdiğini,Efendisinin çok memnun olduğunu söyleyince,tabağı ne 

yaptığını sorar. 

            Efendisinin örtüyü verdiğini,tabağı ise gelirken getireceğini söyler. 

            Kadın ise,birazda kızarak,kim bilir kime verdi,tabağı nerede unuttu,der. 

            Artık hacıların dönme zamanı gelmiş,Efendisi de hacdan eve dönmüştür.Ancak 

bir de elinde hanımının içine içli köfte koyduğu tabak da vardır. 

            Efendi ise,gerçekten de hacda iken gönlünün içli köfte istediğini ve o anda 

azabının yani hizmetçinin kendisine içli köfteyi getirdiğini,öyle ki köftenin daha hala 

sıcak olup soğumamış olduğunu söyleyerek,işte bu da tabağı deyip verir. 

            Hac için tebriğe gelenlere de kendisini değil,onu ziyaret etmelerini söyler. 

  

                                               HACI   EBZER   BABA           

  

            Tarikat şeyhlerinin gösterdikleri kerametler haktır.Bugün bu ilmende 

sabittir.Allah’ın o kuluna özel bir ikramıdır.İslamiyet ve iman gıda ise,keramet onun 

meyvesi mesabesindedir.Gıdasız insan yaşıyamaz ancak meyvesiz yaşayabilir.Keramette 

gerektiği zamanlarda insanların imanını arttırmada bir vesiledir. 

            Anlatacağım olay bizzat komşumuzda gerçekleşmiş olup,ben dünyaya gelmeden 

ve merhum babam çocuk iken görmüş ve şahid olmuş olduğu bir olaydır. 

            Olay Kab Camiinin güneyindeki şu anda Ziya Gilin oturduğu evde olmuştur. 

            Adıyamanın keramet sahibi şeyhlerinden olan Hacı Ebzer Baba çeşitli 

zamanlarda artık herkesinde alışmış olduğu şiş saplama kerametlerini bir çok defa 

göstermiştir. 

            Ancak bu sefer göstereceği keramet herkesi şaşkına çevirecek ve olmaz 

dedirtecek bir keramettir;Kafa Kesme Kerameti… 

            Herkes Pazar gününü iple çekmeye başlar,nasıl olacak diye…Ve acaba kesilecek 

talihli kim? 

            Şimdiki Hacıfakı gillerden,altıncı Hacının babası Mustafa'nın başı kesilecek. 

            Merhum pederim Celal Özçelik’in anlattığı üzere;Mustafa amca havlunun 

ortasında ayakta duruyordu.Bizlerde toprak evin damında çoluk-çocuk,kadın-

erkek,genç-ihtiyar yığılmış bekliyor,olacakları şaşkınlıkla seyrediyorduk. 



            Hacı Ebzer Baba elinde bıçakla Mustafa amcanın etrafında yirmi dakika kadar 

döndü,konsantre oluyordu. 

            Birden elindeki bıçağı Mustafa amcanın boynuna vurarak kellesini eline 

aldı,havaya kaldırarak bir yirmi dakika kadar daha kafa elinde olduğu halde dönmeye 

başladı.Mustafa amcanın kafasız vücudu ortada dim dik olarak duruyordu. 

            Hacı Ebzer Baba kerametini gösterdikten sonra kafayı yerine geçirmek üzere 

vücudun üstüne koymaya başladı.Ancak kafa vücuda yerleşmiyordu.Hacı Ebzer Baba 

bir yandan terliyor,bir yandan yerleştirmek için zorlamaya çalışıyor ancak bir türlü 

kafa yerine yerleşmiyor ve olmuyordu.Belli ki bir şeyler eksikti. 

            Neredeyse bir yirmi dakika kadar daha böyle uğraştıktan sonra,bir şeyler 

hatırlamış gibi dama doğru bakıp ve özellikle kadınların oraya doğru 

yönelerek,yalvarırcasına;Bacılarım,Allahını seven gitsin,diyerek özellikle kadınların 

gitmesini istiyordu.Kadınlar gittiler… 

            Ve kelleyi yerine yerleştirmişti ancak kelle biraz eğik duruyordu. 

            Kadınların gitmesini istemesi ve istediği gibi kafayı yerleştirememesinin sebebi 

olarak da;daha sonra öğrendiğimize göre kadınların içinde birisinin özel halli olmuş 

olmasındandı. 

            Mustafa amca bizim komşumuzdu.Ben ise onu yaşlı iken görmüştüm.Gerçekten 

de evimizin önünden geçerken boynu biraz eğri olarak elinde bastonuyla geçerdi. 

            Arkadan biri seslenecek olsa başını dönderip ona bakamaz,tüm vücuduyla ancak 

dönebilirdi.O hafif eğrilik açıkça görülmekteydi. 

            Bu olay Adıyaman'da büyük yankı yapmıştı. 

            Bunu duyanlardan birisi olan bir hakim,birazda alaylı bir yolla;Hiç böylede şey 

mi olurmuş,diyerek kabul etmemişti. 

            Bu haber Ebzer Babanın da kulağına gitmişti.Güneş gibi açık,herkesin görüp 

şahid olduğu bir şeyi nasıl inkar ederdi? 

            Bir gün Hacı Ebzer Baba şimdiki Ziraat bankasının altında yan yana bulunan üç 

fırından biri olan Zeyno'nun fırınının önünde oturmaktaydı. 

            O sırada Hakim 3-4 yaşlarındaki çocuğunun elinden tutmuş oradan geçmekte 

idi.Bunu tam bir fırsat ve iyi bir ders olacağını bilen Hacı Ebzer Baba,yerinden 

fırlayarak hakimin elinden tuttuğu çocuğunu almasıyla birlikte yanmakta olan fırına 

girmesi bir olur. 

            Hakim feryadı basar.Yetişin,oğlum yanıyor,kurtarın diye yardım ister.Herkes bu 

durumu ibretle bekler.Hakiminde yapacağı bir şey yoktur.Çünkü ekmek çıkmakta ve 

yanmakta olan fırına girecek ve çocuğunu kurtaracak bir hali de yoktur. 



            Yarım saate yakın bir zaman geçtikten sonra Hacı Ebzer Baba kucağında 

çocukla beraber fırından çıkar.Hakimin ilk işi çocuğun elbisesine ve vücuduna bakmak 

olur.Bir yandan da çocuğuna oğlum bir yerlerin yandı mı,bir şeylerin var mı der. 

            Hakim yanıkları ve yanmaları araya dursun,çocuk devamlı olarak;Baba,amca 

beni ne güzel bir yere,yeşilliklere götürdü,der.Hiç babasını işitmez bile… 

            Verilecek ders verilmiş ve alınacak mesaj alınmış olduğundan hakim mahcub bir 

şekilde çocuğunun elinden tutarak sessizce ve başı önünde eğik olarak oradan ayrılır… 

  

            *Hacı Ebzer Baba için çok kerametlerden bahsedilir.Bir tanesi de şöyle 

anlatılmaktadır: 

            Yine artık adiyattan olan şiş saplamalar devam etmekte iken,devlet erkânından 

üst düzey birisi bunları inkâr edip,hafife almaktadır. 

            Yine bir gün Abzer babanın müridleriyle toplanıp şiş saplamasını bizzat gözüyle 

görünce bacakları dolanmaya ve titremeye başlar.Abzer babanın elindeki şişle üzerine 

doğru geldiğini görünce kaçmaya başlar. 

            Arkadan bunu takib etmekte olan Abzer baba,buna yetişemeyince şişi 

arkasından hızla fırlatır.Şiş bu zatın sırtından girmiş,karnından çıkmıştır.Ancak 

tehlikeli bir durum söz konusu olmayıp,Abzer baba şişi adamın sırtından çekerek alır. 

            Alınması gereken derste alınmış,bir daha da kabalıkta bulunulmamıştır. 

  

                                                                                                          02-07-2004 

                                                                              Mehmet    ÖZÇELİK 

NOT:Adıyaman’ın eşrafı ve Yukarıdaki Meczublar hakkında Bilgi-Belge ve 

Hatıralarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.Anlatacaklarınızı -www.tesbitler.com-sitesinde –

Ziyaretçi Defteri-ne yazabilir veya Mehmet Özçelik adına Güney FM Radyosuna 

iletebilirsiniz. 

  

  

                       

 

 

 



ADIYAMAN’DA    KULLANILAN    LAKAPLAR 

 

 

A 

Aba Kuççogil 

Abacı Bekirgil 

Abalıbey 

Abdulcebbargil 

Abikgil 

Abikoğlugil 

Abilligil 

Abo Paşagil 

Abukeyagil 

Abukoğlugil 

Abuzer Çavuşgil 

Abuzeri Aşşogil 

Abuzeri Gucirgil 

Abuzeri Gulligil 

Abuzeri 

Hasangil 

Ahçalı Hacı 

Efendi 

Ağa Bekirgil 

Ağvan Babagil 

Ağzı Yarım 

Alamottogil 

Alborugil 

Alkelonunoğlu 

Bozo 

Ali Berbergil 

Ali Berrigil 

Ali Hafızgil 

Ali Kocagil 

Ali Koço 

(Berber) 

Alifanigil 

Alikoğlugil 

Alipıhgil 

Alişirgil 

Allı Mamogil 

Allogil 

Alosiyarogil 

Altınlı Hayriye 

Amanatgil 

Ankifgil 

Anteplioğlugil 

Arap Hasangil 

Arap İzzigil 

Araplar 

Arif Hocagil 

Arnavut Aligil 

Ata Hocagil 

Attar Bozogil 

Attar Kadirgil 

Attar Mahmutgil 

Avçıngılogil 

Avraşogil 

Avuşogil 

Azapoğlugil 

  

B 

Baba Bektaşgil 

Ballı Mamogil 

Bala Şeyho gil 

Balogil 

Baltacıgil 

Bekir Ağagil 

Bekir Beygil 

Berber Ahmetgil 

Berber Aligil 

Bereket Ağagil 

Besnili Ömergil 

Beynamazgil 



Bilbilgil 

Bokuyoğgil(Boku 

Yoğun gil) 

Boyacı 

Hocagil(Boyahçı 

Hoca) 

Bölükeminigil 

Bumbulgil 

  

C 

Cabir Hocagil 

Camızgil 

Can-ı İzzet 

Celepcigil 

Celit 

Celkine 

Cerdoğlugil 

Ceritgil 

Ceviziçigil 

Cıcıkgil 

Cıkinigil 

Cıncıklı 

Mamogil 

Cin Aligil 

Cindargil-

Pektaşlar 

Cinogil 

Cüleyli Hocagil 

  

Ç 

Çakmakçıgil 

Çalkayışgil 

Çapikgil 

Çatogil 

Çenesi Kırık 

Çerikçigil 

Çerkezgil 

Çermogil 

Çetegil 

Çırranogil 

Çırrogil 

Çıstogil 

Çilibiş Gil 

Çil Mustafagil 

Çirişçi Kadogil 

Çivili Hasangil 

Çivirogil 

Çobangil 

Çolak Abogil 

Çolak Osmangil 

Çolakgil 

Çotaloğlugil 

Çuka Sefergil 

Çüççogil 

Çüççü Abışgil 

Çüççü İbişgil 

Çocuh Memet 

  

D 

Daşçıgil 

Davulcuoğlugil 

Dedogil 

Deli Bekirgil 

Deli Hacesangil 

Delicegil 

Dellal Abdullagil 

Dellaloğlugil 

Demirciler 

Devecigil 

Devegil 

Devgirgil 

Diniş Mahmutgil 

Diş Ahmetgil 

Dolmagil 

Durcu İbogil 

Düzengil 

  



E 

Ebalı(Etıno) 

Eco (Kemenci) 

Ekmekçi Ganigil 

Ekmekçi 

Mustafagil 

Ekmek Kaçıran 

Bozo 

Emin Hoca 

Emik Mehemet 

Enik Mehmetgil 

Enni Ömergil 

Erbab Ahmet 

Eşekmıllagil 

Etemgil 

Ettan Gil 

Evligil 

Eyyogil 

  

F 

Fadogil 

Fatbeterigil 

Fatogil 

Ferit Efendigil 

Fışşigil (Fışşegil) 

  

G 

Gafar Gil 

Gaffar Bekirgil 

Gavur Tevfik 

Gavur Şıho 

Gazıgil 

Gevende Şıho 

Gevro 

Gezelo 

Göncügil 

Grikogil 

Gül Gavurogil 

Güzel Mıççıgil 

  

H    > Kırmızı 

Harfler 

Arapçadaki  خ 

sesini verir. 

Hacecemgil 

Hacı Abuzer 

baba 

Hacı 

Abuzerbabagil 

Hacı Ağagil 

Hacı Bilalgil 

Hacı Çirişgil 

Hacı Emingil 

Hacı Fakıgil 

Hacı Fehmi 

Efendi 

Hacı Fışfışgil 

Hacı Gözgil 

Hacı 

Habipefendigil 

Hacı Höttogil 

Hacı İspirgil 

Hacı Kamagil 

Hacı Kasımgil 

Hacı Kındasgil 

Hacı Meççogil 

Hacı Mehmet Ali 

Efendigil 

Hacı Memişgil 

Hacı Mullagil 

(Mılla Gil) 

Hacı Paşagil 

Hacı 

Paşanınoğlu 

Musa 

Hacı Recepgil 

Hacı Osman 

Efendi 

Hacı Şükrü 

Efendi 

Hacı Veligil 

Hacı Yakupgil 



Hambal Mıççogil 

Hamgelerogil 

(Hemgellerogil) 

Hamılogil 

Hami Kolligil 

Hançerligil 

Hanımanagil 

Hanifiağagil 

Harıkçıgil 

Harputlıgil 

Harputlıoğlugil 

Hasesgil 

Hası Bekmezgil 

Hassikgil 

Haydar Efendigil 

Haylımgil 

Hazgırogil 

Hele Höllo 

Hello Baba 

Hemsiyarogil 

Hesen Baba 

Heyri Höttigil 

Hıdırgil 

Hıra Aligil 

Hırpogil 

Hırsız Meme 

Hıştogil 

Hilmi Çavuş  

Horoz Aligil 

Hortoğlugil 

Hödürogil 

Hökkezegil 

Hösin Baba 

Hössü Faraçgil 

Höttano Derviş 

Höttogil 

Huseni Kodik 

  

İ 

Iz yağı Kani 

  

İ 

İbahogil 

İbanagil 

İbicanigil 

İbilgil 

İbrahim Babagil 

İhsan Efendi 

İlengeçgil 

İlikgil 

İsmoğlugil 

İvikorrigil 

İzollugil 

  

K 

Kahveci Mıssagil 

Kalozogil 

Kamergil 

Kani Hafız 

Kara Abdullagil 

Kara Hacıgil 

Kara Kadıro 

Kara Mamogil 

Karabıyıkgil 

Karadanagil 

Karalökgil 

Karamaçagil 

Karın Mamo 

Karslıgil 

Kart Fatmagil 

Kasap ibiş Gil 

Kasoğlugil 

Kassogil 

Katırcı 

Saitağagil 

Kavigil 



Kavuşgil 

Keklikçi Bekir 

Efendi 

Kelağagil 

Kelemoş Gil 

Keleşgil 

Kelhogil 

Kelibogil 

Kelisotgil 

Kendogil 

Kertilli Hocagil 

(Kertilli Hoca) 

Keşkürgil 

Ketencigil 

Keveligil 

Kevi Hello Gil 

Kılbalı Kadirgil 

Kılbaşgil 

Kıldogil 

Kılıçgil 

Kılkılogil 

Kıllı Ahmetgil 

(Kıllı Ahmet) 

Kınacıgil 

Kınnabogil 

Kırhogil 

Kırıkgil 

Kızıletgil 

Kirazgil 

Kirli Cemile gil 

Kirli Derviş 

Kirli Hacıgil 

Kizirgil 

Koca Zoppikgil 

Kocağagil (Koca 

Ağa Gil) 

Koğagil 

Kolağagil 

Konyalıgil 

Korutmaz Gil 

Korttano Gil 

Kör Farız 

Kör Fevzi 

Kör İboş Gil 

Kör İnne 

Kör Mustafa 

Kör Şebapgil 

Körsılogil 

Köşker Dedegil 

Köşker Gadogil 

Köşkergil 

Köylüoğlugil 

Kucur Gil 

Kulah Gil 

Kullogil 

Kummogil 

Kurdo 

Kurnisgil 

Kurt Bekogil 

Kurtanogil 

Kuru Şıhgil 

(Kuruşeh Gil) 

Kurukafagil 

Kuş Mıcco 

Kuttik Gadogil 

Küçük Aligil 

Küçük Mehmet 

Efendigil 

Küffogil 

Küftegırgil 

Küllihıştigil 

Künnogil 

Künüş (Künüş 

Gil) 

Kürkoğlugil 

Küsülügil 

  



L 

Lavogil 

Leylekgil 

Lillogil 

Lokkogil 

Loppış 

Löklök Mahmut 

  

M 

Mahmudi 

Guligil 

Mam Hınzırogil 

Mamçakırogil 

Mam Kotto Gil 

Manikgil 

Mansurgil 

Maragil 

Maşevitgil 

(Maşavıt Gil) 

Mehdiağagil 

Mehemet Ağa 

Memiyalangil 

Merdinnigil 

(Merdinli Gil) 

Meriç Bekir 

Efendigil 

(Dayıgil) 

Mertegil 

Meşiştogil 

Mıççangil 

Mınigil 

Mırrogil – 

Müftü Hayri 

Hoca 

Mıstalıgil 

Minte Gil 

Mustafa 

Çavuşgil 

(Mustafa Çavuş) 

Mutullahgil 

Moze Hafız 

  

N 

Nahakgil 

Nakipler 

Nana Hasangil 

(Nana Gil) 

Nandozgil 

Natırgil 

Naylon Dursun 

Naylon Mahmut 

Naylon Zekiye 

Neşiştogil 

Nivogil 

Nuri Hocagil 

  

O 

Odacı Kadirgil 

Onbaşıgil 

Osmanı Belekgil 

Otçu Hanımgil 

  

Ö 

Öcagil 

Öcikgil 

Öççangil 

  

P 

Pabıcı Yallo Gil 

Paket Memet 

Pala Hocagil 

PalazAligil 

Pancargil 

Partalgil 

Paşagil 

Pat Hacıgil 

Payam Gil 

Pehlivangil 

Peltek Ömergil 



Pepigil (Pepe 

Gil) 

Pıçakcıgil 

(Pıçakcı Hoca) 

Pınarlıgil 

Pıtte 

Pisimamgil 

Polatlıgil 

Poturoğlugil 

  

R 

Recep Ağagil 

Remguriyogil 

Reşo Baba 

  

S 

Saçalık Gil 

Saçaklıgil 

Sadettingil 

(Sededin Gil) 

Sadıkbeygil 

Sadullahgil 

Sağır Karıgil 

Said Hafız 

Salih Efendigil 

Saltoğlugil 

Sandıkçıgil 

Sarı Şıhgil 

(Hasan Mekke) 

Sarıkızgil 

Sarmısakçıgil 

Sefer Ağagil 

Servergil 

Sete Halilgil 

Sıçan Aligil 

Sıçangil 

Sıdık Efendi Gil 

Sıradişgil 

Sinekligil 

Siyabentgil 

Sofugil 

Sorrogil 

Soytarıgil 

Sümütgil 

Sünnetçigil 

Sürmeli Hocagil 

(Sürmeli Hoca) 

  

Ş 

Şaş Hasangil 

Şeker Gil 

Şerrıgil 

Şeyo Gil 

Şeytan Hösin 

Şıh Beygil 

Şıppıgil 

Şiltegil 

Şişko Kazım 

Şollogil 

Şorba Sefer 

Şörüklü Abogil 

Şükrü Hafız 

  

T 

Takışgil 

Tallogil 

Tantanigil 

Tapbastıgil 

Tavukgil 

Tavvoil 

Teciroğlugil 

Tekkogil 

Temirağagil 

Terkoğlugil 

Tıfık Gil 

Tıllanıgil 

Tırnalgil 



Tizokgil 

Tokmakgil 

Toppalyamangil 

Toros İmam 

Tosungil 

Tosununoğlu 

Mahmut 

Tüysüzgil 

  

U 

Ultagil 

Usgevogil 

(Uskeviyo Gil) 

Uskorikogil 

Uyuzgil 

Uzun Hacıgil 

  

Ü 

Üsküllüko Gil 

  

V 

Vici Şükrügil 

  

Y 

Yağlıcıgil 

Yamlı Han Gil 

Yaneligil 

Yarım Ağa Gil 

Yemlihagil 

Yılanogil 

Yusufbadigil 

  

Z 

Zebetgil 

Zemherigil 

Zerpoğlugil 

Zevkoriyogil 

Zeynogil 

Zezi Bekmezgil 

Zıne Zoppe Gil 

Zırzırgil 

Zibilci Kelo 

Zombabagil 

(Zombaba) 

Zontur Gil 

Zorbagil 

Zulamgil 

  

 02-07-2004  

   Mehmet    ÖZÇELİK 
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İBRETLERLE   DOLU   BİR   HAYAT 

  

            Hayat ve hayatın her bir parçası ibretlerle doludur.Hayatımız da ibretler mevcut 

olduğu gibi,her bir karesinde ve noktasında da o ibret nazarıyla baktığımızda 

görebiliriz. 

            Âhiret her şeyin Fâş olduğu bir yerdir.Yani her şeyde birer ibret levhalarının 

bulunacağı bizzat gözle görülecek,akılla anlaşılacak ve kalb tarafından onaylanacaktır. 

            Dünyada bu ibretlere nadiren rastlamamızdaki sebeb ise;kareleri ve taşları yerli 

yerine oturtamamamızdan kaynaklanmaktadır. 

            Farkına varamamamızdaki bir diğer önemli sebeb de;Her faydamıza olan şeyden 

ders çıkarırken,zahiren zararımıza olan şeylerden bir fayda ve ders çıkarmamamızdan, 

çıkaramamamızdan veya çıkarmak istemememizden kaynaklanmaktadır. 

            O halde o ince noktaları fikir merceğinden geçirerek bakmalı veya fikrimizi 

inceltmeliyiz. 

            Hayat tesadüflerden uzak ibretlerle dolu,düşündürücü olaylar zincirinden 

oluşmaktadır. 

            Hayatta hiçbir şeyde tesadüf yoktur.Tesadüfe tesadüf edilmemektedir.Zira 

tesadüfte bir bilinçsizlik,hedefsizlik,gaye ve amaç gibi tasarruf ve tasarımların olmaması 

söz konusudur.Oysa sabah nasıl ki biz evden bir amaçla çıkmakta isek,aynı şekilde 

alemde her bir atom dahi o amaçla cereyan etmektedir. 

            Zira birden ona kadarki sayıları rastgele attığımızda bu sayıların şaşırmadan 

peşpeşe gelme ihtimali katrilyonda bir ihtimal bile değilken,katrilyonlarca atom ve 
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oluşumların bir ihtimalle peşpeşe gelmesini ne akıl kabul eder,ne de insanlıkla bağdaşır 

bir ihtimaldir. 

            Kur’an-da da ifade edildiği gibi:”Umulur ki kerih ve çirkin gördüğünüz bir 

şeyde sizin için hayır,hayır ve hoş  gördüğünüz bir şeyde de sizin bir şer ve kötülük 

vardır.”  

            Tıpkı Konyadaki yıkılan inşaatı daire karşılığı müteahhide veren yaşlı 

amcamız,kendisine düşen dairelerden memnundu.Bu memnuniyeti evli kızıyla da 

paylaşmak amacıyla bir dairesini de ona vermişti.Ancak yıkımda o da vefat edenler 

arasında idi. 

            Gerçeğin görülebilmesi için kaderin sır perdesinin aralanması gerekmektedir. 

            Tıpkı hayatın her kesitinde görmemiz gereken şu vakıa gibi ki; 

            Süvarinin biri bir çeşmenin başında hem dinlenmek ve hem de atını 

dinlendirmek amacıyla konaklar.Telaşından çaldığı bir kese altını oraya düşürür.Bir 

müddet sonra oraya gelen bir vatandaş çeşmenin başındaki kese altını alıp gider.Süvari 

yolda altını çeşmenin orada düşürdüğünün farkına vararak geriye döner.Ancak bu sefer 

çeşmenin başında başka birisi bulunmaktadır.Keseyi onun aldığını düşünerek adamı 

zorlar ve tehditlerde bulunur.Bir sonuç alamayınca da tartışma sonucu adamı vurur ve 

kaçar. 

            Bu ibretli olayı uzaktan seyretmekte olan bir diğer şahıs bu işin içindeki işi 

anlamak ve bu sırrı çözmek amacıyla araştırmaya koyulur. 

            Ve sonuçta şu neticeye varır:Birinci adam ikinci adamın babasının kesesini 

çalmış,durumdan habersiz olan ikinci şahıs böylece babasının çalınan kesesini geri 

almıştır. 

            Üçüncü yaşlı şahıs yıllar öncesinde süvarinin babasını öldürmüş ve kendisi de 

süvari tarafından öldürülmüştür. 

            Ancak elbetteki kimse kimsenin günahını yüklenmez ve sorumlu da 

değildir.Ancak aralanan sır perdesinden bu dünyada bize yansıyan bu kadardan 

çıkarılan ibretler… 

            İşte hayatın kesitinden yansıyan birkaç misal:             

               Bayramın ikinci günü aile efradıyla oturmuş sohbet ediyorlardı.Zaten vakit de 

biraz geçtiği için birkaç saat sonra da yatacaklardı. 

            Onlar böyle bir sohbet içerisinde iken hesapta olmayan bir telefon 

gelmiş,telefondaki komşusu ısrarla beş dakikalığına hemen gelmesini 

istiyordu.Komşusunu kıramazdı ve kalktı beş dakikalığına da olsa komşusuna 

gitti.Komşusunu memnun etmiş,gönlünü almış ve eve dönüyordu. 

            Gördüğü durum ise gayet korkunçtu.Beş dakika önce 36 dairelik 11 katlı bina 

karton gibi ve bir kağıt destesi gibi üst üste yığılmıştı.Evde iki çocuğu ve kocası vardı. 



            Telefonda adeta komşusu kendisine gelmesi için yalvarırken,şimdi de kendisi 

çevredekilere yalvarıyor,çocuklarını ve beyini kurtarmalarını istiyordu. 

            Bina tuz gibi olmuş belki ancak en üst kattakiler kurtulabilirlerdi.20’den fazla 

insan ölmüş,40’dan fazla kimse yaralanmıştı.Üç tane yan yana aynı müteahhidin yaptığı 

bu ortadaki bina çökmüş,diğerleri şimdilik çökmemişti. 

            Mukadderat gereği son anda gelen bir telefonla anne kurtulmuştu. 

             3-Şubat-004’deki bu çökmede sevinemiyenlerden birisi de Yılmaz ailesi 

idi.Çünki onlarda Kurban bayramlarını geçirmek üzere Cihanbeyli ilçesine 

gitmişlerdi.Evde haberleri seyrederken kendi oturdukları binanın yerle bir olduğunu 

görmüş ancak komşularının akibetinden haber alamamışlardı.Bayramlarını yarıda 

keserek hastahanelere gidip komşularının akibetlerini öğrenme telaşına düşmüşlerdi. 

           -İlk kurban kesmeye keçi ile başlamıştım.2004 yılı kurbanında da bir keçi 

almıştım.Malum olduğu üzere keçiler inat olduğundan baş edilmesi güç olur.Bizde de 

öyle oldu. 

            Bayramın birinci günü kurbanı keseceğimiz yere bir çukur kazmış keçiyi de 

yanımızda bulundurmaktaydık. 

            Gerçekten ibretli ve düşündürücü bir durumla karşılaşmıştık.Çünki o inatçı 

dediğimiz keçi kendi ayağıyla kazılan çukurun önüne gelmiş ve başını açılan çukura 

koyarak kurban edilmeyi beklemekteydi. 

            Bazen insanın akılla anlayamadığını,o hayvanlar hisleriyle anlamaktaydılar. 

            -Konyada çürük yapılma sonucu yıkılan bu binalardaki yaşananlar tam bir ibret 

levhaları halinde görülmekteydi: 

            157 saat sonra ölümle kucaklaşan Yasemin Herkesin ümidini kesip ayrılacağı bir 

sırada Ledi adlı bir köpeğin ısrarı ile dönüp tekrar baktıklarında kısık sesiyle su su diye 

bağırmaya çalışan anne ilk soru olarak 1,5 yaşındaki Bahar'ı sormak olmuştu.Onların 

hayatta olduğunu öğrenmek kendisi için en büyük kurtuluş olmuş,hayat mücadelesi 

daha da artmıştı. 

            Minik Bahar'ı ise babası son anda kurtarmıştı. 

            -Hemşire yeni yapılan bu binaya yeni taşınmıştı.Geliş macerası ise tam bir 

ibretlikti.Daha önce Adapazarında görev yapmaktayken depremle karşılaşmış ve 

kurtulmuştu.Denizliye gelmişlerdi.Orada da şiddetli depremden kurtulmuş ve bu sefer 

dostları kendisine nereye giderse orada deprem olduğunu söyleyerek,bu sefer deprem 

olmayan bir yere gitmesini söylemişlerdi.O da bu tavsiye üzerine Konyaya gelmiş ve bu 

binaya taşınmıştı.Gecede hastahanede nöbeti vardı.Ve nöbet için hastahaneye 

gitmekteydi.Kendisinden sonra ise bina yıkılmış ve buradan da sağ salim 

kurtulmuştu.Devamı mı şu anda habersiziz…Hayatın her safhası zincirleme birbiriyle 

bağlantılıdır. 



            Binada bir kutlama töreni yapılmaktaydı.Arkadaşlarından otuz kişi kadar 

gelmişlerdi.Depremde beraber… 

            Bu binada çok zayiat verilmişti. 

            Yine bu binada oturanlardan bir kısmıda bayram dolayısıyla memleketlerine 

gitmişlerdi.Depremin olduğunu dışarıda öğrenmişlerdi.             

            Bina yıkıldığında 18 kişi bayram münasebetiyle başka yerlerde 

bulunuyorlardı.Bayramda onların kurtulmaları için bir bahane olmuştu.Onlarda 

ahirettekilerle değil de,buradakilerle bayram yapmışlardı. 

               Umudunu yitirmeyenlerden biri olan 16 yaşındaki Muhammed'de 131 saat 

sonra kurtarılmış,hayata yeniden dönmüştü.Ümitlerin ve umutların bittiği yerde hayata 

göz kırpılıyordu.Kurtarma görevlisi anlatıyor:"Çalışma sırasında plastik bir hortumun 

hareket ettiğini gördük.O bölgeyi hemen boşalttık.Titiz bir çalışma ile hareket edip 

hortumun yanına yaklaştık.Orada bir delik gördüm.İçeriye baktığımda Muhammed'in 

gözlerini gördüm be (Ne yapıyorsun orada?) dedim.Çok şaşırmıştım ve heyecanlıydım." 

            Muhammed'in ilk sözünün:"Ağabey beni kurtarın."olduğunu ifade eden 

kurtarıcı Çevikbaş,şöyle anlattı:"Muhammet,bize (daha önce beni kurtaracaktınız ama 

dönüp gittiniz.Ben yukarıda kurtarma çalışmaları sırasında konuştuklarını 

duydum.Sonunda bir ışık görünce belki farkedersiniz diye yakınımda bulunan hortumu 

oynattım.) dedi.Şu anda tarifi yapılamaz bir mutluluk yaşıyorum." 

            Muhammed şunları anlattı:"Sarsıntının başlamasıyla merdivenlerden aşağı 

koşmaya başladım.Bina çöktükten sonra umutsuzluğa kapılmamaya çalıştım.Yukarıda 

enkazda çalışanlar olduğunu duyuyordum.(Nasıl olsa beni kurtarırlar)diye düşünerek 

kendimi rahatlatmaya çalıştım.Bulunduğum yerde cep telefonu aradım ama 

bulamadım.Annemin ve kardeşlerimin durumunu düşündüm." 

            "Hiç su içtin mi?"sorusuna karşılık"İçmedim,yemek de yemedim.Kaç gün orada 

kaldığımı bilmiyorum."diyordu.Oysa ümidini yitirmeden 6 gün kalmış ve bir o kadar 

daha da bu ümidle kalabilirdi. 

            Oysa baba Ahmet Kalem çoktan oğlu Muhammed,Hasan ve eşi Havva için mezar 

bile hazırlamışlardı. 

            11 kat 5 metrelik moloz haline gelmişti.Binanın yıkılacağı esnada bir ailede 

bulunan 5 kişi birbirine sarılarak bu dünyadan göçmeyi tercih etmişlerdi. 

            Bazısı da buraya gelmeden gitmeyi tercih etmişti.Fatma hanımın iki gün sonra 

dünyaya gelecek olan yavrusu da annesiyle beraber gidenler arasında idi. 

            Cep telefonları en umulmadık anlarda bile insanın imdadına yetişiyor,hayatını 

kolaylaştırıyordu.İşte cep telefonu burada da imdada yetişmiş,cepten abisine ulaşmıştı. 

            Ekrem bey 175 metre karelik olan arsasına daire karşılığında vermişti.Artık kızı 

da bir ev sahibi olacaktı.Bundan dolayı da sevinçliydi.Ev bitmiş ve kendisine verilen 



arsa karşılığı daireyi 6 ay öncesinden kızına vermişti.Kızı ve 2 torunu artık ev sahibi 

idiler.Ancak bu sevinç uzun sürmemiş,tüm ailede evle birlikte kaybolmuştu. 

            Böylece;Muhammedin durumu ise tam bir ibret levhasıydı.Her türlü kurtarma 

çalışması yapılmış ve aradan beş altı gün geçip artık ümitler kesilerek kimsenin 

kalmadığına kanaat getirilmişti.İşte böyle ümitsiz bir anda duyulan kısık bir ses ve 

esinti sonucu tekrar araştırma yapılarak Muhammed kurtarılmıştı.Bir kendisi sağ 

kalmıştı. 

            Yaratılıp dünyaya gelişimizden,yaşayıp ölüşümüze kadar hayatın her bir 

satırında binlerce hikmet ve ibretlere şahit olmaktayız.Ancak bazen bakıyor görmüyor 

veya ibret ve ders almıyor veya çok çabuk unutup es geçiyoruz. 

            Hz.Hüseyin'in ifadesiyle;İnsanlar hep ölümü başkasına verir,kendinden uzak 

düşünürler. 

            Harikalar diyarındayız… 

  

  

                                                                                                          25-05-2004 

                                                                                                   Mehmet ÖZÇELİK 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAZI    MEŞHUR    OLAYLAR  

HİCRETTEN    EVVEL OLAN OLAYLAR 

  

-6212 :Hz.Âdem’in Yaratılışı. 

-3974: Hz.Nuh Tufanı. 

-3548:Mısır’ın ilk İmarı,oluşumu. 

-2570:Hz.İbrahim’in Doğumu. 

-2470:Hz.İsmail’in Sünnet Edilmesi. 

-2317:Hz.Yakub Peygamberin Mısıra teşrifleri. 

-2291:Mısırda yedi sene süren Kıtlık ve Pahalılık. 

-2176:Fir’avunun Mısırda erkek çocuklarını öldürtmesi. 

-2166:Lâtin Krallığının Teşekkülü. 

-2165:Atina Krallığının Teşekkülü. 

-2075:Hz.musa’nın Mısırdan Çıkışları. 

-1638:Hz.Davud’un Suriye’de Padişahlığı. 

-1598:Hz.Süleyman’ın Padişahlığı. 

-1327:Roma şehrinin Yapımı. 

-1155:Buht-un Nasr’ın Suriye ile Kudüs-ü Şerifi Tahribi. 

-1110:İran Şahlığının Kiyaniyan tabakasına intikali. 

-916:İskenderin Mısırı İranlılardan geri alışı. 

-915:İskenderin İranı istilasıyla Dâran’ın öldürülüşü. 

-638:Sasani tabakasının zuhuru. 

-612:Mısırın Roma iltihakı. 

-585:Hz.İsanın Doğumu. 

-517:Romada Papa Tayini. 



-484:Camın icadı. 

-234:Ayasofyanın Yapımı. 

-201:Su terazisinin icadı. 

-163:Fransa krallığının teşekkülü. 

-40:Tuy kalemi icadı. 

-33:Leh krallığının teşekkülü. 

-25:İskoçya krallığının teşekkülü. 

-14:İngiltere krallığının teşekkülü. 

-11:İspanya krallığının teşekkülü. 

  

HİCRETTEN   SONRAKİ   OLAYLAR 

  

-1:Bedir ğazası. 

-10:Veda haccı. 

-10:Mekke-i Mükerremenin fethi. 

-10:Hayber kalesinin fethi. 

-10:Hz.Ebubekrin hilafeti. 

-13:Hz.Ömerin hilafeti. 

-14.Basranın bina edilişi. 

-14:şam’ın fethi. 

-19:Kayseriyyenin fethi. 

-20:Mısırın fethi. 

-24:Hz. Osmanın hilafeti. 

-27:Kıbrıs adasının fethi. 

-35:Hz.Alinin hilafeti. 



-36:Ehli İslam tarafından İstanbulun ilk muhasarası. 

-49:Ğalatada Arab camiinin ilk binası. 

-60:Kerbala vak’ası. 

-75:İslam parasının basımı. 

-80:imam-ı Âzamın doğumu. 

-82:Sicilya adasıyla Mesina boğazının fethi. 

-92:İslamın Endülüse varışı. 

-95:Ğalatada Arab camiinin ikinci binası. 

-120:Kağıt icadı. 

-121:Arablar arasında Kimya ilminin yayılışı. 

-150:İmam-ı Âzamın vefatı. 

-183:Danimarka krallığının teşekkülü. 

-362:Rusya devletinin teşekkülü. 

-455:Macar krallığının teşekkülü. 

-480:Abdulkadiri Geylaninin doğumu. 

-516:Satın icadı. 

-561:Abdulkadiri Geylaninin vefatı. 

-604:İlk Mevlid-i Şerif okunması. 

-604:Hz.Mevlananın Doğumu. 

-672:Hz.mevlananın vefatı. 

-676:Gözlük icadı. 

-687:Gemi pusulası icadı. 

-688:Devleti ebed müddet Osmanlının doğuşu. 

-699:İstiklalin başlangıcı ve Hutbe-i Şerifenin okunuşu. 

-726:Bursanın fethi ve Gazi Hüdavendigarın doğumu. 



-728:Osmanlı hümayunun sikke basımı. 

-728:Devlet-i Aliyyede Muvazzaf asker düzenlemesi. 

-758:Şeyhzade Süleyman Paşanın denizden Rumeliye geçip Geliboluyu  ve havalisini      

fetihleri.                

-762:Top icadı. 

-773:Edirnenin fethi. 

-791:Hz.şah-ı Nakşibendinin vefatı. 

-792:Hüdavendigar Gazi hazretlerinin Kosovada muzafferiyet ve şehadetleri. 

-796:Selanik ve Yenişehirin fethi. 

-797:Yıldırım Beyazıd Han hazretlerinin Niğbolu galibiyeti. 

-798:Andalo hisarının inşası. 

-798:bursada Camii Kebire temel atımı yapmaları. 

-804:Timur Vak’ası. 

-833:Bursada Emir Sultan hazretlerinin Vefatı. 

-835:Yanya fethi. 

-848:Sultan Murad Han hazretlerinin Varna galibiyeti. 

-851:Tab’,baskı sanatının icadı. 

-852:İkinci Kosova zaferi 

-856:Fatih Sultan Mehmet Han hazretlerinin Rumeli hisarını bina etmeleri. 

-857.Karadan gemileri götürmesiyle İstanbulu fethetmeleri. 

-858:Eski sarayın binası. 

-862:Amerikanın keşfi. 

-868:Fatih camiinin tamamlanması. 

-875:Yeni Sarayın tamamlanması. 

-880:Mengili Giray Hanın Osmanlı devletine mutavaatı. 

-892:Kemal Reisin donanma ile İspanyaya Çıkışı. 



-903:İkinci Beyazıd Sultan Han camiinin binası. 

-903:Ümid Burnu yolunun keşfi. 

-920:Birinci Sultan Selimin meşhur Çaldıran olayı. 

-922:Birinci Selimin Mısırı fethi. 

-922:Emaneti Celile ile şerefyab olmaları. 

-922:Ceb saati icadı. 

-922:Haleb ve Şamın fethi. 

-923:Dersaadette tersane binası,yapımı. 

-935:Birinci Viyana muhasarası. 

-937:Can Berd Ğazalinin vefatı. 

-947:İmparator Karlosun hezimeti. 

-961:Seydi Reisin Doğu Okyanusuna birinci seferi. 

-965:Süleymaniye camiinin tamamlanması. 

-979:Kılıç Ali paşanın Kaptan-ı Derya,Deniz Kuvvetleri komutanı tayini. 

-978:Takıyyüddin gözlemevinin inşası ve onda birlik sayı hesab usulü.  

-985:Endülüsün tahliyesi. 

-1005:Sultan 3.Muhammed Hanın Ağrı kalesini fethi ve galebesi. 

-1012:İslam memleketlerinde tütün kullanımı. 

-1050:Enfiyenin İstanbulda kullanımı. 

-1051:Avrupada gazete icadı. 

-1094:İkinci Viyana muhasarası. 

-1116:Büyük Petronun Rusyaya düzen koyması. 

-1135:Üsküdarda Matbaanın tesisi. 

-1167:Çiçek aşısı icadı. 

-1199:Balon icadı. 



-1206:Telğraf icadı. 

-1213:3.Sultan Selimin Mısırı Mısırı fethi ve kurtarması.(Selimi Salis oldu mülkü Mısra 

Fatihi sani) 

-1215:Taş Basması icadı. 

-1222:Vapur icadı. 

-1222:İkinci Sultan Mahmud Hanın Haremeyni Muhteremeyni Vehhabilerden tahliye 

himmeti. 

-1233:Avrupa umumi sulh anlaşması. 

-1240:Tren icadı. 

-1241:Vak’a-i Hayriye ve Asakiri Nizamiyenin tesisi. 

-1242:Dersaadette Tıb mektebinin tesisi. 

-1253Eski köprünün inşası. 

-1254:Karantina düzeninin konulması. 

-1255:Tanizmatı Hayriye. 

-1259:Sultan AbdulMecid Hanın Madeni para ve akçenin doğru ayarla basımına 

gösterdikleri himmet. 

-1265:Ayasofya camiini imarı. 

-1269:Hırka-i Saadet dairesini yeniden inşaya muvaffakiyetleri. 

-1277:Mukaddes harem-i Saadetin yapımına muvaffakiyetleri. 

-1277:Bursa Camii Kebirini yenilemeleri. 

-1278:Torpil’in icadı. 

-1281:Vilayet teşkilinin başlangıcı. 

-1281:Purusyalıların Avusturya ile Saduh muharebesi. 

-1283:Umumi menfaat için sandıkları tesisi. 

-1283:İğneli tüfenk icadı. 

-1286:Süveyş kanalının açılması. 

-1287:Purusya ve Fransa devletlerinin muharebesi. 



-1287:Almanya imparatorluğunun ilanı. 

-1287:İtalya devletinin Romayı istilası. 

-1288:Dersaadette Tramvay ihdası. 

-1289:Tütünün inhisar altına alınıp kısıtlanması. 

-1289:Tersane-i Âmirede Yüzen Havuz kullanımı. 

-1290:Galatada tünel açımı. 

-1290:İzmir demir yolunun inşası. 

-1293:Kanuni Esasinin vaz’ı,konulması. 

-1293:Son Rusya muharebesi. 

-1295:Berlin kongresi. 

-1296:Resmi Vesika sicillerinin tutumunun tesisi. 

-1297:Dersaadette müzenin resmi açılışı. 

-1312:Dersaadet rıhtımlarının temel atımı. 

-1313:Dersaadette Dar-ul Acezenin resmi açılışı. 

-1315:Devlet-i Âliyyenin Yunan ile meydana gelen savaşı ve zaferi. 

-1316:Hamidiye Çocuk hastahanesinin resmi açılışı. 

-1318:Hicaz Telgraf hattının resmi açılışı. 

-1318:Hicaz demir yolunun temel atımı. 

  

                                                           Mehmet   ÖZÇELİK 

28-11-2004 

 

 

 

 



EHLİ  KİTAPLA  MÜNASEBET 

  

Müslümanların Hristiyanlarla tanışmaları Medine döneminde başlar. 

Peygamber efendimizin 12 yaşındayken Şam’a amcası ile beraber giderken yolda 

Rahib Buheyra ile karşılaşıp,onun peygamberimizin peygamberliğini müjdelemesi,İlk 

vahiy geldiğinde ise Hanımı Hz.Hatice’nin akrabası olan Varaka bin NevfelE bu vahyin 

ilk halini söylemesi üzerine onunda tıpkı Buheyra-i Rahib gibi,kendisine gelen meleğin 

İsa ve Musa’ya gelen melek Cebrail olduğunu,kendisine peygamberliği müjdelediğini 

haber vermiştir. 

Mekke’de hristiyanlar gayet azınlıkta idi,adeta hiç denilecek kadardı.Bir çok 

perdeler altında hristiyanlık gizli olaralk yaşanmakta,Hz.İbrahime dayandırılan 

Allah’ın birliğini ifade eden Haniflerin dışında genelde müşriklerin hakimiyeti altında 

idi.Şirk her tarafta yaygın ve hakimdi.Öyleki her gün birine ibadet edilecek derecede 

Kâbede mevcud 365 adet put vardı. 

Mekke döneminde birinci derecede Rasulullahın ve kur’an-ı muhatabı müşrikler 

olup,inen âyetlerde onlara yönelik idi. 

Mekkede putperestliği yayan kişi ise Amr bin luhayy’dır.Onun hakkında 

Peygamberimiz:”Amr bin Luhayy’ı ateşte bağırsaklarını sürür vaziyette gördüğünü ve 

kim olduğunu sorduğu zaman,’Hz.İbrahim’in dinini değiştiren ve Arap puyçuluğunu 

ihdas eden adamdır.”şeklindeki cevabını aktarmaktadır. 

Medine döneminde ise genellikle Yahudiler hakimdi.Bunlarda münafıklık 

perdesi altında iş görmekte idiler. 

Peygamberimiz onlarla olan diyaloğunda sürekli sulh ve barıştan yana olmuş 

ancak bu anlaşmayı bozan taraf Yahudiler olmuştur. 

Bundandır ki Kur’an bu Yahudileri şöyle tavsif etmektedir:”(Ey Muhammed) 

İnsanlar arasında inananlara en şiddetli düşman Yahudileri ve (Allah’a) ortak koşanları 

bulursun.İnananlara sevgice en yakınları da ‘Biz Hristiyanız’diyenleri bulursun.Çünki 

onlar içerisinde keşişler ve rahibler vardır ve onlar büyüklük taslamazlar.”[1] 

“Hepsi bir değildir. Kitap verilenler içinde gece vakitlerinde Allah'ın ayetlerini 

okuyup secdeye kapanan doğru bir topluluk vardır.”[2] 

Yahudiler bu şiddet özelliklerinden ve uyumsuzluklarından dolayı 

Müslümanlarla sürekli çatışma halinde olmuşlardır.Buna binaen Medine’de inen 

âyetlerde önemli bir yere sahib olmaktadırlar.[3] 

Yahudilerden Nadir oğulları Müslümanlarla yapılan anlaşmayı bozmuşlar ve 

büyük bir facia olan ve 70 hafız ve tebliğle görevlendirilen müslümanın öldürülmesine 

sebeb olan Bi’r-i Maune olayına neden olmuşlardır. 

Onbin nüfusluk Medinede 4 bin kadarını bunlar teşkil etmekte idiler. 

file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/ehli_kitapla.htm%23_ftn1
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/ehli_kitapla.htm%23_ftn2
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/ehli_kitapla.htm%23_ftn3


Müslümanların hristiyanlarla yaptıkları ilk savaş,Mute savaşıdır.Hicri 8.yılda 

gerçekleşmiştir. 

Zeyd bin Harise’nin komutasındaki 3 bin kişilik ordu yüzbin kişilik ordu ile 

karşılaşmış;Zeyd bin Harise,Ca’fer bin ebi Talib,Abdullah bin Revaha’nin peşpeşe 

komutan olup şehid edilmesiyle,Halid bin Velid komutayı ele almış ve bir taktik ile geri 

çekilmesiyle sonuçlanmıştır. 

Arkasından Hicri 9.yılda Tebük seferi ki özellikle bu savaşta Müslümanların 

büyük bir imtihana tabi tutulduğu bir seferdir. 

Çünki münafıklarında fitnesiyle Müslümanların bahçelerinde kalmaları, 

kadınlarına düşkün olmaları,sıcakta savaşa çıkamamaları,düşmanın güç bakımından 

çok olmaları birer nefsi bahane olarak öne sürülüyordu.[4] 

Ancak cesurane bir çıkış yapıp Tebikte 10 gün bekleyen Peygamberimiz 

düşmanın kalbine salmış olduğu korku ile savaşmaya cesaret edememişler ve bu durum 

Müslümanların kendilerine diğer toplumlara karşı isbatına ve büyüklüğünü 

kabullenmeye bir sebeb teşkil etmiştir. 

Ebu Amir adındaki meşhur fasık ve münafık Evs’li elli kişiyi yanına alarak 

Mekkelilere destek olmuş,Bizanslıların geleceğini vaad ederek münafıklarla beraber 

Medinede bir fitne yuvası olan ‘Mescid-i Dırar”ı inşa ettirmiştir.Peygamber efendimizin 

emriyle bu mescid yıktırılmıştır. 

Âyette:”(seferden geri kalanlar arasında)zarar vermek,nankörlük 

etmek,mü’minlerin arasını açmak ve önceden Allah ve elçisiyle savaşmış olan (adamın 

gelmesini) gözetlemek için bir mescid yapanlarda var.’İyilikten başka bir niyetimiz 

yoktu.’ diye de yemin edecekler.Oysa Allah onların yalan söylediklerine şahiddir.Orada 

asla namaza durma.Ta ilk günde takva üzere kurulan mescid,elbette içinde namaza 

durmana daha uygundur.Orada temizlenmeyi seven erkekler vardır.Allah’da 

temizlenenleri sever.”[5] 

İslamiyet müşriklerle münasebeti tamamen keserken,ehli kitapla bazı kıstaslar 

doğrultusunda devam ettirmektedir.Bunlar;Müslüma olmaları,cizye vermeleri, 

kestiklerinin yenilebileceği,kızlarıyla evlenebilineceği ve son yol olarak onlarla 

muharebe edileceği şartlarını getirmektedir.[6] 

Peygamber efendimiz devamlı sulh,barış ve diyalogdan yana olmuştur.Bu ise 

ifrat ve tefritten uzak,vasatı takib etmektedir.Yani ne onları bütün bütün kabul 

etmek,ne de bütün bütün görmezden gelerek uyum içerisinde yaşamamak… 

Her zaman ve dönemde sulh ortamı Müslümanların lehine dönmüştür.Kazançlı 

çıkıp kendisini ve davasını anlatan Müslümanlar olmuştur. 

Elinde kuvvetli deliller olan,kuvveti ve doğruluğu isbatlanmış olan masaya 

oturmaktan çekinmez.Davasını isbat eden kazansın… 
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Bugün yaptıkları savaşlarla binlercesini katledip,sadece hiroşimaya atılan bir 

bomba ile 100 binleri öldürüp,yüz binlercesini de sakat bırakanlar,Müslümanların 

yaptıkları savaşa bakıp öyle mukayese etsinler. 

Nitekim Peygamberimizin yaptığı tüm savaşlar müdafaa amaçlıdır,saldıran taraf 

kendisi olmamış,müdafaada bulunan taraf olmuştur. 

Peygamberimiz zamanında küçüklü büyüklü 60 küsur seriye ve gaza 

olmuştur.Gaza kendisinin katıldığı,seriye komutan tayin edip gönderdiği.Hepsinde de 

müdafaada bulunulmuştur.Düşmandan 250 kadar kişi ölmüştür. 

Bu da hidayet amaçlıdır. 

Rasuli Ekrem buyurdular:”Allahın benim (vasıtam) ile gönderdiği hidayet ve 

ilim bol yağmura benzer.(Bu yağmur,kâh öyle) bir toprağa düşer ki onun bir kısmı suyu 

kabul eder de çayır ile bol ot yetiştirir.Bir kısmı da kurak olur,suyu (üstüne) tutar da 

Allah;halkı onunla faydalandırır.Ondan hem kendileri içerler,)hem hayvanlarını) suya 

kandırırlar,ekin ekerler.(Bu yağmur) diğer (bir nevi)toprağa daha isabet eder ki düz ve 

kaypaktır.Ne suyu (üstünde) tutar,ne çayır bitirir…İlah.)” 

   

Mehmet   ÖZÇELİK 

21-05-2005 

 

  
 

[1] Maide.82. 

[2] ÂL-İ İmran.113. 

[3] Bakara,Âl-i 

İmran,Nisa,Mâide sureleri… 

[4] Tevbe.49,81,107-108, 

[5] Tevbe.107-108. 

[6] Tevbe.29. 
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DAR    DÜŞÜNCELER …DAR   GÖRÜŞLER 

  

            1970 yıllarının yıkıcı ruhu ve ruh haleti 1980 yılından itibaren birden bire yerini 

değiştirdi,adeta toprak altına girdi,kendisini setretmek için…. 

            Bunların büyük kısmı sefahete yöneldi,bir kısmı laiklik ve irtica sendromuna 

girerek sağa sola saldırmaya,devlet ve devlet yapısının imkanlarını sevmedikleri,arzu 

etmedikleri bir rejimi savunmaya soyundular.Tıpkı yıkma hedefi olanın yavaş yavaş 

yıkmaya veya yapma numarasına çalışması gibi…Kimi de fakirliği savunduğu halde 

birden bire kendisini en zenginlerin sırasına koydurarak şahsi menfaatlarına yürütme 

sevdasına düştü. 

            Ancak bunda farklı özelliklerde olan bu insanlar 1980-den sonra adeta 

kayboldu,o hararetli savunucular başka dünyalara gittiler. 

            Derken ve bunları düşünürken,mevzii de olsa,ferdi olarak bazen dernek veya 

sendika adıyla nüksetmeye başladı. 

            Palazlandığını veya bende varım düşüncesini gündeme getirmek amacıyla bu 

milletin bin yıllık değerlerine saldırmaya başladılar.Öyle ki bir gayr-ı müslime rahmet 

okutur derecesinde… 

            Memleketimizin cilvesinden olsa gerek;bir kişi gündemde kalmak,bir partiye 

yamanmak,öne çıkmak amacıyla ya cami duvarına veya zemzem suyuna bevleder. 

            Köhnemiş 80 öncesi fikir ve gayzların kusmuklar olarak milleti rencide ettiğine 

şahid oluruz. 

            Kur’an Kurslarına yapılan saldırılar da bu kusmukların kokuşmuşluğudur.Bunu 

yapan kişi hangi niyetle yaparsa yapsın,yaptığı iş mantıklı,inançlı,dürüstçe bir iş 

olmadığı bilinmelidir.Bu tıpkı kalabalık bir toplulukta yellenen birisinin kalkıpta 

aslında ben bunu size rahatsızlık vermesi için yapmamıştım,niyetim öyle değildi veya 

iyiydi dmesine benzer. 

            Kesk başkanı Sami Evren’in, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'ân Kursları 

Yönetmeliği'nde yaptığı değişikliklerden bahisle: "Yapılması düşünülen yönetmelik 

değişikliği ile 1400 yıl önceki köhnemiş fikirlerin çocukların kafalarına sokulmaya 

çalışılacağını"söylediği söz de bu kabil sözlerdendir. 

         Tarihte ahmaklığıyla meşhur Habenneka adında bir ahmak varmış.Kendisine 

adını sorduklarında boynuna smış olduğu isimliğe bakar,sonra adını söylermiş. 

         Bir gün bu uyuyunca adamın birisi bunun boynunda isimliği çıkarıp kendi 

boynuna takmış.Uyandığında da ona kim olduğunu sormuş.Habenneka’da boynunda 

isimliği görmeyince susmuş,karşısındakinin boynunda da görünce şöyle demiş:”Sen 

Habennekasın Habennekasın da ya ben kimim?” 



         En büyük ahmaklık kişinin kendisini,kim olduğunu ve kimlerin memleketinde 

yaşamış olduğunu bilmemesi ve geçmişinden kopmuş olmasıdır. 

         Hacimsiz ve kapsamsız insanlar dar düşünceli ve dar görüşlü insanlardır. 

                                                                                     Mehmet ÖZÇELİK 

                                                                                       16-12-2003 

  

                                            

 

ERKEN    EMEKLİLİK 

  

         Hayatın sıkıntılarıyla bocalaşa bocalaşa gelmişti bu ana kadar.Her insan hayal 

eder ya;İnşallah emekli olursam bir ev ve bir de ev alacağım,daha öteye gidenler ise;bir 

çiftliğim olsun,içinde küçük ve büyük baş hayvanlarım olsun,kendim için bir meşgale 

bulunsun,düşünce ve hevesi sürekli dile getirilir. 

            Her insan cennet hayatını hatırlatan bir hayatı dünyada yaşamak ve o ortamı  

oluşturmak için gayrette bulunur.Tıpkı gidemediği,şimdilik elde edemediği cennetini 

veya çıkarıldığı cennetini buraya getirmeyi hayal eder.Şu kısır dünyaya ebedi cenneti 

sıkıştırmaya çalışır ve çabalar. 

            Kadir bey köyde tütüncülükle uğraşıyor,tütün saplıyordu.Köydekileri saymaya 

başladı.Falan fitneci,önce onun gitmesi lazım;filan kavgacı,sonra onun gitmesi 

lazım;falan çok gıybet edip onu bunu çekiştiriyor,daha sonra onun gitmesi lazım diyerek 

en az 6-7 kişiyi bu şekilde sıralayıp onların ölmesine karar vererek,ölümü kendisine 

almadı,kendi sırasını geriye çektiğinden şimdilik ölmemekten emin olabilirdi.Kendisi 

şimdilik yedinci sırada da olsa genede onuncu sırada ölüm sırası gelebilirdi.Eğer 

ölürsem yedinci ve onuncu sırada ölürüm diyordu. 

            Birkaç gün sonra köyde bir haber duyuldu.Yedinci sıradaki Kadir bey,birinci 

sıraya alındı,diye.Çünki Kadir bey geçirmiş olduğu bir kalb krizi neticesinde 

kurtarılamadan bu hayata gözlerini yummuş,kendi hesabladığı sıra da tutmamıştı. 

            Acaba şimdi sırada kim vardı?... 

İşte sıra dışılardan birisi de Abdullah bey idi.Abdullah beyin de hedefi böyle bir 

şey idi.O da kendisini sırada görmeyenlerdendi.Bu amaçla yeni bir tarla almıştı.Meyve 

tarlası idi.Tarlanın bir köşesine de sebze ekerek böylece sebze ve meyve bahçesini 

bakımlı hale getirmek için çabaladı.Mutlaka yeni aldığı bu tarlanın ürününü almak ve 

yemekti.Bunda da iddialı idi. 



            Yine günlerden bir gün tarlanın başına vardı,tarlayı sürecekti.Yine iddiasını 

yenilemiş ve iddialı konuşarak;”Ben bu tarlayı sürmedikçe asla ölmem.”demişti.Zaten 

tarlayı sürdükten sonra gerisi kolaydı.Sadece birkaç ay beklemek durumu vardı.Onu da 

gayet normal karşılamıştı. 

            Abdullah beyin her ne kadar yaşı biraz ileri olsa da öyle ölecek falan yaşta 

değildi.Çünki kendisinden önce ölecek sırada bir çok insan vardı.Köyü ve köylüyü 

gözünün önüne getirdiğinde en az on kişi kendisinden önce ölecek belki onlardan sonra 

ancak kendisine sıra gelebilirdi.Şimdilik sırada olmayışı onu rahatlatmış ve kesin iddialı 

konuşmuştu:”Ben bu tarlayı sürmedikçe asla ölmem.” 

            Fakat olan olmuştu Abdullah beye.Hastalığı da bulunmadığı halde,yatağa da 

düşmemesine rağmen bir de duyuldu ki;Abdulah bey aldığı tarlayı sürmeden,daha 

ürününü bile yemeden hakkın rahmetine kavuşmuştu. 

            Erken emeklilik dedikleri de bu olsa gerek… 

            Tıpkı Cahit Sıtkı Tarancının 35 Yaş şiirinde belirttiği;yaş 35 yolun yarısı/Dante 

gibi kaldık ortasında…. 

            Ancak şair iki sene sonra ölmüş,yolun yarısı zannettiği 35 yaş,meğer yolun 

sonuna yakın imiş. 

            Orta yaşta olanlar bu sevda ve hayal kurarlar da,bir genç kardeşimiz olan Hakkı 

hayal kurmakta haksız mıydı?Elbette onunda hakkıydı hayal kurmak.Hem öyle 

kendisininki hayal de değil,çünki daha hayatının baharında idi.Daha arkasından yaz 

gelecek,sonra sonbahar gelecek ve en sonunda da kışı yaşayacak idi.O da daha kışa 

çooook vardı. 

            Hakkı gençti.Üniversiteye gidecek ve okuyacaktı.Bulunduğu ortamda hiç de 

kendisini ilgilendirmeyen ve kendisine uzak olan ölümden konuşulmuştu. 

            Kendisi gayet emin bir şekilde:”Ben 70 yaşında öleceğim.”iddiasını dile getirdi. 

            Köy yeri küçük bir yerdi.Nereye gidecekti.Ya köy kahvesine,ya köy odasına ya 

da kendi gibi genç olan akranlarıyla olacaktı.Başka kimse ve yer yoktu ki 

gidilecek.Mecburen istemesede köydeki çocuklarla arkadaşlığını sürdürmeye devam 

edecekti. 

            Ertesi günü olduğunda yine arkadaşlarıyla beraber olmuş,aralarında çıkan bir 

tartışmadan dolayı sözlü kavga bıçaklı kavgaya dönüşmüştü.Hakkı birkaç yerinden 

bıçak darbesi almış ve yaralı olarak hastahaneye kaldırılmıştı. 

            Ölmesine ölmemişti ancak senedini zamanında ödememiş olacak ki,erken bir 

uyarıya maruz kalmıştı. 

            Diğer arkadaşı Arif kendi arkadaşlarına Hakkının durumunu anlatıyor,köydeki 

olaydan bahsedip Hakkının yaralandığını söylüyordu. 



            Hafta sonu kendisinin de aldığı haber ise herkesi üzmüştü;Hakkı aldığı darbeden 

kurtulamıyarak genç yaşta bu dünyadan ayrılmıştı… 

            Kimisi uzaktakini görmezken kimide yakınındakini görememekte,oyun ve oynaşa 

devam etmekteydi. 

            Seyfi dayıda işte onlardan birisi idi. 

            Kırıkkale’de bulunan bir dostumuz hafta içi burada kalıyor,hafta sonu Kırşehire 

dönüyordu.Yine böyle bir kış günü otobüs beklemek üzere yola çıkmış,soğuktan dişleri 

birbirine vuruyordu.Tek düşüncesi bir an evvel otobüs gelsede binse.Otobüs gelmesine 

gelmişti,koşarak kendisini içine atmış,ancak boş yer arıyor ve pek gözüne boş bir yer de 

ilişmiyordu.Fakat otobüsün sıcaklığı onu büyülemiş,en azından dışarının soğuğundan 

kurtulmuştu.Şükretti… 

            Bunun bu dikkatli bakışını gören Seyfi dayı bu dostu yanına davet etti.Yanı 

boştu.İkiside birbirinden memnunlardı çünki birbirleriyle konuşup dertleşeceklerdi. 

            Seyfi dayı çok konuşkan bir insan idi.Mesleği olan çerçilik gereği çok 

konuşuyor,karşısındakinin  konuşmasına sıra gelmiyordu.Epey de konuşmuştu.Seyfi 

dayının bir anlık boşluğundan yararlanan dostumuz bu sefer ona sorular sormaya 

başladı. 

            Ankara’dan gelmekte olup,mahallelerde kadınların yazmalarına boncuk 

satmaya gittiğini ve bunu da sürekli yaptığını anlatmaya başladı.Torbada ayaklarının 

arasında idi.Açtı ve gösterdi. 

            Ancak dostumuz yetmiş yetmiş altı yaşında olan Seyfi dayıya ahiret ticareti için 

ne gibi bir ticarette bulunduğunu sorunca bunda bezi olmayan seyfi dayı 

duymamazlıktan geliyor,işi yavaştan alıyor,cerbezeler ile sözü değiştirmeye çalışıyordu. 

            Yetmiş altı yaşındaki bu insana namaz kılıp kılmadığını sorduğunda,Seyfi dayı 

dayak dönmüşe dönmüş ancak çaktırmamazlıktan gelerek,kılmak gerek 

demişti.Kılıyormusun sözüne kılınmalı demiş,şu anda kılıyormusun sözüne,kılmak güzel 

bir şey deyip her seferinde de geçiştirmeye çalışıyordu. 

            Artık dostumuzun sabrı tükenmişti;Bana tek bir şey söyle,şu anda sen namazını 

kılıyormusun,kılmıyormusun? 

            Artık fazla kaçacak yer bulamayan Seyfi dayı müdafaaya geçme ihtiyacını 

hissederek;Ya hu kardeşim,kış günleri de o kadar kısa ki,daha birkaç boncuk satmadan 

hemen akşam oluyor,daha öğleni kılmadan ikindi geliyor,biz de bir şey 

satamıyoruz,bahanesini öne sürüyordu. 

            Sorusuna ve müdafaasına soruyla karşılık veren dostumuz dedi;Siz bu dünyaya 

boncuk satmaya mı geldiniz?Zaten bir ayağınız çukurda,öbür ayağınızda çukurun 

kenarında duruyor.Âhirete gittiğinizde Cenâb-ı Hak sizden sorarsa ben seni dünyaya 

boncuk satasın diye mi gönderdim,derse ne diyeceksin? 

            Fazla nefsini müdafaa edecek takati kalmamıştı,en güzel kaçamak susmaktı. 



            O çok konuşkan insan susmuş,yüzünü pencereden yana çevirerek bir daha da 

konuşmamıştı. 

            Ölümle tamamen susacak olan ağzı,görmeyecek olan gözü,duymayacak olan 

kulakları,hissetmeyecek olan aklı ve duyguları şimdiden suskunluğa gömülmüştü… 

            Bir varmış bir yokmuş,bir zamanlar varmış,şimdi ise yokmuş..bir hikaye 

gibi..hayat hikayesi.. 

            Gardiyanımızın durumuda böyle..Gece görevinden gelmişti.Hanımına kahvaltıyı 

hazırlamasını söylemiş,kahvaltıyı hazırlayan hanımı bir taziye dolayısıyla evden 

çıkmıştı. 

            Kahvaltısını yapmış,sofrayı da kaldırmıştı. 

            Cuma günü olması dolayısıyla zamanda yakındı.Abdest alıp,televizyonun 

karşısına geçerek beklemeye başladı Cuma namazı vaktini… 

            Saatler geçmiş,hanımı taziyeden dönmüştü.Ancak kocasının ayakkabısı kapının 

önünde idi.Neden gitmemişti acaba?Zili çaldı,ne ses veren ne de açan vardı!Ama 

ayakkabısı kapının önünde idi.Telaşlandı,doğruca kardeşlerinin evine giderek onları 

çağırdı.Mecburen kapı kırılarak içeriye girildiğinde;Gardiyanımız elinde kumanda 

televizyonun önünde oturmakta idi.Sona gelmişti.Çünki baktıklarında az da olsa 

nefesinde bir parıltı vardı ancak çaba bir netice vermedi.Tükenmişti. 

            Taziyeye gidip taziyede bulunan hanımını taziyeye geldiler,taziye dileklerinde 

bulundular. 

            Tıpkı haberlerde de duyduğumuz gibi;Taziyeden dönen münibüs devrildi,şu 

kadar kişi vefat etti.Bazen düğüne gidenler için de aynı durum oluyordu. 

            Bundan olsa gerek ki;Mevlana ölüme Şeb-i Ârus yani gerdek gecesi 

diyordu.Âhirette sevineceklerin düğün yeri idi dünya… 

            Bediüzzaman bir hatıratında;Talebeleriyle bir kabristandan 

geçmekteler.Talebelerine gitmelerini,yeni gömülen bu kadının mezarının başında biraz 

kalmayı ister.Talebeleri gider ancak kendisinden iki yaş büyük olan Molla rasul gitmez 

ve yanında kalır. 

            Bediüzzaman murakabeye dalar.Bir müddet sonra tebessüm eder.Kalkıp 

gideceklerinde molla rasul ısrarla tebessümünün sebebini sorar.Söylemek istememesine 

rağmen,ısrarına binaen şöyle açıklar: 

            Orta yaşlarda yeni ölen bu kadın ölmeden önce ipe boncuk saplamayla 

meşgulmüş.Şu anda da kabrinde ipe boncuk saplamaya devam ediyor.Öyle ki kıyamet 

kopunca diyecek;Aman ya Rabbi,kıyamet ne de çabuk koptu,daha ipime boncuklarımı 

bile saplamadım… 

            Tıpkı hadisdeki gibi.”Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz,nasıl ölürseniz öyle 

diriltilirsiniz…” 



“Her milletin bir sonu vardır ve o son gelince bir an geri de kalmazlar öne de 

geçemezler.”[1] 

“De ki, "Ben, Allah'ın dilediğinin dışında kendi kendime ne bir zarar ne bir 

fayda verebilirim". Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince artık ne bir an geri, ne 

bir an ileri gidebilirler.”[2] 

“Şayet Allah insanları zulümleri ile cezalandırsaydı, yeryüzünde bir tek deprenen 

canlı bırakmazdı, fakat onları belirli bir süreye kadar erteler. Süre sonu geldiğinde ise 

ne bir an erteleyebilirler, ne de öne alabilirler.”[3] 

“De ki: "Size vaad edilen öyle bir gündür ki, ondan ne bir an geri kalabilirsiniz, 

ne de ileri geçebilirsiniz."[4] 

  

                                                                                                          04-12-2003 

                                                                                                Mehmet ÖZÇELİK 

 

  
 

[1] A’raf.34. 

[2] Yunus.49. 

[3] Nahl.61. 

[4] Sebe’.30. 

                                               

 

 EZANIN KERAMETİ 

  

         Adanalı bayan bir doktor.Okumuş ve sonunda doktor olmuştu.Denildiği gibi bazen 

aşk ferman dinlemiyordu.Çünki fermanda bir Müslüman erkek gayrı Müslim bir 

bayanla evlenebileceği halde,bir müsliman bayan gayrı Müslim bir erkekle 

evlenememektedir.Sebeb olarak doğacak olan çocuğun hukuken babaya tabi olmasıdır. 

Yunan asıllı bir iletişim mezunu vatandaşla evlenmeye karar verir ve 

evlenirler.Anlaşmaları sonucu Adanaya gelmeye karar verir ve orada yerleşirler.Mutlu 

bir aile hayatı sürmektedirler. 

Yunan asıllı hristiyan inancında olan bu kişi bir sabah vakti erkenden duyduğu 

yanık ezan ile uyanır ve yatakta oturarak ezanı sonuna kadar dinlemeye başlar.Ezanı 

dan fazlasıyla etkilenmiştir.Özellikle sabah ezanı.. 

Bu ezanında etkisiyle olsa gerekki çok geçmeden bir rüya görür.Sakallı,nur 

simalı bir ihtiyar kendisine-namaz kıl-der. 
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Gece sabah namazı vaktine yakın bir saatte gördüğü bu rüyanın etkisiyle 

kalkar,sabah ezanında hanımına suyu getirttirip abdest alarak namaz kılmaya başlar. 

Artık hayatında kendisi için ayrı bir sayfa açılmıştır.Sabah ilk iş olarak 

müftülüğe gidip kelime-i şehadet getirerek Müslüman olur. 

            Kâinatta hiçbir şey yokluğa gitmemektedir. 

            Tıpkı 1969-da aya ilk ayak basan Amstrong-da ayda hiç işitmediği bir ses 

duymuş ve ne olduğunu çıkaramamıştır. 

Yıllar sonra bir gün Mısırda gezerken bir ses duyar ve hayrette 

kalır.Etrafındakilere bunun ne olduğunu sorduğunda cevaben onlar;Bunun 

Müslümanları namaza çağırmak için okunan ezan olduğunu söylemeleri üzerine,bu sesi 

yıllar öncesinde kendisinin ayda duyduğunu ancak ne olduğunu anlıyamadığını 

söyliyerek ezanla hidayete gelir… 

Namaz kılmayanların bile özellikle sabah ezanını dinlemek üzere kalkıp yatakta 

oturarak dinlemesi,o ezanın huzurunu iç dünyasında duyması ve bulması ezanın 

kerametindendir… 

  

                                                                                              Mehmet   ÖZÇELİK 

                                                                                                     16-03-2004 

  

           

GÜNÜMÜZDE    ALEVİLİK 

  

            (Rabbinin sözü doğruluk ve adaletle tamamlandı. Onun sözlerini [Kur’anı] 

değiştirebilecek [hiçbir şey, hiçbir kuvvet] yoktur.)”[1] 

            “(Kur’anı biz indirdik, elbette yine onu biz koruyacağız.)”[2] 

            “(Kulumuza [Resule] indirdiğimizden [Allah’tan geldiğinden] bir şüpheniz varsa, 

iddianızda doğru iseniz, Allah’tan gayri şahitlerinizi [bilginlerinizi] de yardıma çağırıp, 

haydi onun benzeri bir sure meydana getirin! Bunu yapamazsınız, asla 

yapamayacaksınız da.)”[3]  

            (De ki: Bu Kur’anın bir benzerini ortaya koymak üzere insanlar ve cinler 

toplanıp, birbirine destek de olsalar, yemin olsun ki yine de benzerini ortaya 

koyamazlar.)”[4](14 asır geçtiği halde, birçok din düşmanı, hâşâ Allah’ı yalancı 

çıkarmak için uğraşmışsa da bunu yapamadılar.] 
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            “(Eğer Kur’an, Allah’tan başkasından gelmiş olsaydı, içinde pek çok tutarsızlık 

[tenakuz, çelişki] bulunurdu. Bunu düşünemiyor musunuz?)”[5] 

            “(Eğer o [peygamber] bize atfen, [Kur’ana] bazı sözler katsaydı, biz onu kuvvetle 

yakalayıp şah damarını koparır, helak ederdik, hiçbiriniz de buna engel 

olamazdınız.)”[6]   

            “(Kur’an, eşi benzeri olmayan bir kitaptır. Ona önünden, ardından [hiçbir 

yönden, hiçbir şekilde] bâtıl gelemez [hiçbir ilave ve çıkarma yapılamaz. Çünkü] O, 

kâinatın hamdettiği hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafından indirilmiştir.)[7] [Kur’anı 

Allah indirdiği için, onu bozabilecek birisinin çıkamayacağı açıkça bildiriliyor.] 

            “(Kur’an gibi [eşsiz] bir kitabı sana indirmemiz, [mucize olarak] yetmez mi?)”[8] 

            “([Ey Resulüm, bu Kur’an sana indirilmeden önce] Sen bir kitaptan okumuş ve 

elinle onu yazmış değildin. Eğer öyle olsaydı müşrikler [Kur’anı başkasından öğrenmiş 

veya önceki semavi kitaplardan almış] derlerdi.)”[9] 

            Tezkiye-i ehl-i beyt kitabının müellifi Osman efendi anlatıyor:  

            Maarif meclisine gittiğim zamanlarda, Sebecilerin bir sandık içinde tefsirleri 

geldi. Basılmasına izin verilmedi. Sebebini sordular: (İslamiyet’e uymayan bir yeri mi 

var?) dediler. Evet, (Hz. Ali’nin kâfir ve zalim olduğunu yazıyorsunuz) dedim. 

Hiddetten gözleri döndü. Kızma, az dinle dedim: 

            Kitabın başında yazılmış ki: (Talha, Ali’ye sordu ki, Osman Kur’andan 70 âyeti, 

Ömer de, 80 âyeti çıkardı deniyor. Bu söz doğru mu? Ali evet doğrudur, dedi. Talha 

yine sordu ki: Değişmemiş olan Mushaf sende imiş, öyle mi? Ali, evet bendedir. Hem de, 

bu Kur’anın iki katı bende var, dedi. Sende bulunan Kur’anı Müslümanlara 

göstermeyecek misin? dedi. Eğer Ebu Bekir yerine, beni halife yapsalardı verirdim. 

Bana biat etmedikleri için, vermem ve vasiyet edip, kıyamete kadar evladımın elinde 

gizli kalacak, buyurdu.) Tefsirinizde böyle yazıyor. 

            Yahudiler, Tevrat’taki Muhammed aleyhisselamı bildiren 20 âyeti sakladıkları 

için, Allahü teâlâ, bunlara (Kâfir) diyor. Hz. Ali, Kur’anın iki mislini ki üç binden fazla 

âyeti saklamış oluyor. Bu yazınız ile, Hz. Ali’ye kâfir demiş oluyorsunuz, dedim.  

            Sebeci, şaşırıp kaldı, bir cevap veremedi. Daha sonra “Ben ne şii, ne de sünniyim, 

ben masonum” dedi. [Masonluğu da Yahudiler kurmuştur. Her tefrikanın, her oyunun 

içinde bir Yahudi parmağı niçin vardır?] Bu yalanları çıkaran kimseler, açıkça 

gösteriyor ki, ne şii, ne de sünnidir. İbni Sebe denilen bir Yahudi ve onun oyununa gelen 

zavallılardır. (Tezkiye-i ehl-i beyt)  

            Sünnilerle Alevileri yakınlaştıracak en güçlü ortak ittifak noktası Kur’andır.Bu 

Hz.Ali ve zamanındakiler için geçerli olduğu gibi zamanımızdakiler içinde aynen 

geçerlidir. 

            Zayıf ve mantık dışı bir görüşde olsa,bazılarınca Kur’anın Hz.Alide olduğunu 

onunda bunu gizlediğini söylemek hayatı Kur’an uğruna geçen böyle bir şahsiyete 

iftiradır. 
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            “Lâkayd Emevîlik nihayet Sünnet Cemaate, salabetli Alevîlik nihayet Râfızîliğe 

dayandı. Hem zalime karşı miskinliği esas tutan Hristiyanlık,nihayet tecellüd; 

cebbarlığa ve zalime karşı cihad, izzet-i nefsi esas tutan İslâmiyet eyvah nihayet 

miskinlikte karar kıldı.”[10] 

            Alevilik konusunda daha önce de yazmıştık 

            Alevilikte inançta bir netlik yok,amel mutlak olarak zikredilir.Neye nasıl 

inanılacağı,nasıl bir amelde bulunulacağı hususunda bir netlik yoktur.Hz.Aliye 

mensubiyet söz olarak söylenildiği halde yaşantıda tamamen taban tabana zıd bir 

yaşayış içerisinde bulunulmaktadır. 

            Farklı noktalara isnad edilmektedir.Aynı kaynaktan istifade 

edilmemektedir.Birinci kaynak Olan Hz.Ali veya onunda kaynak kabul ettiği Kur’an-a 

bağlılıkta tam bir netlik görülmemektedir. 

            Yeterli bilgiye sahib değillerdir,bilgilendirilmemişlerdir. 

            Kur’an-a şüpheli bakmakta,sahiplenilmekte veya yetersiz kalınmaktadır. 

            Ehli sünnete yakın olanlar;Caferiye,ehli beyt vakfı,cem evlerini temsil eden 

dedeler.Buna rağmen alt yeterli bir yaklaşıma sahib 

kılınmamakta,bilgilendirilmemektedir. 

            Bektaşilikle Hindulara bağlandırılmaya çalışılmakta,eski olaylar adapte 

edilmektedir.Sürekli bulanık tutulmakta,siyasetle iç içe bulundurulmaya 

çalışılmaktadır.Bektaşilik ve Rafizilik,Alevi ve Caferilerden farklı olarak 

değerlendirilmelidir. 

            Tabanla tavandakiler arasında tam bir mutabakat bulunmamaktadır. 

            İdeolojik ve siyasete hep alet edilmeye çalışılmışlardır.Bunun ise yeni yeni 

farkına varmakta fakat içinde bulunanlar devam etmektedirler. 

            İbadet gibi kavramlar,insana hizmet ve kalbime bak kabilinden yorumlarla 

geçiştirilmektedir. 

            Alevilikte Temsil problemi bulunmaktadır.Ehli sünneti Diyanet temsil ediyor 

dersek,ya Alevileri kim temsil edip bilgilendiriyor? 

            Herkesin ortak bir noktaya çekilip asgari müştereklerin tesbit edilmesi gerektir. 

            Aleviler dışlanmış mı,dışlamış mı?Her iki durumda söz konusu olmaktadır. 

            Alisiz Alevilik,İslamiyetsiz Alevilik haline mi getiriliyor ve getirilmiş?Alevilik 

Hz.Ali ile mezcedilmemektedir.Böyle bir durum olsa mesele kendiliğinden çözülecek ve 

bir çok ortak noktalarda birleşimle yoluna gidilecektir. 

            Sünni dayatması var mı?Pek denilemez. 
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            Bir kısmı islamın içinde ama daha evrensele uzanma hesabı bilinçsizce yapılmaya 

çalışılıyor,islamın evrenselliği anlaşılamıyor. 

            Hakikat inkişaf olunca,şeriat irtifa olur denir mi?Yanlış olarak kendilerinin 

hakikata gitmekte olduğunu ifade ederek dini vecibelerden soyutlanmış olarak 

değerlendirmektedirler. 

            Alevi,ya ateistleştiriliyor ya da Sünnileştiriliyor mu,nereye adapte 

edilmekteler,yoksa her yere mi?Başı boş dolaşan koyunu elbette kurdun biri 

kapar.Belirsizlikler çok belirsizlikleri doğurmaktadır. 

            Caferi,şerri Allaha vermez.Allah’ı tenzih düşüncesiyle şerrin yaratılmasını 

Caferiler Allah’a vermezler.Oysa şerrin yaratılması ayrı şeydir,kesb ve işlenmesi ayrı 

şeylerdir.Yani Halkı şer,şerri yaratmak şer değil,kesbi şer yani şerri işlemek 

şerdir.Ateşin varlığının çok faydaları olmakla beraber kişi kendisi için şer yapabilir,bu 

da ateşin şer olmasını gerektirmez. 

            İçi boş bir sevgi öne çıkarılmaktadır. 

            Namaz kılmamaya Bektaşi örnekleri verilmektedir. 

            Bir Bektaşiye: "Ne için namaz kılmıyorsun?" demişler. O da: "Kur'anda:”La 

takrabus salate”var" demiş. Ona demişler: "Bunun arkasını, yani;”Ve entüm sükara”yı 

da oku" denildiğinde, "Ben hâfız değilim" demiş…”[11] 

            Nefis, devekuşu gibidir. Şeytan sofestaî, heva da bektaşîdir.”[12] 

            “Galib kardeşimiz Alevîler içinde Kadirî, Şazelî, Rüfaî Tarîkatlarının bir 

hülâsasını Sünnet-i Seniye dairesinde Hulefa-yı Raşidîn, Aşere-i Mübeşşere'ye  

ilişmemek şartıyla muhabbet-i Âl-i Beyt dairesinde bir tarîkat dersi vermesini 

düşünüyor. Hakikat namına ve imanı kurtarmak ve bid'alardan muhafaza etmek 

hesabına ehemmiyetli üç-dört faidesi var: 

            Birincisi: Alevîleri başka fena cereyanlara kaptırmamak ve müfrit Râfızîlik ve 

siyasî Bektaşîlikten bir derece muhafaza etmek için ehemmiyetli faidesi var. 

            İkincisi: Hubb-u Ehl-i Beyt'i meslek yapan Alevîler ne kadar ifrat da etse, Râfızî 

de olsa; zındıkaya, küfr-ü mutlaka girmez. Çünki muhabbet-i Âl-i Beyt ruhunda esas 

oldukça, Peygamber ve Âl-i Beyt'in adavetini tazammun eden küfr-ü mutlaka girmezler. 

İslâmiyete o muhabbet vasıtasıyla şiddetli bağlanıyorlar. Böylelerini daire-i sünnete 

tarîkat namına çekmek, büyük bir faidedir. 

            Hem bu zamanda, ehl-i imanın vahdetine çok zarar veren bazı siyasî cereyanlar 

Alevîlerin fıtrî fedakârlıklarından istifade edip kendilerine âlet etmemek için Nur 

dairesine çekmek büyük bir maslahattır. Madem Nur şakirdlerinin üstadı İmam-ı 

Ali'dir (R.A.) ve Nur'un mesleğinde hubb-u Âl-i Beyt esastır, elbette hakikî Alevîler 

kemal-i iştiyakla o daireye girmeleri gerektir.”[13] 
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            Bir ramazan bayramı dönüşü altıncı sınıf öğrencilerimin geçen bayramlarını 

tebrik etmiştim.O sınıfın çoğu öğrencisi yatılı,aynı köyden ve alevi idiler.O saf ve temiz 

bir kalb ile kızın birisi kalkarak;Hocam bizim köyde bayram kutlanmadı,biz 

kutlamıyormuşuz,dedi. 

            Bende kendisine bu bayramın hepimizin bayramı olduğunu,Hz.Ali’nin de 

bundan farklı kutlamadığını ve onun örnek hayatından kesitler sunarak izah etmeye 

çalıştım. 

            Ve bu çocuk bu belirsizlikler içerisinde büyüyecek ve büyütecektir. 

            Bir alevi öğrencimde ramazan ayı ve mübarek gecelerde kendilerinin cem 

evlerine gittiklerini ve oraya saz çalmaya gelenlerin kendilerini eğlendirdiklerinden 

bahsetti.Ve orada bulunmalarının saz ve çalgı gösterisinden ibaret,manevi bir havayı 

teneffüs etmediğini ifade etmiş oldu. 

            Bir öğrencimde,sınıfta uzun boylu anlattığım namaz  konusunu evde dile 

getirerek,neden kendilerinin de namaz kılmadıklarını söylemesi üzerine 

annesi,Sünnilerin caminin önüne Hz.Ali’nin resmini koyup,ona basarak geçmelerinden 

dolayı kılmadıklarını bana ilettiğinde şunu söyledim;Hz.Alininde küçük yaştan itibaren 

peygamberimiz ile birlikte namaz kıldığını,namaz emredildikten sonra küçük olduğu 

halde peygamberimizden ancak iki vakit namaz az kılıp tamamıya namazı terk etmeden 

kıldığını,şehid edilirken bile namaz uğrunda şehid edildiğini ve bazılarının da o 

namazda şehid edildiğinden biz namaz kılmıyoruz demesine karşı,eğer Hz.Ali yemek 

yerken öldürülseydi yemek yemiyecekler miydi,uyurken veya başka herhangi bir işle 

meşgul iken öldürülseydi onu yapmıyacaklar mıydı? 

            Birde zaten o zamanda resim denilen bir olay yoktu ki,cami kapısına resmi 

konulupta ona basarak geçilmiş olsun.Farzı muhal olarak bir kişi bile böyle yapmışsa 

buda herkesi bağlamaz ve kılmamaya bir özür teşkil etmez. 

            Bu durum bize birazda Agop’un halini hatırlatmaktadır.Düşündürmesi sebebiyle 

yazmaya fayda görmekteyim: 

            Yahudi olan Agop hanımına Yahudilikten vaz geçeceğini söyler.Hanımıda sen 

bilirsin,der.Hahambaşına gelerek Yahudilikten ayrıldığı söyler ve bir papaza 

gelerek;Ben hristiyan olacağım fakat önce araştırmak istiyorum,der. 

            Papazda buna gerekli kitapları verir ve Agop hristiyanlığı araştırarak kafasına 

yatmadığını papaza bildirerek dinlerine girmeyeceğini söyler. 

            Nihayet Müslümanları temsilen bir Müftüye gelerek Müslüman olacağını ancak 

önceden araştırmak istediğini söyler.Müftü beyde kendisine gerekli kitapları 

verir.Araştırmasını ister.Çünki bir elbise değiştirme değilki hemen oracıkta değiştirsin. 

            Ancak Agop islamiyeti araştırırken ecel vaki olur ve ölür. 

            Hanımı kocasını Yahudi mezarlığına götürür,kabul etmezler.Hristiyan 

mezarlığına götürür onlarda hristiyan olmadığını ifade ederek kabul 

etmezler.Müslümanların mezarlığına koyacağı sırada onlarda daha Müslüman 



olmadığını söyleyerek kabul etmezler ve Agop kendi dininden ayrıldığı diğer dinleride 

kabul edemeden öldüğünden ortada kalır. 

            Hanımı baş ucuna eğilerek şöyle ağıt yakar;Agop Agop!Musayı kızdırdın,İsayı 

küstürdün,Muhammedi de bulmadın,kaldın ortada kaldın ortada… 

            Sünniler dini konularda bu kadar bilgilendirilmeye sahibken yetersiz kaldıkları 

halde,Alevilerin bunlardan mahrum olarak ne derece yetersiz olacakları düşünülsün!!! 

  

                                                                                                   Mehmet    ÖZÇELİK          

                                                                                                          29-01-2004 
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GÖZ YAŞI ÇARESİZLİĞE ÇAREDİR 

  

            Her ne kadar ağlamak kalbi dağlamak olsa da,gerçekte kalbe ve içe 

dalmaktır.Kendini bilmek,kendine gelmektir.İlahi dergaha bir tazarru ve niyazda 

bulunmaktır.Tıpkı ağlamasıyla büyük bir güce sahib olan çocuğun anne ve babasını,çok 

büyükleri etrafında koşturup döndürmesi,yardımına koşturması gibi… 

            Kul da acz ve fakrıyla ağlayarak dergahı ilahiyeye hacatını arzetmesiyle tüm 

sebebleri arkasın atahşide vesiledir. 

            Damlalardan deryalar oluşur.Büyük bir enerjik güce sahibdir.Allah’a yönelip 

ağlayan,göz yaşları akıtan bir göz,bir kalb de çok barajları çalıştırır,enerji üretir. 

            Cehennem ateşini söndürecek tek yol göz yaşıdır. 
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            Biriken umumi göz yaşları zulüm ateşini söndürür,gidişi aksine döndürür. 

            Ağlayabilmek bir seviye,ağlayamamak bir seviyesizliktir. 

            Bu göz yaşları bazen gözden bazen kalbden bazen de vicdan gibi duygulardan 

damlar. 

            Deva için ya gelin ağlaşalım ya da uğraşalım. 

            Ağlamak erkeğe yakışmaz denir.Ağlamak kadına atfedilir.Oysa bu ağlama ne 

için ve kimin için ağlanıldığına göre değişir. 

            Acziyette büyük bir kuvvet,kudrette büyük bir acziyet olup ters orantılıdır. 

            Allah’a karşı gösterilecek acziyette de dağları yerinden oynatacak,yıldızları 

gölgede bırakacak büyük bir güç vardır. 

            İslam aleminin dştüğü zillet;uğraşmayı ve ağlaşmayı bilmemesindendir.Akıllar 

dumur uğramış,kalpler katılaşmış. 

            Bir çok evliya bulunduğu makama gözyaşlarının kendilerini yükseltmesiyle 

yükselmişlerdir. 

            Gözyaşıyla yumuşayan kalb,çok katı ve sönmemiş kalbleri de kendisiyle beraber 

yumuşatır. 

            Gözyaşı değeri ifade eder,değerlidir.Basit şeyler için akıtılan bu değerler,o 

nisbette değerini kaybeder. 

            Gözyaşlarıyla huzur bulunur.Tıpkı göğün ağlaması demek olan yağmur,çok 

kurak,çorak toprakları,tohum ve çekirdekleri güldürür,gülleri açtırır. 

            Gözyaşı da bir rahmet gibi çok baharlardan haber verir. 

            Bulutlanıp su ve yağmur ile ağlamayan gök ve bulutlar kasavet verir. 

            Alemimiz de ve çok İslam aleminde bulut çok,yağmuru indirecek durum 

olmadığından her tarafı kasavet ve karanlık kaplamış.Genelde yağmurdan sonra gülen 

gözüyle güneş açar.İslam aleminin bugün o güneşi doğduracak hale büyük bir ihtiyacı 

vardır. 

            Peygamberimiz duaları esnasında şöyle duada bulunurlardı:”Ya Rab!fayda 

vermeyen ilim,doymak bilmeyen nefis,azabtan korkmayan kalb ve yaşarmayan gözden 

sana sığınırım.” 

            Cenâb-ı hak Hz.İsa’ya olan vahyinde.”Ey İsa,bana kalbinden huşu,bedeninden 

huzu’,gözlerinden göz yaşı hediye et ki,ben de mukabilinde seni yakınlığıma nail 

edeyim.”(Edeb-üd Din) 

            Gözyaşı rahmeti celbe vesiledir..o da en kısa ve keskin yoldan… 



            Gözyaşı ırmak olsun aksın,çok bahçelerin çiçeklerini açtırsın,ve etrafa kokusunu 

ve feyzini saçsın… 

            Gözyaşı temizleyicidir.Halimize ve geçmişimize ağlamak onlardaki kiri 

gidermek,geleceğe gülerek gitmektir. 

            Gözyaşı keffaretüz zünub ve cehennemden azaddır. 

            Hz.Adem zellesi sebebiyle cennetten çıkarılmış ve yıllarca Havva ile ayrı kalarak 

günahlarına ağlamıştı.Temizlenip aklanmaya ve kavuşmaya sebeb oldu. 

            Göz penceresinden alemi seyreden ruh,gözün yaşıyla da aleminin rengini 

değiştirmektedir. 

            Gözün yaşı özün yaşıdır.Özden gelip öze dönmek içindir. 

            Bitkiler,hayvanlar,insanlar göğün ağlamasına hasret ve intizar etmektedirler ta 

ki gülmek için…Aksi ise ölmek demektir.Yeryüzü onunla hayat bulacak,hayat olacak… 

            Onun gibi de;göz yaşı hayattır,hayata bakış,hayata geçiştir. 

         Ağlamak,dertleri içden dışa atmaktır.Bir devadır.Depresyonu 

azaltır.Ağlıyamamak ağlanacak bir hal,diğer bir ifadeyle halsizliktir. 

Hanım babasının vefatında ağlıyamamış,bunun üzerine aklını kaybedecek hale 

gelip,sakinleştiriciler ile bir derece kendine gelebilmişdi.Hatta bunun sıkıntısı uzun 

müddet devam etmişti.Kardeşi ise ağlamakla rahatlamışdı.İçteki birikimi birisi dışarı 

atarken,diğeri içerisinde birikerek sıkışan bomba etkisi gibi patlak vermişti. 

Gözyaşı bir serumdur. 

Gözyaşı rahatlamaktır. 

Gözyaşı acıyı dökmek,atmak,gidermektir. 

Gözyaşı vücudun deşarzıdır. 

Göz yaşsız göz ve kişi kurak bir tarla gibidir. 

Gözün aydınlığıdır göz yaşı 

Hüznün sonu,sevincin başlangıcıdır göz yaşı. 

Neşenin ve gülmenin başlangıcıdır,habercisidir. 

Gözü besler,vücuttan zararlı maddeleri dışarı atar. 

Bedene sıhhattir. 

İlahi rahmet kapısını çalmaktır. 



Acziyetin kudrete ilticasıdır. 

Rahatlatır,dinlendirir,temizler. 

Göz yaşı rahmet ve merhamete,sevgi ve acımaya sebebtir. 

Hadiste:”Allahım!Yaşları ile kalbe şifa veren sel gibi akıcı iki göz ver bana.” 

Hz.Âişe ise:”Alahım,bana cehennemi söndürecek kadar gözyaşı ver…” 

Bütün çabalar göz yaşlarını dindirmek içindir.Zulümler ise sindirmek 

içindir.Gözyaşlarını bitirmek içindir. 

Allah gözyaşı ile yoğrulan bir mümine cehennemi haram kılmıştır. 

İslamın doğuşunda gözyaşı vardır.Hicrette gözyaşı vardır.Kur’an-ın inişi 

gözyaşlarını dindirmek vesilesiyledir.Diri diri gömülen kızların ağlamalarıdır ki;”O diri 

diri gömülenler hangi günahlarından dolayı gömüldükleri sorulacak…”âyeti gibi 

âyetlerin inmesine sebeb teşkil etmiştir.  

-İbni Abbas (ra)dan:( Allah rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:) 

“İki göze asla cehennem ateşi dokunmaz;Biri Allah korkusundan ağlayan göz,diğeri 

Allah yolunda nöbet tutan göz.”[1] 

“Ağlayın su yükselsin 

Belki kurtulur gemi 

Anne seccaden gelsin 

Bize dua et e mi?”(N.F.Kısakürek) 

Yunus peygamberin göz yaşları ağır basmış,deryayı aşmış,balık Yunus,Yunus da 

yüzmeye başlamıştı.Tıpkı Yunusun balığın içinde yüzdüğü gibi… 

Âyetlerde:”Artık kazandıkları günahın cezası olarak az gülsünler çok 

ağlasınlar”[2] 

-“Yatsı vaktinde ağlayarak babalarına geldiler.”[3] 

-“Ve ağlayarak yüzleri üstü secdeye kapanırlar. Hem de bu Kur'ân'ı işitmek 

onların Allah'a teslimiyetlerini daha da artırır.”[4] 

-“İşte bunlar, Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden Adem, 

soyundan, Nuh ile birlikte taşıdıklarımızdan İbrahim ile İsmail'in soyundan hidayete 

erdirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdendirler. Kendilerine Rahmanın ayetleri okunduğu 

zaman, ağlayarak secdeye kapanırlardı.”[5] 
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-“Sonuçta ne gök ağladı üzerlerine, ne yer; nede kendilerine bir mühlet 

verildi.”[6] 

-“Doğrusu güldüren, ağlatan O'dur.”[7] 

-“Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz?”[8] 

  

                                                                                                          06-11-2003 

                                                                                              Mehmet  ÖZÇELİK   

 

  
 

[1] Rüdani.C.3/191.Cem’ul 

Fevaid-6092. 

[2] Tevbe.82. 

[3] Yusuf.16. 

[4] İsra.109. 

[5] Meryem.58. 

[6] Duhan.29. 

[7] Necm.43. 

[8] Nemc.60. 

  

                                  

 

  HAYATIMIZI       YAŞAYALIM 

  

            Evet hayatımızı yaşayalım,kendi hayatımız olsun,başkalarının 

hayatı,başkalaştıran hayatlar olmasın. 

            Kendi hayatını yaşamıyanlar veya yaşıyamıyanlar başkalarının hayatını yaşama 

mecburiyetinde kalırlar. 

            Kendileri olmayıp başkaları olanlar cızırtılı ses çıkartan plaklar gibi veya başka 

kanalların ve hatların kendi hattına girip görüntüsünü bozmasına benzer. 

            Hayatımızı yaşayalım,onu bitirmeyelim. 

            Hayatını yaşamıyanlar onu bitirirler,kendileri biter ve yaşlanırlar. 

            Cırcır böceğide hayatını yaşar,bal arısı da…Biri hayatını tüketirken,diğeri 

hayatını üretir,hayatını kazanır ve kazandırır. 

            Kanalından taşan su su değildir,o bir seldir.Oldurmaz,öldürür.Sulamaz 

soldurur.Su su oldukça faydalı,hayatı olan su halini yaşamadıkça seldir. 
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            Su kanalında güzeldir.Hayatta yaratılışından gelen tasarımı doğrultusunda 

yaşanırsa güzeldir. 

            İnsanlığı kaybettiren hayat ve hayat tarzları hayat değildir.Gerçek hayat,gerçek 

yaşanılan hayat,kazandıran,insanlığı koruyan hayattır. 

            İnsanlığın dışındaki diğer canlıların hayatına insanca ve insana layık bir hayat 

gözüyle bakılıp değerlendirilemez. 

            Gübreliği eşeleyen bir böcek,bir kanalizasyon faresi hayatını 

yaşamaktadır.Kendi hayatlarını,başkalarının değil.Onlarınki o noktada,kendi 

hayatlarını yaşamaları yönünde güzel ve uygundur. 

            Ancak bu hayat bir arı için,bir kelebek için çirkin ve abestir.Bundan onun 

hayatı,ondan bunun hayatı beklenemez. 

            Hayvanlar ve bitkiler aleminde her canlı kendi hayatını yaşamaktadır. 

            İnsanlar aleminde de bizler kendi hayatımızı yaşamalıyız.Hayatımız hayatımıza 

hayat olmalı..hayatımızı berbat etmemeli,batırmamalı,bitirmemeli, yitirmemeli, 

götürmemeli.  

            Peygamberler hayatlarını yaşamış ve yaşatmış kimselerdir.Onlar hayatın 

modeli,yaşamın şablonudurlar. 

            Hayattan gidenlere baktığımızda gerçek hayatını yaşamış insanların kimler 

olduğunu daha rahat görür ve anlarız. 

            Nasıl yaşayalım?Bir doğulu gibi mi,bir batılı gibi mi? 

            Nereli isek ora gibi.Herkes oralı haliyle güzeldir. 

            Nasıl yaşayalım?Bir Müslüman gibi mi,bir gayrı Müslim gibi mi? 

            Önce ne isek öyle,sonra en güzeliyle.Önce Müslüman ve sonra en güzel 

Müslüman..Tetkik,tesbit,tahlil hayatı güzelleştiren merhalelerdir. 

            Tüm sıkıntılarımız ,sitres ve bunalımlarımız hayatımızı yaşamamaktan 

kaynaklanır.Yanlış yerlerde yaşamaktan,yanlışları yaşamaktan hasıl olur. 

            İki yaşlı insan...birinin geçmiş hayatı dopdolu,diğerinin bomboş…İkiside 

yaşamış..ikiside yaşlanmış..kim olurdunuz,kim gibi olurdunuz,kimden yana olurdunuz? 

            Hayata geniş pencereden bakmayan insanlar hayatı kendi pencerelerinde 

görürler. 

            Hayatı kısır yaşayanlar kısırlaşırlar,kartlaşırlar,kabalaşırlar. 

            Hayatın yüzü şeffaf,taze ve parlaktır.Yaşanan hayat parlar ve nurlanır. 



            Vitrinlerde sergilenen altı milyar hayat.Acaba hangisinden alırdınız? 

            Hayatını yaşamıyanlar hayattan koparlar.Kopuk bir hayat..kopuk bir hayat 

sahibi…Hayat yaşandıkça kopmaz ve bağlar,bağlanılır.Biraz daha biraz daha diyerek 

sürekli kazançla artar ve yükseklenir. 

            Tarihe baktığımızda hayatını yaşayanlar tarihe geçmişler,hayatını yaşamıyanlar 

tarihten,insanlıktan ve hayattan silinmişlerdir. 

            Silik hayatın silik insanları,soluk hayatın soluk insanları,karanlık hayatın 

karanlık insanları… 

            Hayatını karartanlarla hayatını kurtaranlar hiç bir olur mu?Biri 

kurtarırken,diğeri karartmakta,hayatını kurtlatmaktadır.Kurtlu bir hayat..kurtlanmış 

hayatlar… 

            Kurtlu hayatlar bayat hayatlardır. 

            Gelin o halde hayatımızı yaşayalım,yeşertelim..soldurup 

öldürmeyelim…Harcayıp harcanmayalım.. 

  

                                                                                                          30-06-2004 

                                                                                              Mehmet    ÖZÇELİK 

  

 

HAKİKATA        GEÇİŞ 

  

            Kirlilik olacak,olmalı,olması lazım ta ki zıdları tahakkuk etsin.Kirlilik olmazsa 

ne temizlik ne de temizliğin gereği olan iman olmayacaktı.imansızlık iman esaslarını 

ehemmiyetli kılmış,önemi anlaşılmıştır.Herşey zıddıyla bilinir. 

            Müsbetler vücudi,menfiler ise ademidir.Adem vücudu yeşertmektedir.Adem 

vücuda vücud ve vücud rengi vermektedir.Adem olmasaydı,vücuddaki mevcutlar 

görünmeyecek,ortaya çıkmayacaktı.Menfiliklere rızası olmayan Allah,adaleti,hikmeti ve 

maslahat gereği devamına,vücudun hatırına müsaade etmektedir.Kirlilikler ehli imanı 

kirletemez belki temizliğini arttırır. 

            Cevherleri bağrında taşıyan kömürlerin kahrı çekilir,İbrahimlere köprü olan 

Azerlerin üzerinden geçerim,nesillere hamile olan Nuhun hanımının nazını 

çekerim,Musanın peygamberlik ringine çıkmasına sebeb olan rakibi firavuna 

acırım,hazineleri içinde saklayan viranelere tenezzül eder,uğrarım.Gülüme renk katan 

gübreyi avuçlarım.Beni Allah’a götüren aşağı ve aşağılık dünyaya ünsiyet 



ederim.İstirahatıma vesile olan geceyi sever,güneşin doğuşuna vesile olmasıyla o hasreti 

çekerim. 

            Şeytan varlığıyla şer olup,yaratılışıyla hayırlı olmuş,dost ve dostluklara sebeb 

olmuştur.Menfilikler müsbetleri bildirmekle kalmamış,onların tanınmasına da vesile 

olmuştur. 

            Eğer zıdlar olmasaydı,Allahın varlığı da dahil her şey en fazla bilinecek ancak 

tanınmayacak ve anlaşılmayacaktı.Bilmek tanımak gibi değildir.Bilmek ayrı tanımak 

ayrıdır.Herkes Allahı bilir ancak herkes O’nu tanımaz.Tıpkı İstanbulu bilmek ile onu 

detaylı,bütün yönleriyle,gidip görerek,mahallelerinde gezerek,uzun müddet olarak 

orada kalmak elbette bir değildir.Şeytan Allah’ı bilmekte ancak tanımamaktadır.Eğer 

bilmeseydi itiraz edermiydi?İtirazını bildiği ancak tanımadığı zata yapmıştı. 

            Şeytan Allah’ı biliyordu ancak tanımıyordu.Onu tanımayan küfrün 

girdabına,şeytanın çekim alanına,deccalın kapsamına girmiş olur ki ancak Allah’ın 

hidayeti nasib ettiği insanlar o hal ve durumdan kurtulabilirler.Veya öyle bir güç ve 

samimiyet olmalı ki,bir anlık kopan bağlantı ve hattan kendini kurtarabilsin.Zira hem 

imam ve hem de kürüfdeki cazibe devam etmektedir.Alanına gireni etkiler.Çarkına 

doladığı kimseleri üğüdür.Kuvvetine göre,yakınlığı nisbetinde,teveccühü ölçüsünde 

kendisine bağlar.İşte iman güç ve kuvvetinin ehemmiyeti bu noktada kendini 

göstermekte ve hissettirmektedir. 

            Önemli olan O’nu tanımak,O’nu perdeleyip unutturan günahlarda ısrar 

etmemektir. 

            “Lâ sagîrate mea'l-ısrar, velâ kebîrate mea'l-istiğfar – Israr edilirse küçük 

günahlar büyük günah olur, tövbe edildiğinde büyük günahlar affedilir.” fehvasınca 

esas büyük günah ısrar edilen küçük günahlardır.” 

            “Demiri sıcak yanından tutan demirci babalar, hamur eline yapışmayan 

somuncu babalar gibi, bir şeyin babası olmak lazım. Gelin siz de bu kudsi mesleğin 

babası olun ve zirvelere tırmanın mesleğinizde. Muhyiddin b. Arabi Hazretleri Şam' da 

caddede yürürken dar ağacında berdar edilen (asılmış) birini görür. Etrafındakilere 

suçunun ne olduğunu sorar. "İçki, zina, adam öldürme... hepsini işledi ve gün geldi, 

derdest edilip asıldı" derler. Hazret koşar ve ayaklarını öper şakinin, kendi mesleğinde 

zirveye çıktığı için. Bize de böyle olmak düşmez mi? Yani mesleğin babası olmak ve 

zirveye çıkmak.”(M.F.Gülen Serzeniş) 

            İşte dünyaya gelmese ve de cennette kalsaydık her şey bilmeden öteye geçmeyip 

tanınmayacak dini tabirle marifet gerçekleşmeyecekti.Allah bizi sırf ve sadece marifet 

ve marifeti için bu dünyaya göndermiştir.Marifette kavrama,hissetme,ihata,bağlanma 

gibi bir çok sıfat mevcuttur.Allah’ı normal bir kişide bilmekte,alim de 

tanımakta,peygamberde anlamaktadır ve Allah’ı Allah’da bilmekte ve 

bildirmektedir.Farklı boyutlar farklılıklardan zuhur etmektedir. 

            Bazı şeyler bizatihi güzeldir,onlara hüsnü bizzat denilir.Bazıları da bilvesile 

güzeldir.Güzel olmasalarda güzelliğe vesiledirler.Onlarada hüsnü bil vesile denilir.” 

Herşeyde, hattâ en çirkin görünen şeylerde, hakikî bir hüsün ciheti vardır. Evet 

kâinattaki herşey, her hâdise ya bizzât güzeldir, ona hüsn-ü bizzât denilir. Veya 



neticeleri cihetiyle güzeldir ki, ona hüsn-ü bilgayr denilir. Bir kısım hâdiseler var ki, 

zahirî çirkin, müşevveştir. Fakat o zahirî perde altında gayet parlak güzellikler ve 

intizamlar var. Ezcümle: 

            Bahar mevsiminde fırtınalı yağmur, çamurlu toprak perdesi altında nihayetsiz 

güzel çiçek ve muntazam nebatatın tebessümleri saklanmış ve güz mevsiminin haşin 

tahribatı, hazîn firak perdeleri arkasında tecelliyat-ı celaliye-i Sübhaniyenin mazharı 

olan kış hâdiselerinin tazyikinden ve tazibinden muhafaza etmek için nazdar çiçeklerin 

dostları olan nazenin hayvancıkları vazife-i hayattan terhis etmekle beraber, o kış 

perdesi altında nazenin taze güzel bir bahara yer ihzar etmektir. Fırtına, zelzele, veba 

gibi hâdiselerin perdeleri altında gizlenen pek çok manevî çiçeklerin inkişafı vardır. 

Tohumlar gibi neşv ü nemasız kalan birçok istidad çekirdekleri, zahirî çirkin görünen 

hâdiseler yüzünden sünbüllenip güzelleşir. Güya umum inkılablar ve küllî tahavvüller, 

birer manevî yağmurdur. Fakat insan, hem zahirperest, hem hodgâm olduğundan 

zahire bakıp çirkinlikle hükmeder. Hodgâmlık cihetiyle yalnız kendine bakan netice ile 

muhakeme ederek şer olduğuna hükmeder. Halbuki eşyanın insana aid gayesi bir ise, 

Sâniinin esmasına aid binlerdir. 

            Meselâ: Kudret-i Fâtıranın büyük mu'cizelerinden olan dikenli otları ve ağaçları 

muzır, manasız telakki eder. Halbuki onlar, otların ve ağaçların mücehhez 

kahramanlarıdırlar. Meselâ: Atmaca kuşu serçelere tasliti, zahiren rahmete uygun 

gelmez. Halbuki serçe kuşunun istidadı, o taslit ile inkişaf eder. Meselâ: Kar'ı, pek 

bâridane ve tatsız telakki ederler. Halbuki o bârid, tatsız perdesi altında o kadar 

hararetli gayeler ve öyle şeker gibi tatlı neticeler vardır ki, tarif edilmez. Hem insan 

hodgâmlık ve zahirperestliğiyle beraber, herşeyi kendine bakan yüzüyle muhakeme 

ettiğinden, pek çok mahz-ı edebî olan şeyleri, hilaf-ı edeb zanneder. Meselâ âlet-i 

tenasül-i insan, insan nazarında bahsi hacalet-âverdir. Fakat şu perde-i hacalet, insana 

bakan yüzdedir. Yoksa hilkate, san'ata ve gayat-ı fıtrata bakan yüzler öyle perdelerdir 

ki, hikmet nazarıyla bakılsa ayn-ı edebdir, hacalet ona hiç temas etmez.”[1] 

Şeb-i yeldayı müneccimle muvvakkit ne bilür 

Mübtelâ-yı gama sor kim geceler kaç saat... 

            Hayatıda ancak acısını çeken,gerçekleri gören bilir. 

Kanuni Sultan Süleyman:  

Saltanat dedikleri ancak cihan kavgasıdır  

Olmaya baht-ü saadet dünyada vahdet gibi  

II.Selim Han:  

Bu zamanın devletiyle kimse mağrur olmasın  

Kâm alırsan adl ile ol dem be-câdır saltanat  

Fatih Sultan Mehmed ise:  

Nefs ü mal ile nola kılsam cihanda ictihad  
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Hamdülillah var gazâya sad hezârân rağbetüm  

III. Mustafa Han'da:  

Yıkılubdur bu cihan sanmaki bizde düzele  

Devleti çerh-i deni verdi kamu mübtezele  

Şimdi ebvâb-ı Saadet'te gezen hep hâzele  

İşimiz kaldı hemân merhamet-i Lem-Yezel'e  

            Yıkım olmadan yapım ve ustalık olmaz,ustalıklar ortaya çıkmaz,ustaların 

arasındaki fark zahir olmaz. 

            Allah her şeye geçişi bir sebebe bağlamıştır.İnsanlığa geçişi Hz.Adem’den sperm 

vasıtasıyla  ve Havva’ya,oradan da hayata geçişi sağlamıştır.Hayata ve havalarda uçuşu 

bir yumurtaya,neşvü nema bulup gelişmeyi ve belli bir sebze ve meyve gibi güzel bir hal 

almayı çekirdeğe,asrı cehaletten asrı saadete geçişi Hz.Muhammede,orta çağdan yeni 

çağa geçişi Fatihe,cehaletten geçişi ilme,karanlıktan kurtuluşu nura,tarikattan hakikat 

ve marifete geçişi Bediüzzamana,ilme ve cehaletten kurtulup hayata atılışı ve yükselişi 

öğretmene,ahirete gidişi kabre kabre gidişi ecele bağlamış ve berzahları,geçişleri onlar 

aracılığıyla kılmıştır.Bundandır ki o sebebler şahıslarında kıymetli ve değerlidirler. 

Çünki onlar tükenmenin değil çıkış,yükseliş ve geçişin öncü ve ara noktaları.Hayatın 

Köprüleridirler. 

            Hayattaki fırtınalar bizleri köklerimize daha sabit ve sağlam olarak 

bağlamaktadır. 

            “Hayattaki fırtınalar konusunda üstad:”Bu gibi hadiseler fırtınaya 

benzer;ağacın çürük meyvelerini düşürür.Geriye sağlamları kalır.Tedbir 

hizmettendir.Menfi hareket yasak.Biz devenin üstünde bir hazine 

götürüyoruz.Deve,yumurtaların üstünde yürüyor.Ne yumurtalar kırılacak,ne de deve 

duracak.”[2]  

            Hz.Âdem ve zürriyeti dünya dağına ufkunun açılması için indirilmiştir. 

            “Bir çok yüksek ufuklu insanların ufuklarının açıldığı yerler olan dağlar ve 

mağaralardır.MeselaHz.Adem cennetten Serendib dağına inmiş,Nuh tufanda cudi 

dağına konmuş,Hz.İbrahim marifete dağda ulaşmış,Hz.Musa Turda tecelli ve kelama 

mahzar olmuş,Rasulullah Nur dağının Hira mağarasında peygamberliğe adım 

atmıştır.Yunus dağlarda ve mağaralarda seyahat etmiş,hele üstad sürekli 

dağlarda,bağlarda,bulunduğu yerlerin en yükseğinin en tepesinde bu eserleri 

neşretmez,ilhamına basamak olmuştur.[3] 

  

                                                                                              28-06-2004 

                                                                                  Mehmet     ÖZÇELİK 
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[1] Sözler.231-232. [2] Hayatım-Hatıralarım.57. [3] Bak.age.49-50. 

  

 

 

HADİSLERLE SURELERİN FAZİLETİ VE ÂYET SAYISI 

  

 Bakara suresi Medine’de nazil olmuştur. 282 ayet, 6121 kelime 25500 harftir. 

-Not: Kur’an ayetlerin sayısının 6200 ve bir kaç küsur olduğu hakkında ittifak 

vardır. Bu gün Türkiye’de bulunan Kur’an’ların ayet sayısı 6236’dır. Bu surenin ayet 

sayısının 280 olduğu hakkında ittifak var ise de müfessirlere göre 280’ den sonra  

küsuratı hakkında ihtilaf vardır. Alışık olan 286 ayet olduğudur. Müellif ise 282 ayet 

olduğunu ifade etmiştir. Bu ayet sayısındaki değişiklikler kesinlikle bizi Kur’an 

ayetlerinin yok olduğu veya artırıldığı anlayışına götürmemelidir. Makul izahı mufassal 

Tefsir Usûlü kitaplarında kâfi derecede mevcuttur. bkz. Mecmuatun Mine’t-Tefasir, 

I,24; Suat Yıldırım, Kur’an’ı Kerim ve Kur’an İlimlerine Giriş. 

Efendimiz (sav) buyurmuşlardır ki: “Bakara suresini öğreniniz. Onu öğrenmekte 

bereket terkinde de hasaret (zarar) vardır.” 

             Âl-i İmran.Medine’de nazil olmuştur. 200 ayet, 3480 kelime, 14520 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: Kim Al-i İmran suresini cuma günü okursa, Allah (cc) 

ve melekler gün batana kadar o kimseye rahmet ve duada bulunurlar. 

  

 Nisâ suresi, Medine’de nazil olmuştur. 175 ayet, 3045 kelime ve 16030 harftir. 

Allah Resulü (sav) buyurdular ki:” Kim Nisa suresini okursa o kimse şirkten uzak olur 

ve Allah’ın bağışladığı kimselerden sayılır.” 

  

 Mâide suresi, 123 ayet, 2854 kelime ve11733 harftir. 

Allah Resulü (sav) buyurmuşlardır ki: “Maide suresini okuyan kimseye Allah on iğilik 

yazar; on kötülüğün cezasını siler; ahrette onu, on derece yükseltir.” 
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 En’âm suresi Mekke’de nazil olmuştur. 165 ayet, 3552 kelime, 12422 harftir. 

Allah Resulü (sav) buyurdular ki: “Her kim Enâ’m suresini okur ve onunla amel ederse 

Allah ona rahmet gönderir ve 70.000 melek onun için Allah’tan mağfiret ister.” 

  

             A’raf suresi Mekke’de nazil olmuştur. 205 ayet, 3325 kelime, 14010 harftir. 

Allah Resulü (sav) buyurdular ki: “Kim A’raf suresini okursa Allah onunla şeytan 

arasına bir perde gerer ve kıyamet günü Adem (as) ona şefaat eder.” 

  

             Enfâl suresi, Mekke’de nazil olmuştur.
[1][330]

 Bu sure 76 ayet, 1075 kelime ve 

5080 harftir. 

Allah Resulü (sav) buyurdular ki: “Kim Enfâl suresini okur ve ibretle düşünürse 

ben onun için kıyamet gününde şefaat ederim.”
[1]

 

  

      Tövbe sûresi, Medine’de nazil olmuştur. 129 ayet, 4078 kelime ve14088 harftir. 

  

 Yûnus sûresi Mekke’de inmiştir. 109 ayet, 1882 kelime, 9099 harftir. 

Allah Resulü (sav) buyurdular ki: “Kim Yûnus sûresini okursa Allah o kimseye on 

hasene/sevap yazar.” 

  

 Hud sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 123 ayet, 1600 kelime ve 9567 harftir. 

Resulü Ekrem (sav) buyurdular ki: “Kim Hud sûresini okursa o şahsa, on sevap 

yazılır.” 

  

Yûsuf sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 111 ayet, 1600 kelime, 7166 harftir. 

-Allah Resulü (sav) buyurmuşlardır ki: “Kim Yûsuf suresini okur ve onu ayaline 

öğretirse Allah onun ölüm anını çok kolay geçirir ve ona kuvvet ihsan eder. Hiç bir 

Müslüman da haset etmez.” 

  

 Ra’d sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 45 ayet, 755 kelime ve 3506 harftir. 



Allah Resulü (sav) buyurmuşlardır ki: “Kim Ra’d sûresini okur ve onun ihtiva ettiği 

manaları tefekkür ederse Allah o kimseye on hasene/sevap verir ve kıyamet gününde de 

“sözünde duranlar” zümresinden sayılır.” 

  

 İbrâhim sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 51 ayet, 861 kelime, 3434 harftir. 

-Allah Resulü (sav) buyurdular ki: “Kim İbrahim suresini okursa Allah o kimseye 

on hasene/sevap verir” 

  

 Hicr sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 99 ayet, 654 kelime ve 2760 harftir. 

Allah Resulü (sav) buyurdular ki: “Kim Hicr suresini okursa Allah o kimseye on 

hasene/sevap verir.” 

  

 Nahl suresi Mekke’de nazil olmuştur. 128 ayet, 2840 kelime ve 7707 harftir. 

Resulü Ekrem (sav) buyurdular ki: “Kim Nahl suresini okursa Allah (cc) onu 

dünyada verdiği nimetlerden hesaba çekmez.” 

  

 İsra sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 110 ayet, 533 kelime 3360 harftir. 

-Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Kim İsrâ suresini okur da “ebeveynin” 

zikredildiği yerde kalbi merhamete gelirse Allah (cc) onun için cennette bir çok mükâfat 

verir.” 

  

 Kehf sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 111 ayet, 1577 kelime ve 6360 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Kim Kehf suresini okursa o, kıyamet günü onun 

için yerden ta semaya kadar nûr olur.” Bu sûreyi yatmadan önce okumak müstehaptır. 

  

 Meryem sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 99 ayet, 78 kelime ve 3700 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Kim bu sureyi okursa, Allah o kimseye on hasene 

verir.” 

  

 Tâ Hâ suresi Mekke’de nazil olmuştur. 134 ayet, 1641 kelime ve 5242 harftir. 



Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Kim Tâ Hâ suresini okursa (onun ihtiva ettiği 

manaları anlayıp onlarla amel ederse) Allah o kimseye Muhacir ve Ensarın sevabı kadar 

sevap verir.” 

  

 Enbiya sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 112 ayet, 1168 kelime ve 2890 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Kim Enbiya suresini okurda (onun ayetlerini 

tefekkür ederse) Allah kıymet günü o kimsenin hesabını kolay veçhile yapar.” 

  

 Hac sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 78 ayet, 1292 kelime ve 5075 ayettir. 

Mü’minûn suresi Mekke’de nazil olmuştur. 119 ayet, 1840 kelime ve 4802 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim bu sureyi okursa, melekler o kimseye 

ahret nimetlerine ulaşıp rahat olacağını müjde verirler.” 

  

 Nûr suresi, Medine’de nazil olmuştur. 64 ayet, 1366 kelime ve 5685 harftir. 

  

 Furkân sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 77 ayet, 892 kelime ve 3783 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Kim Furkân suresini okursa kıyamet günü imanlı 

olarak Allah’a kavuşur” 

            “Kur'an selefi ve halefi olmayan ilahi bir kitaptır. 

 … Edebi bir ürün olarak onun değeri bazı subjektif ve estetik zevklerin ön yargıları ile 

ölçülmemelidir, ancak Hz. Muhammed (sav)'in çağdaşları ve hemşehrilerinde 

oluşturduğu etki göz önünde bulundurulmalıdır. Şimdiye kadar düşman olan 

elementleri tek bir vücutta birleştirmenin yanı sıra, eğer dinleyenlerin kalbine bu kadar 

güçlü ve ikna edici sesleniyorsa, şimdiye kadar Arapların zihniyetinin ötesinde olan 

fikirleri canlandırıyorsa belagatı mükemmeldir, çünkü kabilelerden medeni bir ulus 

kurmuştur... 136 (Dr. Steingass'ın, T. P. Hughes'un Dictionary of Islam (İslam Sözlüğü) 

adlı kitabında yer alan bir sözü) 

Öyle bir zamanda,okumamış böyle bir insandan böyle bir Kur'an-ı beklemek 

makul değildir. 

İsmail Cerrahoğlu'nun da kitabında yer verdiği (Bkz. aynı kitap, s.93-94) bir olay 

çok ilginçti bu konuda. Aktarıldığına göre, bir gün Hizam oğlu Hakim Oğlu Hişam, 

Furkan suresini okumaktadır. Ömer dinler, bakar ki, Hişam bu sureyi Muhammed'in 

kendisine öğretip okuttuğundan başka türlü okuyor. Ömer öfkelenmiştir:  



"-Bu sureyi sana böyle kim belletip okuttu?"  

"-Peygamber!"  

"-Yalan söylüyorsun. Çünkü, Peygamber bu sureyi bana senin okuduğundan başka 

türlü okuttu."  

Ömer bu tartışmayı yaparken, Hişam'ın yakasına sarılmıştır. Sonra, adamı alıp 

Peygamber'e götürür.  

"-Bu adam, senin bana okuttuğundan başka türlü okuyor Furkan suresini."  

"-Yakasını bırak da adamın okuduklarını ben de dinleyeyim."  

Ömer yakasını bırakınca, Muhammed adama döner:  

"-Hişam, haydi oku, bir de ben dinleyeyim, Furkan suresini nasıl okuyorsun?"  

Hişam, Furkan suresini, kendisine öğretildiği gibi okur. Sonra, Muhammed, "-Bu sure 

bana böyle indi." der.  

Muhammed, aynı sureyi bir de Ömer'e okutturur. Ömer'inki için de aynı şeyi söyler. 

Yani, ikisininkini de doğru bulmuştur. Sonra da şöyle der:  

"- Kuran yedi harf (yedi türlü) indirildi. Bunlardan hangisi kolayınıza gelirse, Kur'an'ı 

ona göre okuyun. (Bkz. Buhari, e's-Sahih, Kitabu'l-Husûmât 4; Tecrîd, hadis no: 1766; 

Müslim, e's-Sahih, Kitabu Salâti'l-Müsâfirîn/270, hadis no:818) 

  

  

 Şuarâ sûresi, Mekke’de nazil olmuştur. 217 ayet, 1295 kelime ve 5540 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim Şuarâ sûresini okursa Allah o kimseye on 

hasene/sevap verir.” 

  

 Neml sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 93 ayet, 1317 kelime ve 4799 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: Neml sûresini okuyan kimseye Allah (cc) on hasene 

verir ve kıyamet günü “Lâ ilâhe ill’allah” diyerek kabirden başını kaldırmayı nasip 

eder. 

  

 Kasas sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 88 ayet, 144 kelime ve 5455 harftir. 



Resulüllah (sav) buyurmuşlardır ki: “Kim Kasas sûresini okursa kıyamet günü 

şahadet edilir ki, bu kimse bu surenin sonundaki ayetleri tasdik edenlerdendi.” 

  

 Ankebût sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 69 ayet, 985 kelime ve 4165 harftir. 

Hamd olsun Ankebût suresinin tefsiri tamam oldu. Resulüllah (sav) buyurdular ki: 

“Her kim Ankebût sûresini okursa Allah o kimseye on sevap verir” 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim Rûm suresini okursa (yani, onda bulunan 

hüküm ve öğütleri derin derin düşünüp tefekkür ederse) Allah o kimseye on sevap verir.” 

  

 Lokman sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 33 ayet, 548 kelime ve 2110 harftir.  

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim Lokman sûresini okursa (yani oradaki 

nasihatleri dinlerse) kıyamet gününde Lokman ona arkadaş olur.” 

  

Secde sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 30 ayet, 380 kelim ve 1518 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Kim Secde sûresini okursa (yani onun ihtiva ettiği 

manalardan ibret alırsa) Allah (cc) o kimseye Kadir gecesini ibadetle geçiren insanın 

sevabı kadar sevap verir.” 

Ahzâb sûresi Medine’de nazil olmuştur. 73 ayet, 1280 kelime ve 5790 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Kim Ahzab sûresini okuyup ayaline de onu 

öğretirse  Allah onu kabir azabından korur.” 

  

Sebe’ sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 54 ayet, 833 kelime ve 1512 harftir.   

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “ Kim Sebe’ sûresini okursa kıyamet günü 

peygamberler onunla arkadaş olup müsafaha ederler.” 

  

Fâtır sûresi, Mekke’de nazil olmuştur. 45 ayet, 777 kelime ve 3130 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Kim bu sureyi okursa ahirette cennetin sekiz 

kapısı da ona açılacaktır. Hangisinden isterse ondan girer.” 

  

Yâsîn sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 83 ayet, 729 kelime ve 3000 harftir. 



Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’an’nın kalbi de 

Yâsîn sûresidir.” 

  

Sâffât sûresi, Mekke’de nazil olmuştur. 181 ayet, 860 kelime ve 3826 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Kim Sâffât sûresini okursa Allah o kimseye on 

sevap verir.” 

  

Sâd sûresi, Mekke’de nazil olmuştur. 86 ayet, 732 kelime ve 3067 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim Sâd sûresini okursa Allah (cc) onu büyük 

ve küçük günahlara girmekten korur.” 

  

Zümer sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 72 ayet, 1172 kelime, 4908 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim Zümer sûresini okursa Allah (cc) kıyamet 

günü onun ümidini kırmaz.” 

  

Mü’min sûresi, Mekke’de nazil olmuştur. 82 ayet, 1199 kelime ve 4960 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim bu sûreyi okursa peygamberlerin, 

sıddıkların, şehitlerin ve  mü’minlerin ruhları ona rahmet gönderip ondan ötürü 

mağfiret dilerler.” 

  

Fussilet sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 53 ayet, 796 kelime ve 3350 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Kim bu sureyi okursa Allah (cc) her bir harfine on 

hasene verir.” 

  

Şûrâ sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 53 ayet, 760 kelime ve 3588 harftir. 

Reslulüllah (sav) buyurdular ki: “Kim bu sûreyi okursa (yani onu düşünür ibret 

alırsa) meleklerin hakkında istiğfar ettiği kimselerden olur.” 

  

Zuhruf sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 89 ayet,  833 kelime ve 3400 harftir. 



Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Kim bu Zuhruf sûresini okursa kıyamet günü 

Allah’ın (cc) ‘Ey benim bendelerim! Bugünkü günde size korku yoktur. Mahzun da 

olmayacaksınız. Hesap görmeden cennete dahil olun’ kelamına muhatap olurlar” 

  

Duhân sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 57 ayet, 346 kelime ve 1431 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim Duhân sûresini cuma gecesi okursa, o 

gece bağışlanmış olarak sabahlar.” 

  

Câsiye sûresi, Mekke’de nazil olmuştur. 37 ayet, 488 kelime ve 2191 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim Câsiye sûresini okursa Allah (cc) kıyamet 

günü onun sırlarını  örter ve korkusunu giderir.” 

  

Ahkaf sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 36 ayet, 644 kelime ve 2595 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Kim Ahkâf sûresini okursa onun için on 

hasene/sevap verilir.” 

  

Hucurât sûresi Medine’de nazil olmuştur. 18 ayet, 343 kelime ve 1476 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim, Hucurât suresini okursa Allah (cc), 

Allah’a itaat edenler ve isyan edenler sayısınca ona sevap verir.” 

  

Kaf sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 45 ayet, 357 kelime ve 1494 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: Kim Kaf suresin okursa Allah o kimsenin ölüm 

anını kolay atlatır 

  

Zâriyat sûresi Mekke’de inmiştir. 60 ayet, 360 kelime ve 1239 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Kim bu sûreyi okursa Allah o kimseye on 

hasene/sevap verir” 

  

Tûr sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 49 ayet, 312 kelime ve 1500 harftir. 



Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim Tûr sûresini okusa Allah’ın üzerine 

haktır ki, onu azaptan emin edip cennet nimetlerine dahil etsin.” 

  

Necm sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 61 ayet, 360 kelime ve 1405 harftir. 

  

Kamer sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 55 ayet, 342 kelime ve 1423 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Kim Kamer sûresini gün aşırı okursa mahşere 

gelirken o şahsın yüzü ayın on dördü gibi parlar.” 

  

Rahman sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 76 ayet, 351 kelime ve 1636 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Rahman sûresini okuyan kimse, Allah’ın ona 

verdiği nimetlere karşı şükrünü eda etmiş sayılır.” 

  

Vâkia sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 55 ayet, 342 kelime ve 1423 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim bu sûreyi her gece okursa ona fakirlik 

gelmez.” 

  

Hadîd sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim bu sûreyi okursa, Allah nezdinde Allah’a 

ve peygamberlere iman etmişlerden sayılır.” 

  

Mücâdele sûresi Medine’de nazil olmuştur. 22 ayet, 473 kelime ve 1792 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Mücadele sûresini okuyan kimse kıyamet günü 

Allah’ın ordusundan sayılır.” 

  

Haşr sûrsi, Medine’de nazil olmuştur. 24 ayet, 445 kelime ve 1913 harftir. 

Ebu Hüreyre anlatıyor: Habibim Resulüllah (sav)’dan İsm-i âzamı sordum. 

Buyurdular ki, “Haşir sûresinin sonu İsm-i âzamdır. Onu çok okuyun.” Yine tekrar 

sordum. Aynı cevabı verdi. Yine sordum aynı cevabı verdi. Resulüllah (sav) buyurdular 



ki: Her kim Haşr sûresini okursa (tevbe etmek şartı ile) Allah onun bütün günahlarını 

bağışlar. 

  

Mümtehine sûresi Medine’de inmiştir. 13 ayet, 348 kelime ve 1510 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim Mümtehıne sûresini okursa kıyamet günü 

müminler onun için şefaat ederler.” 

  

Saf sûresi Medine’de nazil olmuştur. 14 ayet, 221 kelime ve 900 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki, “Her kim Saf sûresini okursa İsa (as) onun için 

mağfiret diler ve kıyamet günü refiki olur” 

  

Cuma sûresi Medine’de nazil olmuştur. 11 ayet, 180 kelime ve 720 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim cuma sûresini okursa Allah o kimseye on 

sevap verir.” 

  

Münafikûn sûresi Medine’de nazil olmuştur. 11 ayet, 180 kelime ve 976 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim bu sûreyi okursa nifaktan beri olur.” 

  

Teğâbün sûresi Medine’de nazil olmuştur. 18 ayet, 241 kelime ve 1070 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim bu sûreyi okursa, ani ölümlerden emanda 

olur.” 

  

Talâk sûresi Medine’de nazil olmuştur. 12 ayet, 249 kelime ve 1060 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki, “Kim bu sûreyi kıraat ederse vefat ederken benim 

sünnetim üzerine vefat etmiş oldur.” 

  

Tahrîm sûresi Medin’de nazil olmuştur. 12 ayet, 247 kelime ve 1060 harftir. 

Resulüllah (sav): “Kim bu sûreyi okursa Allah o kimseye samimî bir tevbe nasip 

eder.” 



      

Mülk sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 30 ayet, 330 kelime ve 1313 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Kim Mülk sûresini okursa, sanki Kadir gecesini 

ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır” 

  

el-Kalem sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 52 ayet, 300 kelime ve 1256 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Kim bu sûreyi okursa Allah o kimseye güzel ahlak 

sahibi kıldığı kimselerin sevabı kadar sevap verir.” 

  

el-Hâkka sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 51 ayet, 256 kelime ve 1034 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Kim bu sûreyi okursa kıyamet günü Allah onun 

hesabını kolay veçhile yapar.” 

  

Meâric sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 44 ayet, 214 kelime ve 929 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Kim bu sûreyi okursa Allah ona sözüne ve 

emanete riayet eden kimselerin sevabını ihsan eder.” 

  

Nuh sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 29 ayet, 224 kelime ve 999 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “ Kim Nûh sûresini okursa Nuh’un daveti ile iman 

edenlerin mertebesine erenlerden sayılır.” 

  

Cin sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 28 ayet, 285 kelime ve 870 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim Cin sûresini okursa bir köle azat etmiş 

kadar sevap alır.” 

  

Müzzemmil sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 20 ayet, 285 kelime ve 838 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim Müzzemmil sûresini okursa Allah, o 

kimseden dünya ve ahretteki zorlukları kaldırır.” 

  



Müddessir sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 55 ayet,  255 kelime ve 1010 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim bu sûreyi okursa Allah o kimseye on 

sevap verir.” 

  

Kıyâmet sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 40 ayet, 199 kelime ve 652 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim bu sûreyi okursa Ruhu’l-Kudus kıyamet 

günü şahitlik eder ki, bu kimse kıyameti tasdik ediyordu.” 

  

İnsan sûresi Medine’de nazil olmuştur. 31 ayet 240 kelime ve 1054 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim bu sûreyi okursa Allah o kimseye cenneti 

ve cennette ipek elbiseleri mükâfat verir.” 

  

Mürselât sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 51 ayet, 180 kelime ve 816 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim Mürselât sûresini okusa, artık 

müşriklerden olmadığı kesinkes sabit olur.” 

  

Nebe’ sûresi, Mekke’de nazil olmuştur. 40 ayet, 173 kelime ve 970 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim, bu sûreyi okursa Allah (cc) o kimseye 

kıyamet günü öyle soğuk bir (cennet) şarabı içirir ki, kıyamet günün harareti bir daha 

ona tesir etmez.” 

  

Nâzi’ât sûresi Mekke’de  nazil olmuştur. 45 ayet, 197 kelime ve 753 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “ Her kim bu sûreyi okursa Allah (cc) o kimseyi 

kabrinde ve kıyamet günü bir namaz kılacak süre kadar bekletmeden cennete koyar.” 

  

Abese sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 41 ayet, 130 kelime ve 533 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim Abese sûresini okursa yüzünde sürur ve 

sevinç gülerek kıyamete gelir.” 

  



Tekvîr sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 27 ayet, 104 kelime ve 530 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim Tekvîr sûresini okursa kıyamet günü 

amel defterleri dağıtılırken Allah o kimseyi rüsvâ etmez.” 

  

İnfitâr sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 19 ayet, 80 kelime ve 327 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim bu sûreyi okursa Allah o kimseye on 

hasene/sevap yazar” 

  

Mutaffifîn sûresi Medine’de nazil olmuştur. 36 ayet, 169 kelime ve 730 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim bu sûreyi kıraat ederse Allah (cc) kıyamet 

günü ona mühürlü, saf ve baş ağrıtmayan içkiden içirir.” 

  

İnşikak sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 25 ayet, 107 kelime ve 430 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim İnşikak sûresini okursa onun amel defteri 

arka tarafından sol eline verilmez.” 

  

Bürûc sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 22 ayet, 109 kelime ve 465 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim Bürûc suresini okursa, cuma ve arafe 

gününün sayısınca o kimseye on hasene verilir.” 

  

Tarık sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 17 ayet, 61 kelime ve 239 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim bu sureyi okursa Allah o kimseye 

semanın yıldızlarından her biri karşılığında on  sevap verir.” 

  

A’lâ sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 19 ayet, 172 kelime ve 291 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Kim A’lâ sûresini okursa Allah o kimseye 

İbrahim, Musa ve Muhammed (as)’a inen kitapların harflerinin sayısınca her birine 

olmak üzere on hasene verir.” 

  



Gâşiye sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 26 ayet, 92 kelime ve 381 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim bu sûreyi okursa Allah onun hesabını 

hafif eyler.” 

  

Fecr sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 29 ayet, 139 kelime ve 597 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim bu sûreyi Zilhicce’nin ilk on gecesinde 

okursa Allah (cc) onu bağışlar. Sair gecelerde okursa okuduğu Kur’an onun için bir nûr 

olur.” 

  

Beled sûresi Mekke’de nazil oldu. 20 ayet, 82 kelime ve 320 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim bu sûreyi okursa kıyamet günü Allah, 

onları gazabından emin kılar.” 

  

Şems sûresi Mekke’de nazil oldu. 15 ayet, 54 kelime ve 247 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim Şems sûresini okursa güneş ve ay’ın 

üzerine doğduğu her şeyi sadaka vermiş gibi sevap kazanır.” 

  

Leyl sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 21 ayet, 71 kelime ve 310 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim Leyl sûresini okursa Allah ona razı 

olacağı kadar mükâfat verecektir.” 

  

Duhâ sûresi Mekke’de nazil oldu. 11 ayet, 40 kelime ve 172 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim Duhâ sûresini okursa Allah o kimseye on 

hasene/sevap verir.” 

  

İnşirâh sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 8 ayet, 27 kelime ve 103 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim, bu sûreyi okursa sanki mahzun olduğum 

halde Benim gamımı gidermiş gibi ben şâd eyler.” 

  



Tîn sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 8 ayet, 34 kelime ve 105 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim bu sûreyi okursa Allah o kimseye iki 

güzel haslet verir: Biri her bir cihetten selamette olmak, diğeri ise ilim ve yakîn. (Yani 

böyle ilâhî kelamı duyan kimse evvela ilim öğrenir, sonra da insanlar arasında fesat 

çıkarmaktan uzak durur.)” 

  

 ‘Alak sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 19 ayet, 92 kelime ve 280 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Kim bu sûreyi okursa kısa surelerin hepsini 

okuyan kimseye verilen sevap kadar sevap kazanır.” 

  

Kadr sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 5 ayet, 30 kelime ve 112 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim bu sûreyi tilavet ederse Ramazan 

orucunu tutup, Kadir gecesini ihya eden kimsenin sevabı kadar sevap alır.” 

     Kadir suresi otuz kelimeden ibârettir. Yirmiyedinci kelime Kadir Gecesi 

kelimesidir." 

  

Beyyine sûresi Medine’de nazil olmuştur. 8 ayet, 94 kelime ve 399 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim bu sûreyi tilavet ederse kıyamet günü 

yaratılmışların en güzeli ile hem nişîn /beraber oturan olurlar.” 

  

Zilzâl sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 8 ayet, 35 kelime ve 149 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim bu sûreyi dört defa okursa sanki Kur’an’ı 

tamamen hatmetmiş gibi olur.” 

  

Âdiyât sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 11 ayet, 40 kelime ve 163 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim Âdiyât sûresini okursa Allah o kimseye 

on sevap verir.” 

  

Kâriâ sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 10 ayet, 36 kelime ve 152 harftir. 



Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Kim Kâriâ sûresini okursa kıyamet günü o sûre ile 

onun hayırlı amelinin tartısı ağır gelir.” 

  

Tekâsür sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 8 ayet, 28 kelime ve 120 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim Tekâsür sûresini okursa, Kur’an’dan bin 

ayet okumuş kadar sevap kazanır.” 

  

Asr sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 3 ayet, 14 kelime ve 68 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Kim bu sûreyi okursa Allah o kimseyi bağışlar ve 

sabrı, hakkı tavsiye edenlerden sayar.” 

  

Hümeze sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 9 ayet, 30 kelime ve 130 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim bu sûreyi okursa Allah o kimseye on 

sevap verir.” 

  

Fîl sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 5 ayet, 20 kelime ve 96 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim Fîl sûresini okursa Allah o kimseyi 

depremle yere geçmekten muhafaza eder.” 

  

Kureyş sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 4 ayet, 17 kelime ve 73 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Kim Kureyş sûresini okursa Allah o kimseye on 

hasene verir.” 

  

Mâûn sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 7 ayet, 25 kelime ve 125 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim bu sûreyi okursa, zekât veren bir kimse 

olduğu takdirde Allah onu bağışlar.” 

  

Kevser sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 4 ayet, 10 kelime  ve 42 harftir. 



Resulüllah (sav) buyurdular ki: Her kim Kevser sûresini okursa, Allah (cc) o 

kimseye cennet nehirlerinden içirecektir.” 

  

Kâfirûn sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 7 ayet, 26 kelime ve 94 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: Her kim Kâfirûn sûresini okursa Kur’an’n dörtte 

birini okumuş olur ve şeytanlar ondan uzaklaşır, böylece şirkten beri olmuş olur. 

Kıyamet gününün korkusundan da afiyette kalır.” 

  

Nasr sûresi Medine’de nazil olmuştur. 4 ayet, 17 kelime ve 77 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim Nasr sûresini okursa Mekke fethinde 

Resulüllah ile beraber bulunanların sevabı kadar ona sevap verilir.” 

  

Tebbet sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 6 ayet, 20 kelime ve 77 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim Tebbet suresini okursa ümidim var ki, 

Allah o kimseyi Ebu Leheb ile bir makamda toplamaz” 

  

İhlâs sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 5 ayet, 15 kelime ve 47 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Vacip oldu” dediler ki, Ey Allah’ın Resulü vacip 

olan nedir? Buyurdular ki: “Cennet vacip oldu” 

  

Felak sûresi Medine’de nazil olmuştur. 6 ayet, 23 kelime ve 74 harftir. 

  

Nâs sûresi Medine’de nazil olmuştur. 7 ayet, 20 kelime ve 79 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Her kim bu iki sûreyi (Muavvizeteyn) okursa 

sanki Allah’a inen  kitapların hepsini tamamlamış gibi sayılır.” 

  

Kur’an her yönüyle mucizedir. 

            “İslam’ın hak olduğu konusunda size aşikâr ve açık deliller geldikten sonra 

İslamdan ayrılırsanız o takdirde bilin ki, gerçekten Allah, yarattıklarına galip gelip 

hikmet üzere haklı olarak onlardan intikam alandır.” (Bakara.207)” Not: Bir kârî, bu 



ayeti okurken “gafûrun rahîm” diye okudu. Bir bedevî de orada dinliyordu. Dedi ki: 

“Eğer bu hakîm birinin sözü ise böyle olmaz” Çünkü hata ve günahtan sonra aff ve 

mağfiretten söz etmek halkı günah işlemeye teşvik etmektir. Kârî, “ben hata ettim. Ayet, 

azîzun hakîmdir” dedi. Arap dedi ki, “işte hakîm kimsenin kelamı böyle olur” 

(Mecmuatun mine’t-Tefasir *Nesefî*, I, 307)Bu tür nükteleri ancak iyi dil bilen Araplar 

anlarlar. Batılının veya İngilizin ve sair insanların   ben de Kur’an’ı iyi anlarım irad 

ederim demesi yanlış olur.(Keşful Hakayık Tefsiri) 

Bakara. 145/146-Ya Muhammed! Yemin olsun ki, eğer sen Ehl-i Kitab’a Kâbe’in 

kıble olması konusunda her çeşit delil ve burhanı getirsen yine de senin kıblene 

(Kâbe’ye) tabi olmazlar. Zaten sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Ehl-i Kitap’tan 

bazıları da birbirlerinin kıblesine dönmezler. (Ya Muhammed! Yahudî ve Hıristiyanlar 

senin kıblene uymama hususunda seninle mücadele ediyorlar ama, onlar kendi 

aralarında da ittifak halinde değillerdir. Ne Yahudî Hıristiyan kıblesine ne de Hıristiyan 

Yahudî kıblesine döner.) Eğer sana Kur’an geldikten sonra Yahudi ve Hıristiyanların 

arzularına uyar, onların kıblesine teveccüh eder isen işte o zaman hakkı çiğneyenlerden 

olursun. 

146/147- Kendilerine kitap (Tevrat) verdiklerimiz kimseler “Hz. Muhammed”i, öz 

oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen Ehl-i Kitaptan bir grup, gerçeği 

gizlemenin bir masiyet olduğunu bile bile Hz. Muhammed’in hak peygamber olduğunu 

gizlediler. [Hz. Ömer (ra), Yahudilerin en büyük alimlerinden Abdullah b. Selam 

hazretlerine: Resulüllah  ve onun peygamberliği hakkında ne dersin? diye sorduğun da, 

Abdullah b. Selam (ra): “Ben onu oğlumu bildiğimden daha iyi bilirim. Çünkü onda hiç 

şüphe ve tereddüte yer yoktur. Fakat çocuklarıma gelince, ne bileyim, belki anneleri 

hıyanet etmiş olabilir.” demişti. Bunun üzerine Hz. Ömer (ra) de yukarıda adı geçen 

şahsın başını öpmüştü.] 
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HZ İBRAHİM PEYGAMBER VE ÇOCUKLARI 

  

            Hz.İbrahim Peygamber hem bir baba ve hem de bir baba olarak insanlığın 

dönüm noktası,peygamber silsilesinin önemli başını ve bağlantı noktasını oluşturmuştur. 

            Hz.İbrahim Babası putperest olan Âzer’in oğludur. 

            Hz.İsmail,Hz.İshak,Hz.Yakub,Hz.Yusuf ve Hz.muhammed peygamberlerin 

babasıdır. 

Peygamberimiz Hz.Yusuf için:”O,asil oğlu asil oğlu asil oğlu olan İbrahim oğlu 

İshak oğlu Yakub oğlu Yusuftur.”[1] 

Hz.Âdem Oğlu Kbille imtihan edilmiş,Hz.Nuh oğlu Kenanla ve İbrahim 

Peygamberde putperest olan babası Âzerle imtihan olmuştur.Putperestliğin karşısında 

şiddetle durmuş ve mücadele etmiştir.Allahın varlığını mantıki delillerle isbat etmiştir. 

Üç büyük din olan Yahudilik,Hristiyanlık ve İslamiyetin kendisinde buluştuğu 

bir peygamber. 

Birçok peygamber belirli bir noktada imtihan edilirken İbrahim Peygamber 

değişik ve tarihi oluşturacak imtihanlara ilk adımı atan kişidir.Adeta İslamiyetin 

temelinde ilk harcı olan kişidir. 

-Putperestlikle sıkı mücadele etmiş.. 

-Oğlu İsmailin Kurban edilme imtihanıyla kurban ibadetinin temelini atmış.. 

-Oğlu İsmaille beraber Kâbeyi inşa etmiş ve Zemzem suyunun bulunmasında 

öncü olmuştur. 

-Hac ibadeti onun davetiyle oluşmuş.. 

-Soyundan gelen peygamberler ve peygamberimiz dinin tekmilinde ilk adımı 

atmış ve başlangıcını oluşturmuştur. 

İbrahim peygamberin yıllarca Sare’den oğlu ve çocuğu olmaz.Sare İbrahim 

Peygambere izin vererek hizmetçisi Hacer’le evlendirir.Ve o asil kadından İsmail 

peygamber gibi soylu peygamberler ve nesiller devam eder. 

Ve Allah daha sonra kendilerine yani Sareye İshakı müjdeler. 

Nasıl bir babadır ki;sırf Allah’ın emrini yerine getirmek verdiği sözü tutmak 

amacıyla oğlu İsmaili kurban eder,Nasıl bir evlattır ki babasının Allaha olan 

teslimiyetinden dolayı oda babasına bir kurbanlık koyun gibi tam teslim olur. 

-“Bakara. 124/125-Ya Muhammed! Hatırla ki, bir zamanlar Rabbi, İbrahim’i 

bazı emir ve nehiylerle sınamış, İbrahim (as) o emir ve nehiyleri güzelce yerine getirip 
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Allah’a itaat konusunda O Asîl insandan hiçbir kusur ve noksan sadır olmayınca 

(Allah:) Ben seni bütün insanlara imam ve başbuğ yapacağım, demişti. [Hz. 

İbrahim’den sonra gelen peygamberlerin hepsi Hz. İbrahim’in evladı olup O’na tabî 

oldular.] (İbrahim:) Cümle aleme imam yaptığın gibi soyumdan da önderler yap ya 

Rab!, dedi. Allah: Benim sözüm (İmametim) senin evladından ancak adil olanlaradır, 

zalimlere değildir. 

Tefsir: 

Hz. İbrahim (as)’ın faziletini bütün mezhep ve milletler kabul etmişlerdir. O 

Üstün insanın asıl adı “Abram”dır. Doksan dokuz yaşında Allah ona bir erkek çocuğu 

vereceğini müjdelemiş ve şöyle demişti: Ya Abram! Senin neslini artırıp bütün 

insanların atası yaptım, bundan sonra senin adın “Abraham” olsun, çünkü seni bütün 

insanların atası yaptım, buyurmuştur. Araplar bu kelimeyi kendi fonetiklerine 

uydurarak “İbrahim” demişlerdir. İsrail oğullarının hepsi, Arapların çoğu ve 

Avrupa’nın bütünü Hz. İbrahim’in evladıdır. Kur’an-ı Kerim’de Hz. İbrahim’in fazileti 

bir çok yerde anlatılmıştır. Bu ayette de bütün insanlara imam ve başbuğ olduğu 

anlatılmaktadır. 

Yahudileri anlatan bu ayetlerin bölümünde Hz. İbrahim’den bahsedilişinin 

hikmeti, yani konunun birbiri ile münasebeti şudur: Allah (cc) bu ayetleri burada 

anlatmakla Yahudilere diyor ki, “Ey Yahudiler! Hz. İbrahim sizin babanız olduğu gibi 

aynı zamanda Hz. Muhammed (as)’ın da babasıdır. Böylece Hz. Muhammed (as)’ın 

şeriatı, Hz. İbrahim (as)’ın şeriatidir. Evlada düşen şey ise ecdadının yaptığı iyi işlerde 

onlara tabi olmaktır. Öyle ise siz de Hz. Muhammed (as)’a tabi olun. Çünkü ona tabi 

olmak aynen Hz. İbrahim’e tabi olmak demektir. 

Diğer yandan bu ayet, sultan ve reis olacak kimselerin adil olmaları gerektiğini 

vurgulamaktadır. Adaletsiz ve zalim olan reislere idareyi vermek uygun değildir. Onlar 

bu işe layık değildirler, Allah (cc) da böyle kimselere emir ve idarenin verilmesine razı 

değildir.  

125/126-Ya Muhammed! Hatırla ki, biz Kâbe’yi Hz. İbrahim zamanında hacılar 

için bir toplanma yeri, bir  ziyaretgâh ve emniyet evi yaptık. Oraya giren her kez 

emniyette olur. Kâbe ziyaretine gidenlere emrettik ki: İbrahim’in makamında kendiniz 

için namazgâh edinin. (Kâbe’yi tavaf ettikten sonra tavaf namazını Makam-ı 

İbrahim’de
[2][47]

 kılın) İbrahim ve İsmail’e: Kâbe’yi tavaf edenler, orada mücavir 

(yurdunu ve diyarını terk ederek zamanını Haremeyn-i Şerifeyn de geçiren) olup sürekli 

ibadet edenler, rükû ve secde edenler için evimi (Kâbe’mi) her türlü pislikten 

temizlenmesini; müşriklerin oraya put sokmasından, (cünüp, hayız gibi) arızî  pis olan 

kimselerin oraya girmesine kadar her türlüsünün orada bulunmasına mâni olun, diye 

emrettik.  

126/127- İbrahim de münacat makamında dua ederek demişti ki: Ey Rabbim! Bu 

Mekke şehrini emin bir belde yap, buranın Allah’a ve ahret gününe iman eden halkını, 

her çeşit meyve ve rızklarla rızıklandır. Allah buyurdu ki: Kim inkâr ederse ona 

dünyada az bir süre rızkı veririm, dünyadan göçtükten sonra onu cebren ve kahren 

cehennem azabına çekerim. Onun dönecek yeri cehennemdir.. ne kötüdür.  

Tefsir: 

file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/ibrahim_kurban.htm%23_ftn2


Bu ayette Hz. İbrahim (as), Allah’tan rızkı isterken bunu özellikle iman eden 

kimselere istemesinin sebebi, 126 ıncı ayette Allah’tan evladı için imamet istemişti, Allah 

(cc) da bu imametin, zalimlere ulaşmayacağını açıkça belirtmişlerdi, burada da Hz. 

İbrahim (as), imamet gibi rızkın da zalimlere verilmeyeceğini yani “zalimlere de rızk 

verilsin” diye dua edilmeyeceğini düşünerek, rızkı sadece iman edenlere istedi. Allah 

(cc)  da: Rızkın imamet gibi olmadığını, dünyada inanan-inanmayan herkese Allah rızk 

vereceğini ve Hz. İbrahim’in düşündüğü gibi olmadığı beyan buyurdular. 

127/128-Ya Muhammed! Bir zamanlar İbrahim (as), oğlu İsmail’in yardımı ile 

Kâbe’nin binasını yükseltiyor ve o vakit şu duayı ediyorlardı: Ey Rabbimiz! Bizden bu 

hizmeti kabul eyle! Şüphesiz sen, dualarımızı işitip, kimseden bir ücret ve temennâ 

beklemeden sırf senin için  bu binayı tamamlamayı düşünen kalbimizi ve niyetimizi 

bilensin, işitensin. 

Tefsir: 

Kâbe’in temelini Hz. İbrahim (as) atmıştı. Hz. İsmail’in yardımı ile de binasını 

tamamladılar. Yeryüzündeki binalardan içinde ilkönce ibadet edilen yer Kâbe’dir. 

İbrahim (as), İsmail’in annesi Hacer’i, Mekke’de ikamet ettirmiştir. Hz. İsmail 

Araplardan Beni Cürhüm kabilesinden evlenmişti. Kendisi ve ondan sonra gelen nesli, 

bir süre Kâbe’de Allah Teâla’ya ibadet ettiler. Daha sonra aradan zamanın geçmesi ile 

Hz. İsmail’in neslinden gelen Kureyş kabilesi arasında putperestlik neşet etti. Yemen 

tarafına giden ticaret kervanları oradan put getirip Kâbe’yi puthane haline getirdiler. 

Daha sonra Kureyş arasından Hz. Muhammed (as)’a peygamberlik gelince Kâbe 

puthane olmaktan çıkarılıp ibadethane oldu. (Allah (cc) o mukaddes yeri bid’atlardan 

korusun!”[3] 

  

AYETLER: 

ENBİYA : 

63] Belki de bu işi şu büyükleri yapmıştır. Hadi onlara sorun; eğer konuşuyorlarsa! 

dedi.  

[64] Bunun üzerine, kendi vicdanlarına dönüp (kendi kendilerine) "Zalimler sizlersiniz, 

sizler!" dediler.  

[65] Sonra tekrar eski inanç ve tartışmalarına döndüler: Sen bunların konuşmadığını 

pek âlâ biliyorsun, dediler.  

[66] İbrahim: Öyleyse, dedi, Allah'ı bırakıp da, size hiçbir fayda ve zarar vermeyen bir 

şeye hâla tapacak mısınız?  

[67] Size de, Allah'ı bırakıp tapmakta olduğunuz şeylere de yuh olsun! Siz akıllanmaz 

mısınız? 
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SAFFAT: 

[89] Ben hastayım, dedi.  

[90] Ona arkalarını dönüp gittiler.  

[91-92] Yavaşça putlarının yanına vardı. (Oraya konmuş yemekleri görünce:) Yemiyor 

musunuz? Neden konuşmuyorsunuz? dedi.  

[93] Bunun üzerine, yanlarına gelip sağ eliyle vurdu (kırıp geçirdi.)  

[94] (Putperestler) koşarak İbrahim'e geldiler.  

[95-96] İbrahim: Yonttuğunuz şeylere mi ibadet edersiniz! Oysa ki sizi ve yapmakta 

olduklarınızı Allah yarattı, dedi.  

[97] Onun için bir bina yapın ve derhal onu ateşe atın, dediler.  

[98] Böylece ona bir tuzak kurmayı istediler. Fakat biz onları alçaklardan kıldık. 

  

BAKARA 

-124-Şunu da hatırlayın ki, bir vakit Rabbi, İbrahim'i bir takım kelimelerle imtihan etti. 

O, onları tamamlayınca Rabbi: «Ben seni bütün insanlara önder yapacağım.» buyurdu. 

İbrahim: «Rabbim zürriyetimden de yap» dedi. Rabbi ise: «Zalimler Benim ahdime nail 

olamaz.» buyurdu. 

125-Ve o vakit Kabe'yi insanlar için dönüp varılacak sevap kazanma ve güvenilir bir yer 

kıldık. Siz de İbrahim'in makamından kendinize bir namazgah edinin! Ve İbrahim ile 

İsmail'e şöyle emir verdik: «Beytimi, hem tavaf edenler için, hem ibadete kapananlar 

için, hem de rüku ve secdeye varanlar için tertemiz bulundurun.» 

126-Ve o vakit İbrahim: «Ya Rab, burasını güvenilir bir yer kıl ve halkından Allah'a ve 

ahiret gününe inananları çeşitli meyvelerle rızıklandır!» dedi. Allah da: «İnkar edenleri 

de rızıklandırır, kısa bir zaman için hayattan nasip aldırırım. Sonra onları cehennem 

azabına girmek zorunda bırakırım ki, o ne yaman bir inkılaptır!» buyurdu. 

127-Ve o zaman ki, İbrahim Beyt'in temellerini yükseltiyordu. İsmail ile birlikte şöyle 

dua ettiler: «Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Çünkü daima işiten, daima bilen Sensin 

ancak Sen! 

128-Ey Rabbimiz, bizi yalnız senin için boyun eğen müslüman kıl! Soyumuzdan yalnız 

senin için boyun eğen müslüman bir ümmet vücuda getir! Bizlere yapacağımız 

ibadetleri göster ve tevbe ettikçe üzerimize rahmetinle bak! Tevbeleri çok kabul eden, 

çok merhamet eden Sensin ancak Sen! 



130-İbrahim'in milletinden, kendine kıyandan başka kim yüz çevirir? Gerçek şu ki, Biz 

onu dünyad onu dünyada seçkin birisi yaptık, ahirette de hiç şüphe yok ki o iyiler 

arasındadır. 

131-Rabbi ona: «Bana teslim ol!» emrini verince, o da: «Alemlerin Rabbine teslim 

oldum.» dedi. 

132-Bu dini İbrahim kendi oğullarına vasiyet ettiği gibi Yakup da vasiyet etti ve: 

«Oğullarım, Allah sizin için o dini seçti, başka dinlerden sakının yalnız müslüman 

olarak can verin! dedi. 

133-Yoksa ölüm Yakub'a geldiği vakit siz de orada mıydınız. O oğullarına: «Benden 

sonra neye ibadet edeceksiniz?» dediği vakit onlar: «Senin Allah'ına, ataların İbrahim, 

İsmail ve İshak'ın Allah'ına, tek olan İlah'a ibadet ederiz, biz ancak O'na boyun eğen 

müslümanlarız.» dediler. 

135-Bir de: «yahudi veya hıristiyan olunuz ki, hidayet bulasınız» dediler. De ki: «Hayır, 

biz bir tek Allah'a inanan İbrahim'in dinindeyiz ki, o hiç bir zaman Allah'a ortak 

koşanlardan olmadı.» 

136-Ve deyin ki: «Biz Allah'a iman ettiğimiz gibi, bize ne indirildiyse; İbrahim'e, 

İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına ne indirildiyse; Musa'ya, İsa'ya ne verildiyse 

ve bütün peygamberlere Rableri tarafından ne verildiyse hepsine iman ettik. O'nun 

elçilerinden hiçbirini ayırt etmeyiz. Ve biz, ancak O'nun için boyun eğen 

müslümanlarız. 

140-Yoksa siz: «İbrahim de İsmail de İshak da Yakup da torunları da hep yahudi veya 

hıristiyan idiler.» mi diyorsunuz? De ki: «sizler mi daha iyi bileceksiniz, yoksa Allah mı? 

Allah'ın şahitlik ettiği bir gerçeği bilerek gizleyenlerden daha zalim kim olabilir? Allah 

yaptıklarınızdan gafil değildir. 

258Baksana, Allah kendisine hükümdarlık verdi diye, Rabbi hakkında İbrahim ile 

tartışmaya kalkana! İbrahim ona: «Benim Rabbim, hem dirilten hem öldürendir.» 

dediği zaman, O: «Ben, diriltir ve öldürürüm.» demişti. İbrahim: «Allah, güneşi 

doğudan doğduruyor, haydi, sen de batıdan getir!» deyince, o inkarcı herif donakaldı. 

Öyle ya, Allah zulmedenleri muvaffak etmez. 

  

ÂL-İ İMRAN: 

-33- Gerçekten Allah, Adem'i, Nuh'u ve İbrahim ailesiyle İmran hanedanını süzüp 

alemler üzerine seçti. 

34-Birbirinden gelen bir zürriyet olarak; Allah işitendir, bilendir. 

65- Ey kendilerine kitap verilenler, niçin İbrahim hakkında tartışıyorsunuz? Oysa 

Tevrat ve İncil ancak ondan sonra indirildi. Bunuda mı kavraya mıyorsunuz? 



67- İbrahim, ne yahudi ne de hıristiyandı; ancak o, lekesiz bir müslümandı ve Allah'a 

ortak koşanlardan da olmamıştı. 

68- Doğrusu, insanların İbrahim'e en yakını, elbette onun izinden güdenler, şu 

peygamber ve inananlardır. Allah, inananların velisidir. 

84- De ki: «Biz, Allah'a, bize indirilene; İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve 

torunlarına indirilene; Musa'ya İsa'ya peygamberlere Rablerinden verilene inandık 

iman getirdik. Onlardan hiçbiri arasında ayırım yapmayız ve biz, ancak O'na boyun 

eğen müslümanlarız!» 

95- De ki: «Allah doğru söylemiştir. O halde Hakka tapan bir hanif olarak İbrahim'in 

dinine uyun; o hiçbir zaman Allah'a ortak koşanlardan olmadı. 

97- Onda açık alametler ve İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren güvenlik içinde 

olur. Oraya gitmeye gücü yeten herkesin o İbadet Evi'ni ziyaret etmesi de Allah'ın 

insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim bu hakkı tanımazsa, Allah'ın kesinlikle ihtiyacı 

yoktur. O, bütün alemlerden müstağnidir. 

  

NİSA : 

-54- Yoksa o insanlara Allah'ın kendi lütfundan verdiği nimeti çekemiyorlar da haset mi 

ediyorlar. Oysa Biz İbrahim ailesine kitap ve hikmet verdik, ayrıca büyük bir mülk de 

verdik. 

163- Gerçekten biz sana, Nuh'a ve ondan sonra gelen bütün peygamberlere 

vahyettiğimiz gibi vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, 

Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettiğimiz ve Davud'a Zebur'u 

verdiğimiz gibi. 

  

EN’AM : 

-74- Vaktiyle İbrahim babası Azer'e: «Sen putları bir sürü tanrılar ediniyorsun öyle mi? 

Doğrusu ben seni ve kavmini açık bir sapıklık içinde görüyorum.» demişti. 

75- Böylece İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu gösteriyorduk ki, kesin 

inananlardan olsun. 

76- Üzerini gece kaplayınca bir yıldız gördü: «Bu imiş Rabbim!» dedi. Batıverince de: 

«Ben böyle batanları sevmem.» dedi. 

77- Ay'ı doğarken görünce: «Bu imiş Rabbim!» dedi. Batınca da: «Yemin ederim ki, 

Rabbim bana doğru yolu göstermemiş olsaydı, muhakkak ki, şu şaşkın topluluktan biri 

olacakmışım.» dedi. 



78- Güneşi doğmak üzere görünce: «Bu imiş Rabbim, bu hepsinden büyük!» dedi. O da 

batınca: «Ey kavmim, haberiniz olsun, ben sizin şirk koştuğunuz şeylerden uzağım! 

79- Ben, her dinden geçip yalnız hakka eğilerek yüzümü o gökleri ve yeri yaratana 

çevirdim. Ve ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim.» dedi. 

80- Kavmi de onunla tartışmaya kalkıştı. O da dedi ki: «Bana hakikatı doğrudan 

doğruya gösterdiği halde Allah hakkında benimle mücadeleye mi kalkışıyorsunuz? Sizin 

O'na ortak koştuğunuz şeylerden ise, ben hiçbir zaman korkmam. Rabbim dilemedikçe 

onlar bana hiçbir şey yapamaz. Rabbimin ilmi, herşeyi kuşatmıştır. Artık iyice bir 

düşünmez misiniz? 

81- Hem nasıl olur da ben Allah'a koştuğunuz ortaklardan korkarım; baksanıza siz, 

Allah'ın, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri O'na ortak koşmaktan korkmazken! 

Şu halde korkudan emin olmaya iki taraftan hangisi daha layık? Eğer biliyorsanız 

söyleyin. 

83- Bu, kavmine karşı Bizim İbrahim'e vermiş olduğumuz hüccetimizdir. Biz 

dilediğimizi dercelere yükseltiriz. Şüphesiz Rabbin hikmet sahibidir, herşeyi bilendir. 

84- Bundan başka ona İshak ve Ya'kub'u ihsan ettik ve herbirini hidayete erdirdik. 

Nuh'u da daha önce hidayete erdirmiştik, onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, 

Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı, Harun'u da... İşte iyi işler yapanları böyle 

mükafatlandırırız. 

161- De ki: «Beni Rabbim, şüphesiz dosdoğru bir yola, gerçek ve daima ayakta olan bir 

dine, başka dinlerden sıyrılıp yalnız hakka yönelen İbrahim'in tertemiz dinine iletti. O, 

hiçbir zaman Allah'a ortak koşanlardan olmadı. 

  

TEVBE : 

-70- Onlara kendilerinden öncekilerin: Nuh, Ad ve Semud kavminin, İbrahim kavminin, 

Medyen halkının ve alt üst olmuş şehirlerin haberi gelmedi mi? Bunların hepsine 

peygamberleri apaçık delillerle gelmişti. Demek ki Allah, onlara zulmetmiş değildi. 

Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. 

114- İbrahim'in babası hakkındaki af dilemesi de sadece ona vermiş olduğu bir sözden 

dolayı idi. Böyle iken onun bir Allah düşmanı olduğu ona belli olunca, ondan ilgisini 

kesti. Gerçekten İbrahim, çok bağrı yanık, çok halim idi. 

  

HUD : 

69- Andolsun şanıma ki, İbrahim'e de elçilerimiz müjde ile geldi ve « Selam!» dediler. O 

da: « Selam!» dedi ve durmadan gidip kızartılmış bir buzağı getirdi. 



70- Ona ellerini uzatmadıklarını görünce kendilerini yadırgadı ve içinde onlara karşı bir 

korku duydu. Onlar: «Korkma, zira biz Lut kavmine gönderildik!» dediler. 

71- İbrahim'in zevcesi de ayakta dinliyordu ve bunu düyunca güldü. Bunun üzerine ona 

İshak'ı müjdeledik, İshak'ın arkasından da Yakub'u. 

72- Vay dedi zevcesi, «Ben bir kocakarı, kocam da bir ihtiyar iken doğurabilir miyim? 

Gerçekten bu çok şaşılacak bir şey ! 

73- Elçiler: «Sen Allah'ın işine mi şaşıyorsun ? Allah'ın rahmeti ve bereketi var 

üzerinizde ey ev halkı, şüphe yok ki, O, övülmeye layık ve lütfü çok olandır.» dediler. 

74- İbrahim'in korkusu gidip kendisine müjde gelince, Lut kavmi hakkında bizimle 

mücadeleye girişti. 

75 Çünkü İbrahim, gerçekten çok yumuşak huylu, yanık kalpli ve sığınandı. 

76 Ekçiler: «Ey İbrahim, vazgeç bundan, çünkü Rabbinin buyruğu geldi ve kesinlikle 

onlara geri döndürülemeyecek bir azap gelecektir. 

  

YUSUF : 

-6- İşte böyle. Rabbin seni seçecek, sana olayların yorumuna ait bilgiler öğretecek ve 

hem sana ve hem de Ya'kub soyuna, bundan önce ataların İbrahim ve İshak' a 

tamamladığı gibi nimetini tamamlayacaktır. Şüphe yok ki, Rabbin herşeyi bilendir, 

hikmet sahibidir.» dedi. 

38- Ve atalarım İbrahim, İshak ve Ya'kub'un dinine uydum. Bizim Allah'a hiçbir şeyi 

ortak koşmamız olamaz. Bu, Allah'ın bize ve insanlara bir lütfudur, fakat insanların 

çoğu şükretmezler. 

  

İBRAHİM : 

-35- Bir de İbrahim'in şöyle dediği vakti hatırla: «Rabbim, bu şehri güvenli kıl! Beni ve 

oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut! 

36 Rabbim, çünkü onlar, insanlardan bir çoğunu şaşırttılar. Bundan böyle kim benim 

izimce gelirse, işte o bendendir; kim bana karşı gelirse artık Sen bağışlayan, merhamet 

edensin! 

37 Ey Rabbimiz, ben çocuklarımdan bir kısmım senin Beyti Haram'ının yanında, ekin 

bitmez bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, namaz kılsınlar diye; bundan böyle 

insanlardan bir kısminin gönüllerim onlara doğru akit ve ortan bazı ürünlerden 

rızıklarıdır; umulur ki şükrederler. 



38- Ey Rabbimiz, sen gizlediğimiz ve açığa vurduğumuz herşeyi muhakkak bilirsin. 

Yerde ve gökte hiçbir şey Allah.a karşı gizli kalmaz. 

39- Bana ihtiyarlık halimde İsmail ile İshak'ı lütfeden Allah'a hamdolsun; şüphesiz ki 

Rabbim duayı işitiyor. 

40- Rabbim, beni namazı devamlı kılanlardan eyle; soyumdan da; ey Rabbimiz duamı 

da kabul buyur! 

41- Ey Rabbimiz, hesabın başa dikileceği (görüleceği) gün, beni, anamı, babamı ve 

bütün müminleri bağışla!» 

  

HİCR : 

-51- Bir de onlara, İbrahim'in mİsafirlerinden sözet! 

52- Onlar, onun yanma girdiklerinde «Selam!» dediler. İbrahim: «Biz gerçekten sizden 

korkuyoruz!» dedi. 

53- Onlar: «Korkma, sana ilim sahibi bir oğul müjdeliyoruz.» dediler. 

54- İbrahim: «Beni mi müjdelediniz, bana ihtiyarlık gelip çatmışken artık beni neye 

dayanarak müjdeliyorsunuz?» dedi. 

55- Onlar: «Biz seni gerçek şeyle müjdeledik; onun için ümidini kesenlerden olma!» 

dedi. 

56- İbrahim: «Rabbimin rahmetinden sapıklığa düşenlerden başka kim ümidini keser?» 

dedi. 

57- Ey elçiler, bunun ardından göreviniz nedir? diye sordu. 

58- Onlar: «Haberin olsun, biz suçlu bir topluluğa gönderildik. 

59- Ancak, Lut ailesi başka; biz onların hepsini kesinlikle kurtaracağız. 

60- Yalnız karışı hakkında karar verdik; O, muhakkak kalacaklardandır. 

  

NAHL : 

-120- Muhakkak ki, İbrahim başlı basma bir ümmet idi, tevhid inancına sahip olarak 

Allah'a itaat için kıyam etmişti ve asla Allah'a ortak koşanlardan olmadı. 

-121- O'nun nimetlerine şükredendi. Allah, onu seçmiş ve doğru bir yola iletmiş. 



122- Ve Biz ona dünyada bir iyilik verdik. Şüphesiz ki o, ahirette de mutlaka iyiler 

arasında olacaktır. 

123- Sonra da sana: «Hakperest (hanif) olarak İbrahim'in dinine tabi ol! O, hiçbir 

zaman Allah'a ortak koşanlardan olmadı.» diye vahyettik. 

  

MERYEM: 

-41-Kitapta İbrahim'i de an, çünkü o, dosdoğru biri, bir peygamberdi. 

42- Bir zaman babasına şöyle demişti: «Babacığım, o işitmeyen, görmeyen ve sana hiç 

faydası olmayan şeytana niçin tapıyorsun? 

43- Babacığım, emin ol sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Gel bana uy da seni düz yola 

çıkarayım. 

44- Babacığım, şeytana tapma; çünkü şeytan esirgeyen Allah'a isyan etti. 

45- Babacığım doğrusu ben, sana o Rahman'dan bir azabın dokunup da şeytana dost 

olmandan korkuyorum.» 

46- Babası: «Sen benim ilahlarımdan geçmek mi istiyorsun ey İbrahim? Yemin ederim 

ki, eğer vazgeçmezsen, seni muhakkak taşlarım; beni sen uzun bir süre bırak git!» dedi. 

47- İbrahim: «Selam sana, senin için Rabbimden af dileyeceğim; çünkü O, bana karşı 

çok lütufkardır. 

48-Sizi Allah'tan başka taptıklarınızla başbaşa bırakıp çekilirim ve Rabbime dua 

ederim; umarım, Rabbime yaptığım dua sayesinde mutsuz olmam.» dedi. 

49-İbrahim, onları ve Allah'tan başka taptıklarını bırakıp çekildiğinde, Biz de ona 

İshak'ı ve Ya'kub'u ihsan ettik ve her birini bir peygamber yaptık. 

50-Biz, bunlara rahmetimizden lütuflar, ihsanlar ettik ve hepsine dillerde yüksek bir 

doğruluk şanı verdik. 

58- İşte bunlar, Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden Adem, 

soyundan, Nuh ile birlikte taşıdıklarımızdan İbrahim ile İsmail'in soyundan hidayete 

erdirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdendirler. Kendilerine Rahmanın ayetleri okunduğu 

zaman, ağlayarak secdeye kapanırlardı. 

  

ENBİYA: 

-51- Andolsun ki, bundan önce de İbrahim'e olgunluğunu vermiştik ve onun buna layık 

olduğunu da biliyorduk. 



O vakit babasına ve kavmine dedi ki: «Başına toplanıp durduğunuz şu putlar nedir?» 

53- Atalarımızı bunlara tapar bulduk. dediler. 

54- İbrahim: «Andolsun ki, siz de, atalarınız da açık bir sapıklık içindesiniz !» dedi. 

55- Ciddi mi söylüyorsun, yoksa sen şakacılardan mısın? dediler. 

56-İbrahim: «Doğrusu, Rabbiniz o göklerin ve yerin Rabbidir ki, onları O yaratmıştır 

ve ben buna şehadet edenlerdenim. 

57-Vallahi siz dönüp gittikten sonra putlarınıza mutlaka bir tuzak kuracağım!» dedi. 

58- Derken, onları parça parça etti. Ancak büyüklerinden birini bıraktı ki belki ona 

müracaat ederler. 

59- Bunu bizim tanrılarımıza kim yapmış? Muhakkak o zalimlerden biridir. dediler. 

60- (Aralarında): «İbrahim adında bir delikanlının, bunlara dil uzattığını duymuştuk; 

61- hadi onu halkın gözleri önüne getirin, belki (onlar da aleyhinde) şehadet ederler.» 

dediler. 

62- Dediler ki: «Sen mi yaptın bunu tanrılarımıza ey İbrahim?» 

63- (İbrahim): «Belki onu şu büyükleri yapmıştır; sorun bakalım onlara, eğer 

söyleyebilirlerse» dedi. 

64- Bunun üzerine vicdanlarına müracaat ettiler de: «Doğrusu siz haksızsınız!» dediler. 

65- Sonra tepeleri üstü ters döndüler: «Sen gerçekten bunların konuşmadığını bilirsin.» 

dediler. 

66- (İbrahim) dedi: «O halde Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar vermeyecek 

nesnelere mi tapıyorsunuz? 

67 -Yuh size ve Allah' tan başka taptıklarınıza! Hala akıllanmayacak mısınız!» dedi. 

68- (Onlar): «Siz bunu yakın da tanrılarınızın öcünü alın, eğer birşey yapacaksanız!» 

dediler. 

69- Biz: «Ey ateş, İbrahim'e serin ve zararsız ol!» dedik. 

70- O'na bir dolap kurmak istediler, fakat Biz kendilerini daha fazla hüsrana uğrattık. 

71- Onu Lut ile beraber kurtarıp içinde alemlere bereketler verdiğimiz yere çıkardık. 

72- Ona İshak'ı lütfettik, üstelik Yakub'u da; ve onların herbirini iyi kimseler yaptık. 



73- Ve hepsini, emrimizle yol gösteren rehberler yaptık ve kendilerine hayırlı işler 

işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Hepsi Bize kulluk eden kimselerdi. 

  

HAC: 

26- Bir zamanlar Kabe'nin yerini İbrahim'e şu şekilde hazırlamıştık: «Sakın bana hiçbir 

şeyi ortak koşma; tavaf edenler, (kıyama) duranlar, rüku ve secdeye varanlar için 

Evim'i tertemiz et! 

27- Bütün insanlar içinde haccı ilan et ki, gerek yaya olarak ve gerek uzak yoldan gelen 

incelmiş develer üzerinde sana gelsinler. 

42- Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki, onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanladı; Ad ve 

Semud (kavimleri) de; 

43- İbrahim'in kavmi de Lüt'un kavmi de; 

78- Allah uğrunda gerektiği gibi cihad edin! Sizi O seçti, üzerinize dinde hiçbir zorluk 

da yükletmedi. Haydi babanız İbrahim'in milletine! Bundan önce ve bunda(Kur'an'da) 

size müslüman adını o Allah verdi ki peygamber size şahid olsun, siz de bütün insanlara 

şahidler olasınız. Şu halde namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sıkı tutunun ki, sahibiniz 

O'dur. Artık O ne güzel bir sahip, ne güzel bir yardımcıdır. 

  

ŞUARA: 

-69]  Onlara İbrahim'in kıssasını da oku! 

70]       Hani o, babasına ve kavmine: Neye tapıyorsunuz? demişti. 

71]       «Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz» diye cevap verdiler. 

72]       İbrahim: Peki, dedi, yalvardığınızda onlar sizi işitiyorlar mı? 

73]       Yahut size fayda ya da zarar verebiliyorlar mı? 

74]       Şöyle cevap verdiler: Hayır, ama biz babalarımızı böyle yapar bulduk. 

75-6]   İbrahim dedi ki: İyi ama, ister sizin, ister önceki atalarınızın; neye taptığınızı 

(biraz olsun) düşündünüz mü? 

77]       İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır; ancak âlemlerin Rabbi (benim 

dostumdur); 

78]       Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren O'dur. 

79]       Beni yediren, içiren O'dur. 



80]       Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. 

81]       Benim canımı alacak, sonra beni diriltecek O'dur. 

82]       Ve hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum O'dur. 

83]       Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. 

84]       Bana, sonra gelecekler içinde, iyilikle anılmak nasip eyle! 

85]       Beni, Naîm cennetinin vârislerinden kıl. 

86]       Babamı da bağışla (ona tevbe ve iman nasip et). Çünkü o sapıklardandır. 

87]       (İnsanların) dirilecekleri gün, beni mahcup etme. 

88]       O gün, ne mal fayda verir ne de evlât. 

89]       Ancak Allah'a kalb-i selîm (temiz bir kalp) ile gelenler (o günde fayda bulur). 

  

ANKEBUT: 

-16]     İbrahim'i de gönderdik. O kavmine şöyle demişti: Allah'a kulluk edin. O'na karşı 

gelmekten sakının. Eğer bilmiş olsanız bu sizin için daha hayırlıdır. 

18]       Eğer (size tebliğ edileni) yalan sayarsanız, bilin ki sizden önceki birçok milletler 

de (kendilerine tebliğ edileni) yalan saymışlardır. Peygamber'e düşen, yalnız açık bir 

tebliğdir. 

24]       Kavminin (İbrahim'e) cevabı ise: «Onu öldürün yahut yakın!» demelerinden 

ibaret oldu. Ama Allah onu ateşten kurtardı. Doğrusu bunda, iman eden bir kavim için 

ibretler vardır. 

25]       (İbrahim onlara) dedi ki: Siz, sırf aranızdaki dünya hayatına has muhabbet 

uğruna Allah'ı bırakıp birtakım putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü (gelip çattığında 

ise) birbirinizi tanımazlıktan gelecek ve birbirinize lânet okuyacaksınız. Varacağınız yer 

cehennemdir ve hiç yardımcınız da yoktur. 

26]       Bunun üzerine Lût ona iman etti ve (İbrahim): Doğrusu ben Rabbim'e(emrettiği 

yere) hicret ediyorum. Şüphesiz O, mutlak güç ve hikmet sahibidir, dedi. 

27]       Ona İshak ve Ya'kub'u bağışladık. Peygamberliği ve kitapları, onun soyundan 

gelenlere verdik. Ona dünyada mükâfatını verdik. Şüphesiz o, ahirette de sâlihler 

(zümresin) dendir. 

31]       Elçilerimiz İbrahim'e (iki oğul ihsan edeceğimize dair) müjdeyi getirdiklerinde 

şöyle dediler: Biz bu memleket halkını helâk edeceğiz. Çünkü oranın halkı zalim 

kimselerdir. 



32]       (İbrahim) dedi ki: Ama orada Lût var! Şöyle cevap verdiler: Biz orada kimlerin 

bulunduğunu çok iyi biliyoruz. Onu ve ailesini elbette kurtaracağız. Yalnız karısı 

müstesna; o, (azapta) kalacaklar arasındadır.[ 

  

AHZAB: 

-7] [E1] Unutma o peygamberlerden keski sözlerini aldığımız vakti! Hele senden, Nuh, 

İbrahim, Musa, Meryem oğlu İsa'dan ki, onlardan ağır bir söz aldık. 

  

SAFFAT: 

-83]     Şüphesiz İbrahim de onun (Nuh'un) milletinden idi. 

84]       Çünkü Rabbine kalb-i selîm ile geldi. 

85]       Hani o, babasına ve kavmine: Siz kime kulluk ediyorsunuz? demişti. 

86]       «Allah'tan başka bir takım uydurma ilâhlar mı istiyorsunuz?» 

87]       «O halde âlemlerin Rabbi hakkındaki görüşünüz nedir?» 

88]       Bunun üzerine İbrahim yıldızlara şöyle bir baktı. 

89]       Ben hastayım, dedi. 

90]       Ona arkalarını dönüp gittiler. 

91-2]   Yavaşça putlarının yanına vardı. (Oraya konmuş yemekleri görünce:) Yemiyor 

musunuz? Neden konuşmuyorsunuz? dedi. 

93]       Bunun üzerine, yanlarına gelip sağ eliyle vurdu (kırıp geçirdi.) 

94]       (Putperestler) koşarak İbrahim'e geldiler. 

95-6]   İbrahim: Yonttuğunuz şeylere mi ibadet edersiniz! Oysa ki sizi ve yapmakta 

olduklarınızı Allah yarattı, dedi. 

97]       Onun için bir bina yapın ve derhal onu ateşe atın! dediler. 

98]       Böylece ona bir tuzak kurmayı istediler. Fakat biz onları alçaklardan kıldık. 

99-100]           (Oradan kurtulan İbrahim:) Ben Rabbime gidiyorum. O bana doğru yolu 

gösterecek. Rabbim! Bana sâlihlerden olacak bir evlat ver, dedi. 

101]     İşte o zaman biz onu uslu bir oğul ile müjdeledik. 



102]     Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince: Yavrucuğum! Rüyada seni 

boğazladığımı görüyorum; bir düşün, ne dersin? dedi. O da cevaben: Babacığım! 

Emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun, dedi. 

103-6] Her ikisi de teslim olup, onu alnı üzerine yatırınca: Ey İbrahim! Rüyayı 

gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükâfatlandırırız. Bu, gerçekten, çok açık bir 

imtihandır, diye seslendik. 

107-11]           Biz, oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler 

arasında ona (iyi bir nam) bıraktık: İbrahim'e selam! dedik. Biz iyileri böyle 

mükâfatlandırırız. Çünkü o, bizim mümin kullarımızdandır. 

112-3] Sâlihlerden bir peygamber olarak O'na (İbrahim'e) İshak'ı müjdeledik. 

Kendisini ve İshak'ı mübarek (kutlu ve bereketli) eyledik. Lâkin her ikisinin neslinden 

iyi kimseler olacağı gibi, kendine açıktan açığa kötülük edenler de olacak. 

  

SAD: 

-45]     (Ey Muhammed!), Kuvvetli ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve Ya'kub'u 

da an. 

46]       Biz onları özellikle ahiret yurdunu düşünen ihlâslı kimseler kıldık. 

47]       Doğrusu onlar bizim katımızda seçkin iyi kimselerdendir. 

  

ŞURA: 

-13- O,size dinde Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi ve İbrahim, Musa ve İsa'ya 

tavsiye ettiğimizi de kanun kıldı. Şöyle ki: Dini doğru tütün ve onda ayrılığa düşmeyin. 

Bu davet ettiğin iş müşriklere ağır geldi. Allah, ona dilediklerini seçecek ve kendine yüz 

tutanları (yönelenleri) de ona hidayetle eriştirecektir. 

  

ZUHRUF: 

-26- Bir vakit İbrahim, babasına ve kavmine: «Haberiniz olsun, ben o sizin 

taptıklarınızdan beriyim. 

27- O beni yaratan başka. O beni doğru yola iletecektir.» dedi. 

  

ZARİYAT: 

-24]     İbrahim'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi? (Bunlar meleklerdi.) 



25]       Onlar İbrahim'in yanına girmişler, selam vermişlerdi. İbrahim de selamı almış, 

içinden, «Bunlar, yabancılar» demişti. 

26]       Hemen ailesinin yanına giderek semiz bir dana (kebabını) getirmiş, 

27]       Onların önüne koyup «Yemez misiniz?» demişti. 

28]       Derken onlardan korkmaya başladı. «Korkma» dediler ve ona bilgin bir oğlan 

çocuğu müjdelediler. 

29]       Karısı çığlık atarak geldi. Elini yüzüne çarparak: «Ben kısır bir kocakarıyım!» 

dedi. 

30]       Onlar: «Bu böyledir. Rabbin söylemiştir. O, hikmet sahibidir, bilendir» dediler. 

31]       (İbrahim:) O halde işiniz nedir, ey elçiler? dedi. 

32]       «Biz, dediler, suçlu bir kavme gönderildik.» 

33]       «Üzerlerine çamurdan taş yağdırmaya (geldik).» 

34]       (Bu taşlar,) aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş (taşlardır). 

35]       Bunun üzerine orada bulunan müminleri çıkardık. 

36]       Zaten orada müslümanlardan, bir ev halkından başka kimse bulmadık. 

  

NECM: 

-37- Ve çok vefakâr olan İbrahim'in sahifelerindekiler? 

  

HADİD: 

-26- Andolsun ki. Nuh'u ve İbrahim'i gönderdik. soylarına peygamberlik ve kitap 

verdik; öyle iken içlerinden bazısı doğru yolu kabul etmiş, çokları ise yoldan çıkmış 

fasklardır. 

  

MÜMTAHİNE: 

-4- Sizin için güzel bir örnek İbrahim ile beraberindekilerde oldu. Onlar vaktiyle 

kavimlerine: «Biz,sizlerden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız ve siz Allah'ın 

birliğine iman edinceye kadar sizi tanımıyoruz. Sizinle aramızda ebedi bir düşmanlık 

başladı.» demişlerdi. Yalnız İbrahim'in babasına: «Kesinlikle senin için bağışlanma 

dileyeceğim, fakat senin için Allah'tan (gelecek) hiçbir şeyi önlemeye gücüm yetmez.» 



demesi başka. «Ey Rabbimiz, biz ancak Sana güvendik, Sana gönül verdik ve bütün 

gidiş Sanadır!» dediler. 

  

A’LA: 

-19- İbrahim'in ve Musa' nın sahifelerinde. 

  

  

  

HADİSDE: 

HZ. İBRAHİM VE HZ. İSMAİL ALEYHİMASSELAM'IN KISSALARI 

4957 - İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor: "Hz. İbrahim beraberinde Hz. İsmail 

aleyhimasselam ve onu henüz emzirmekte olan annesi olduğu halde ilerledi. Kadının 

yanında bir de su tulumu vardı. Hz. İbrahim, kadını Beyt'in yanında, Devha denen 

büyük bir ağacın dibine bıraktı. Burası Mescid'in yukarı tarafında ve Zemzem'in tam 

üstünde bir nokta idi. O gün Mekke'de kimse yaşamıyordu, orada hiç su da yoktu. İşte 

Hz. İbrahim anne ve çocuğunu buraya koydu, yanlarına, içerisinde hurma bulunan eski 

bir azık dağarcığı ile su bulunan bir tuluk bıraktı.  

Hz. İbrahim aleyhisselam bundan sonra(emr-i ilahi ile) arkasını dönüp (Şam'a gitmek 

üzere) oradan uzaklaştı. İsmâil'in annesi, İbrahim'in peşine düştu (ve ona Kedâ'da 

yetişti).  

"Ey İbrahim, bizi burada, hiçbir insanın hiçbir yoldaşın bulunmadığı bir yerde bırakıp 

nereye gidiyorsun?" diye seslendi. bu sözünü birkaç kere tekrarladı. Hz. İbrahim, (emir 

gereği) ona dönüp bakmadı bile. Anne, tekrar (üçüncü kere) seslendi:  

"Böyle yapmanı sana Allah mı emretti?" dedi. Hz. İbrahim bunun üzerine: "Evet!" 

buyurdu. Kadın:  

"Öyleyse (Rabbimiz hafizimizdir), bizi burada perişan etmez!" dedi, sonra geri döndü. 

Hz. İbrahim de yoluna devam etti. Kendisini göremeyecekleri Seniyye (tepesine) gelince 

Beyt'e yöneldi, ellerrini kaldırdı ve şu duaları yaptı: "Ey Rabbimiz! Ailemden bir 

kısmınnı, senin hürmetli Beyti'inin yanında, ekinsiz bir vâdide yerleştirdim -

namazlarını Beyt'inin huzurunda dosdoğru kılsınlar diye-. Ey Rabbimiz! Sen de 

insanlardan mü'min olanlarrın gönüllerini onlara meylettir ve onları meyvelerle 

rızıklandır ki, onlar da nimetlerinin kadrini bilip şükretsinler" (İbrahim 37).  

İsmail'in annesi, çocuğu emziriyor, yanlarındaki sudan içiyordu. Kaptaki su bitince 

susadı, (sütü de kesildi), çocuğu da susadı (İsmail bu esnada iki yaşında idi). Kadıncağız 

(susuzluktan) kıvranıp ızdırap çeken çocuğa bakıyordu. onu bu halde seyretmenin 

acısına dayanamayarak oradan kalktı, kendisine en yakın bulduğu Safa tepesine gitti. 



Üzerine çıktı, birilerini görebilirmiyim diye (o gün derin olan) vadiye yönelip etrafa 

baktı, ama kimseyi göremedi. safa'dan indi, vadiye ulaştı, entarisinin eteğini topladı. 

Ciddi bir işi olan bin insanın koşusuyla koşmaya başladı. Vadiyi geçti. Merve tepesine 

geldi, üzerine çıktı, oradan etrafa baktı, bir kimse görmeye çalıştı. Ama kimseyi 

göremedi. bu gidip-gelişi yedi kere yaptı. İşte (hacc esnasında) iki tepe arasında 

hacıların koşması buradan gelir.  

Anne, (bu sefer) Merve'ye yaklaşınca bir ses işitti. Kendi kendine: "Sus" dedi ve sese 

kulağını verdi. O sesi yine işitti. Bunun üzerine:  

"(Ey ses sahibi!) sen sesini işittirdin, bir yardımın varsa (gecikme)!" dedi. Derken 

Zemzem'in yanında bir melek (tecelli etti). Bu Cebrail'di. Cebrail kadına seslendi: "Sen 

kimsin?" Kadın: "Ben Hâcer'im, İbrahim'in oğlunun annesi..."  

"İbrahim sizi kime tevkil etti?"  

"Allah Teâla'ya."  

"her ihtiyacınızı görecek Zât'a tevkil etmiş."  

Ayağının ökçesi -veya kanadıyla- yeri eşeliyordu. Nihayet su çıkmaya başladı. Kadın 

(boşa akmaması için) suyu eliyle havuzluyordu. Bir taraftan da sudan kabına doldurdu. 

Su ise, kadın aldıkça dipten kaynıyordu."  

İbnu Abbas radıyallahu anhüma dedi ki: "Allah İsmail'in annesine rahmetini bol kılsın, 

keşke zemzemi olduğu gibi akar bıraksaydı da avuçlamasaydı. Bu takdirde (zemzem, 

kuyu değil) akar su olacaktı."  

Kadın sudan içti, çocuğunu da emzirdi.  

Melek, kadına:  

"Zayi ve helak oluruz diye korkmayın! Zira, Allah Teâla Hazretleri'nin burada bir 

Beyt'i olacak ve bunu da şu çocuk ve babası bina edecek. Allah Teâla Hazretleri o işin 

sahiplerini zayi etmez!" dedi. Beyt yerden yüksekti, tıpkı bir tepe gibi. Gelen seller 

sağını solunu aşındırmıştı.  

Kadın bu şekilde yaşayıp giderken, oraya Cürhüm'den bir kâfile uğradı. Oraya Kedâ 

yolundan gelmişlerdi. Mekke'nin aşağısına konakladılar. Derken orada bir kuşun gelip 

gittiğini gördüler.  

"Bu kuş su üzerine dönüyor olmalı, (burada su var). Halbuki biz bu vadide su 

olmadığını biliyoruz!" dediler. Durumu tahkik için, yine de bir veya iki atik adam 

gönderdiler. Onlar suyu görünce geri dönüp haber verdiler. Cürhümlüler oraya gelip, 

suyun başında İsmail'in annesini buldular.  

"Senin yanında konaklamamıza izin verir misin?" dediler. Kadın:  

"Evet! Ama suda hakkınız olmadığını bilin!" dedi. Onlar da:  



"Pekala!" dediler. Aleyhissalâtu vesselam der ki:  

"Ünsiyet istediği bir zamanda bu teklif İsmail'in annesine uygun geldi. Onlar da oraya 

indiler. Sonra geride kalan adamlarına haber saldılar. Onlar da gelip burada 

konakladılar. Zamanla orada çoğaldılar. Çocuk da büyüdü. Onlardan Arapça'yı 

öğrendi. Büyüdüğü zaman onlar tarafından en çok sevilen, hoşlanılan bir genç oldu. 

Büluğa erince, kendilerinden bir kadınla evlendirdiler. Bu sırada İsmail'in annesi vefat 

etti.  

Derken Hz. İbrahim aleyhisselam, İsmail'in evlenmesinden sonra oraya gelip, bıraktığı 

(hanımını ve oğlunu) aradı. İsmail'i bulamadı. Hanımından İsmail'i sordu. Kadın:  

"Rızkımızı tedarik etmek üzere (avlanmaya) gitti" dedi. Hz. İbrahim, bu sefer 

geçimlerini, hallerini sordu. Kadın:  

"Halimiz fena, darlık ve sıkıntı içindeyiz!" diyerek şikayetvari konuştu. Hz. İbrahim:  

"Kocan gelince, ona benden selam etve "kapısının eşiğini değiştirmesini" söyle!" dedi. 

İsmail geldiği zaman, sanki bir şey sezmiş gibiydi:  

"Eve herhangi bir kimse geldi mi?" diye sordu. Kadın:  

"Evet şu şu evsafta bir ihtiyar geldi. senden sordu, ben de haberini verdim, 

yaşayışımızdan sordu, ben de sıkıntı ve darlık içinde olduğumuzu söyledim" dedi. 

İsmail:  

"sana bir tavsiyede bulundu mu?" dedi. Kadın:  

"Evet! sana selam söylememi emretti ve kapının eşiğini değiştirmeni söyledi!" dedi. 

İsmail:  

"Bu babamdı. seninle ayrılmamı bana emretmiş. Haydi artık ailene git!" dedi ve 

hanımını boşadı. Cürhümlülerden bir başka kadınla evlendi.  

Hz. İbrahim onlardan yine uzun müddet ayrı kaldı. Bilahare bir kere daha görmeye 

geldi. Yine İsmail'i evde bulamadı. Hanımının yanına gelip, İsmail'i sordu. Kadın:  

"Maişetimizi kazanmaya gitti!" dedi. Hz. İbrahim:  

"Haliniz nasıldır?" dedi, geçimlerinden, durumlarından sordu. Kadın:  

"İyiyiz, hayır üzereyiz, bolluk içindeyiz" diye Allah'a hamd ve senada bulundu.  

"Ne yiyorsunuz?" diye sordu. Kadın:  

"Et yiyoruz!" dedi.  

"Ne içiyorsunuz?" diye sorunca da:  

"Su!" dedi. Hz. İbrahim:  



"Allahım, et ve suyu haklarında mübarek kıl!" diye dua ediverdi." Aleyhissalatu 

vesselam der ki:  

"O gün onların hububatı yoktu. Eğer olsaydı Hz. İbrahim, hububatları için de dua 

ediverirdi."  

İbnu Abbas der ki: "Bu iki şey (et ve su) Mekke'den başka hiçbir yerde Mekke'deki 

kadar sıhhata muvafık düşmez (karın sancısı yaparlar). (Bu, Hz. İbrahim'in duasının 

bir bereketi ve neticesidir).  

(Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm Hz. İbrahim'den anlatmaya devam etti:)  

"İbrahim (İsmail'in hanımına) dedi ki:  

"Kocan geldiği zaman, benden ona selam söyle ve kapısının eşiğini sabit tutmasını 

emret!" (Çünkü eşik, evin dirliğidir).  

"Hz. İsmail gelince (evde babasının kokusunu buldu ve) "yanınıza bir uğrayan oldu 

mu?" diye sordu. Kadın:  

"Evet, bize yaşlı bir adam geldi, kılık kıyafeti düzgündü!" dedi ve (ihtiyar hakkında) bir 

kısım övgülerden sonra:  

"Benden seni sordu. Ben de haber verdim. Yaşayışımızın nasıl olduğunu sordu, ben de 

hayır üzere olduğumuzu söyledim!" dedi. İsmail:  

"Sana bir tavsiyede bulundu mu?" diye sordu. Kadın:  

"Evet sana selam ediyor, kapının eşiğini sabit tutmanı emrediyor" dedi. Hz. İsmail:  

"Bu babamdı. Eşik de sensin, seni tutmamı, evliliğimizin devamını emrediyor! (Sen 

yanımda değerli idin, kıymetin şimdi daha da arttı" der ve kadın İsmail'e on erkek 

evlad doğurur.)  

Sonra, Hz. İbrahim Allah'ın dilediği bir müddet onlardan ayrı kaldı. Derken bir müddet 

sonra yanlarına geldi. Bu sırada Hz. İsmail Zemzem'in yanındaki Devha ağacının 

altında kendisine ok yapıyordu. Babasını görünce ayağa kalkıp karşılamaya koştu. 

Baba-oğul karşılaşınca yaptıklarını yaptılar (kucaklaştılar, el, yüz, göz öpüldü).  

Sonra Hz. İbrahim:  

"Ey İsmail! Allah Teâla Hazretleri bana ciddi bir iş emretti" dedi. İsmail de:  

"Rabbinin emrettiği şeyi yap!" dedi. Hz. İbrahim:  

"Bu işte bana sen yardım edecek misin?" diye sordu. O da:  

"Evet sana yardım edeceğim!" diye cevap verdi. Bunnun üzerine Hz. İbrahim:  



"Allah-Teâla Hazretleri, bana burada bir Beyt yapmamı emretti!" diyerek etrafına 

nazaran yüksekçe bir tepeyi gösterdi."  

(İbnu Abbas) dedi ki: "İsmail'le İbrahim işte orada Ka'be'nin (daha önceki) temellerini 

yükselttiler. Hz. İsmail taş getiriyor, Hz. İbrahim de duvarları örüyordu. Bina 

yükselince, Hz. İsmail, babası için (bugün Makam olarak bilinen) şu taşı getirdi. 

Yükselen duvarı örerken, Hz. İbrahim (iskele olarak) onun üstüne çıkıyordu. İsmail de 

ona (aşağıdan) taş veriyordu. Bu esnada onlar:  

"Ey Rabbimiz! (Bu hizmetimizi) bizden kabul buyur! Sen gören ve bilensin!" 

diyorlardı."  

İbnu Abbas der ki: "Hz. İsmail ve Hz. İbrahim binayı yaparken (zaman zaman) 

etrafında dolaşarak: "Ey Rabbimiz (bu hizmetimizi) bizden kabul buyur! Sen gören ve 

bilensin!" (Bakara 127) diye dua ediyorlardı."(Buhari, Enbiya 8.) 

            -Akli delillerle Tevhid inancının savunuculuğunu İbrahim Peygamber yapmış ve 

sürdürmüştür.Putperestliğe karşı şiddetle mücadele içerisine girmiş gerçek purlarla 

beraber zihinlerdeki putları kırmış ve yıkmıştır. 

            Tevhidin esası olan Hanif dinini tesis etmiştir.Teslimiyet ve ihlas üzere olmuştur. 

            Örnek ve güzel bir insan.[4] 

            Allahın Halilim yani dostum dediği,dost edindiği bir peygamber… 

            Şahsı,dini,peygamber babalığı gibi konularda seçkin ve seçilmiş bir 

şahsiyetti.Tek başına bir ümmet idi.[5] 

            Yumuşak ve merhametli bir peygamberdi. 

            İlzam etme yönü kuvvetli idi. 

            Fıtri ve fıtratına göre hareket ederdi. 

            Faniden yüzleri bakiye çevirirdi.[6] 

            O hiçbir zaman şirk ortamında dünyaya gelip büyüdüğü halde müşriklerden 

olmamıştır. 

            Zorba kavme karşı zorlu bir peygamberdi o… 

            O Hüküm,Hikmet sahibi ve Salihlerden ve Sıdk-ı Lisanlılardandı.[7] 
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HZ.      İSMAİL 

  

            BAKARA: 

-125]   Biz, Beyt'i (Kâbe'yi) insanlara toplanma mahalli ve güvenli bir yer kıldık. Siz de 

İbrahim'in makamından bir namaz yeri edinin (orada namaz kılın). İbrahim ve 

İsmail'e: Tavaf edenler, ibadete kapananlar, rükû ve secde edenler için Evim'i temiz 

tutun, diye emretmiştik. 

127]     Bir zamanlar İbrahim, İsmail ile beraber Beytullah'ın temellerini yükseltiyor, 

(şöyle diyorlardı:) Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur; şüphesiz sen işitensin, 

bilensin. 

133]     Yoksa Ya'kub'a ölüm geldiği zaman siz orada mı idiniz? O zaman (Ya'kub) 

oğullarına: Benden sonra kime kulluk edeceksiniz? demişti. Onlar: Senin ve ataların 

İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilâhı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz; biz ancak O'na teslim 

olmuşuzdur, dediler. 

136]     «Biz, Allah'a ve bize indirilene; İbrahim, İsmail, İshak, Ya'kub ve esbâta 

indirilene, Musa ve İsa'ya verilenlerle Rableri tarafından diğer peygamberlere 

verilenlere, onlardan hiçbiri arasında fark gözetmeksizin inandık ve biz sadece Allah'a 

teslim olduk» deyin. 

140]     Yoksa siz, İbrahim, İsmail, İshak, Ya'kub ve esbâtın yahudi, yahut hıristiyan 

olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki: Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Allah 

tarafından kendisine (bildirilmiş) bir şahitliği gizleyenden daha zalim kim olabilir? 

Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. 

  

            ÂL-İ İMRAN: 

-84] [E1] De ki: «Biz, Allah'a, bize indirilene; İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve 

torunlarına indirilene; Musa'ya İsa'ya peygamberlere Rablerinden verilene inandık 

iman getirdik. Onlardan hiçbiri arasında ayırım yapmayız ve biz, ancak O'na boyun 

eğen müslümanlarız!» 

  

            NİSA: 

163] Gerçekten biz sana, Nuh'a ve ondan sonra gelen bütün peygamberlere 

vahyettiğimiz gibi vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, 

Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettiğimiz ve Davud'a Zebur'u 

verdiğimiz gibi. 

  



            EN’AM: 

-86] İsmail'i, Elyesa'ı, Yunus'u ve Lut'u da... Herbirini alemlerin üstüne geçirdik. 

  

            İBRAHİM: 

39] Bana ihtiyarlık halimde İsmail ile İshak'ı lütfeden Allah'a hamdolsun; şüphesiz ki 

Rabbim duayı işitiyor. 

  

            MERYEM: 

54] Kitapta İsmail'i de an; çünkü o cidden va'dinde sadık bir kimse idi, bir Resul, bir 

peygamber idi. 

55] Ailesine namaz ve zekat emrederdi ve Rabbi katında hoşnutluğa ermişti. 

  

            ENBİYA: 

85] İsmail, İdris ve Zülkifl'i de. Hepsi sabredenlerdendi. 

  

            SAD: 

-48] İsmail'i, Elyesa'ı ve Zülkifl'i de an! Hepsi de en hayırlı kimselerdendir. 

  

            Allahım,bu nasıl bir imtihandır ki;Nemrud gibi bir zalimle imtihan olmak 

yetmezmiş gibi,ailesiyle,gönderildiği toplumla,hicrete mecbur kalmakla beraber en acılı 

ve belki de en son ve en ağır imtihan olan evlatla imtihana tabi tutulan ve bundan da 

başarıyla çıkan bir peygamber… 

            Tam bir teslimiyetle evladını kurban etmek.Beşeri havsalanın 

alamıyacağı,beklide sonradan dünyaya gelecek olan Hz.Muhammed gibi bir nebinin zor 

bir imtihanla dünyaya gelişinin safha ve çetin devreleri. 

            Nasıl bir evlattır ki,basit bir şeyden isyan etmeye karşı,hayatını sırf babanın 

Allaha bir sözü olarak yerine getirmesi için başta Allaha ve baba İbrahime olan 

teslimiyet.Eşsiz bir teslimiyet…Teslimiyetin önündeki çakıl taşı ve diken gibi engelleri 

aşıp şeytan ve şeytani vesveselere beş para ehemmiyet vermeyen bir bağlılık… 

            Tarihte emsaline rastlanmayan tam bir baba ve evlat örneği,emsali olmayan bir 

misali. 



            Onların bu örnek uygulamasıyla tesis edilen bir temsiliyet örneği olarak 

kurban… 

            Allah’ın İbrahime imtihan için verdiği sözünü yerine getirmesini 

emretmesi,Allahın emrine aykırı bir şey değildir.İslamiyette de emirlerin vücubiyeti ve 

esbabı nüzul bu şekilde gerçekleşmiştir. 

            Kanın akıtılması şefkate aykırı bir şey de değildir.Batıl inançlardaki –Tanrılar 

kurban istedi-sözü hak bir söz ve uygulama değildir ki,bir haklılığı olsun. 

            Kurban bir bedeldir.Canını veren İsmaile nice canlar verilmiş,o canı kurban 

eden İbrahime ne ihsanlar ve ikramlar sunulmuştur.O da namıyla,şanıyla ve nesliyle 

insanlık boyunca devam edegelmiştir. 

            Kurban için ağıt yakanlar;evvela harcadıkları paralara ve her gün yedikleri 

etlere ve harcadıkları insanlar üzerine ağıt yakmalıdırlar.Avrupanın köpek mamasına 

harcadığı para 2004 itibarıyla 19 milyar dolar.Afrikada açlıktan ölen insan ise 3 milyon. 

                         

BAKARA:-196] Haccı ve umreyi de Allah için tamam yapın. Eğer kısıtlanırsanız 

o vakit kolayınıza gelen kurbanı gönderin. Kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı 

tıraş etmeyin. İçinizden hasta olana veya başında bir rahatsızlığı bulunana tıraş için 

oruç, sadaka veya kurbandan ibaret bir fidye gerekir. Kısıtlılıktan kurtulduğunuzda her 

kim hacca kadar umre ile sevap kazanmak isterse ona da kurbanın kolay geleni gerekir. 

Bunu bulamayana ise üç gün hacda yedi gün de döndükten sonra, toplam on gün oruç 

tutmak gerekir. Bu hüküm Mescid-i Haram'da ikamet etmeyenler içindir. Allah'tan 

korkun ve bilin ki, Allah'ın cezası gerçekten çok çetindir. 

  

ÂL-İ İMRAN:-183] Allah bize, ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir 

peygambere iman etmememizi emretti. diyenlere de ki: «Size benden önce de bir takım 

peygamberler apaçık delilleri ve o dediğinizi getirmişti. O halde, eğer doğru 

söylüyorsanız, onları niçin öldürdünüz?» 

  

MAİDE:-2] Ey iman edenler, ne Allah'ın şearine =dini merasimlerine, ne haram 

aya, ne kurbanlık hediyelere, ne gerdanlıklarına, ne de Rablerinin gerek nimetini, 

gerekse hoşnutluğunu arayarak Beyt-i Haram'a doğru gelenlere sakın saygısızlık 

etmeyin! İhramdan çıktığınızsa, isterseniz avlanın. Sizi Mescid-i Haram'dan alıkoydular 

diye bazılarına karşı beslediğiniz kin, sakın sizi tecavüze sevketmesin! İyilik ve takva 

sahibi olmada yardımlaşın, günah ve sınırı aşmada yardımlaşmayın! Allah'tan korkun; 

çünkü Allah'ın cezası çok çetindir. 

-27] Bir de onlara Adem'in iki oğlunun başından geçen olayı hakkıyla oku! Hani 

ikisi, birer kurban sunmuşlardı da birininki kabul edildi, diğerininki edilmedi. Bu: «Ben 

seni kesinlikle öldüreceğim!» dedi. Diğeri: «Allah, ancak kendisinden korkanlarınkini 

kabul buyurur. 



-95] Ey iman edenler, sizler ihramda iken av hayvanını öldürmeyin. İçinizden 

kim onu kasten öldürürse Kabe'ye varacak bir kurbanlık olmak üzere öldürdüğü 

hayvanın dengi bir ceza vardır ki, buna aranızdan adalet sahibi iki kişi hükmeder. Veya 

bir keffaret vardır ki, ya o nisbette fakirleri doyurmak, yahut onun dengi oruç 

tutmaktır. Ta ki bu şekilde yaptığının vebalini tatsın. Allah geçmişi affetmiştir. Fakat 

kim bir daha yaparsa Allah onun intikamını alacak. Allah, azizdir, intikamı vardır. 

-97] Allah Ka'be'yi, o Beyt-i Haram'ı insanlar için hayat kaynağı yaptı, o haram 

ayı, boyunları bağsı ve bağlı kurbanlıkları da. Bütün bunlar, Allah'ın göklerde ve yerde 

olanları bildiğini, sizin de bilmeniz içindir. Gerçekten Allah herşeyi bilendir. 

  

SAFFAT:-103] Ne zaman ki ikisi de bu şekilde (Allah'a) teslim oldular, (İbrahim) 

onu tuttu şakağına yıktı (şakağı üzerine yatırdı). 

107] Ve ona büyük bir kurbanlık fidye verdik. 

  

KEVSER:-2] Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes! 

  

            Başta Tevrata göre ve bazı zayıf görüşlere göre kurban Hz.İshak 

denilsede,kuvvetli ve sahih olan rivayete göre kurban edilen Hz.İsmail idi. 

            Peygamberimizin de:”Ben iki kurbanlığın çocuğuyum”demesi,Babası Abdullah 

ve dedesi İsmailin kurban edilmiş olduklarını ifade ediyordu. 

            İbrahim büyük bir imtihanla karşı karşıya kalmış ve oğluyla beraber başarıyla 

bitirmişlerdi. 

            Para verip kurban etmekten kaçınanlara karşı kurban olmak ve kurban etmek 

ne ile ifade edilebilir. 

            Bununla bize şu mesajı vermekteydi;Bir insan ya kurban olmalı,ya kurban 

etmeli veya her ikisi… 

            Zira kurban etmek ve kurban olmak bir fazilet,bir üstünlük ve bir 

yükseliştir.Sahib olduğunu ortaya koymak ve olmadığına sahib olmaktır.Hayvani 

nefisten insani nefse yükselmek,hayvani nefsi insani nefis uğruna feda etmektir. 

            Mesnedim yok azlim kaygı çekeyim. 

            Ustabaşı gibi ölçüp biçeyim. 

            Evvel-ahir bir kurbanlık tekeyim. 

            Vakti gelsin bıçağını çal bana…-     Seyrani. 



            Kurbanda sevgiliyle bir buluşma vardır. 

            Bayramın imdi,bayramın imdi. 

            Bayram ederler yar ile şimdi. 

            Her şey bir bedel istemektedir.Kurbanda oluşun,yükselişin,dosta varışın bir 

bedelidir.Büyük kazançların bedeli de büyük olur. 

            İbrahim ve İsmail olmanın bedeli de büyüktür.Her kişinin değil,er kişinin 

işidir.Ne kadar bedel ödeyebiliriz?Sermayemiz ne kadardır? 

            Allaha yakın olmakla beraber,Allahın yakınlığını kazanmaktır kurban…            

            İsmailin diyeti Koç,Abdullahın diyeti ise yüz deveydi… 

            Ahirzaman nebisi için deymez mi bu diyetler,belki de az bile… 

            Herkes bu diyeti ödemeye mecbur değil,bir bedeli var,fıkhen zenginliğe sahib 

olması,manen sahiblenmesi gerek.Ergenlik çağına gelip olgunlaşması şart.Aklın kemali 

aranmakta,islami bir teslimiyet şart koşulmaktadır. 

            Vücubiyeti ve şer’i hikmeti tahakkuk etmesi gerekmektedir. 

  

HZ .     İSHAK  

  

İshak Peygamber'in en belirgin özelliği Rıza idi. 

Hz.İsmail Sareden çocuğu olmayan İbrahime Sare-nin verdiği hizmetçisi 

Hz.Hacerden,Hz.İshak ise 120 yaşındaki İbrahimden ve 90 yaşında bulunan Hz.Sareden 

dünyaya gelmiş ve müjdelenmişti. 

Kur'an-ı Kerim'de "And olsun ki, elçilerimiz İbrahim'e müjde ile gelip; "Selam", 

dediler. O da "Selam" dedi ve eğlenmeden gidip kızartılmış bir buzağı getirdi. Onların 

ellerinin buna uzanmadığını görünce hoşlanmadı ve kalbine bir korku geldi. Onlar 

"korkma biz lut kavmine gönderildik" dediler. İbrahim'in ayakta duran zevcesi güldü. 

Biz de ona İshak'ı ardından da torunu Yakub'u müjdeledik. Kadın "vay, kendim koca 

bir karı,şu zevcimde bir ihtiyar iken ben mi doğuracakmışım? Bu doğrusu pek şaşılacak 

bir iş" dedi. Melekler "ey evin hanımı, Allah'ın rahmeti ve bereketleri üzerinize 

olmuşken, nasıl Allah'ın işine şaşacaksın. O Hamid ve Meciddir" dediler"[8] 

  

            BAKARA: 
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-133] Yoksa ölüm Yakub'a geldiği vakit siz de orada mıydınız. O oğullarına: «Benden 

sonra neye ibadet edeceksiniz?» dediği vakit onlar: «Senin Allah'ına, ataların İbrahim, 

İsmail ve İshak'ın Allah'ına, tek olan İlah'a ibadet ederiz, biz ancak O'na boyun eğen 

müslümanlarız.» dediler. 

136] Ve deyin ki: «Biz Allah'a iman ettiğimiz gibi, bize ne indirildiyse; İbrahim'e, 

İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına ne indirildiyse; Musa'ya, İsa'ya ne verildiyse 

ve bütün peygamberlere Rableri tarafından ne verildiyse hepsine iman ettik. O'nun 

elçilerinden hiçbirini ayırt etmeyiz. Ve biz, ancak O'nun için boyun eğen 

müslümanlarız. 

  

            ÂL-İ İMRAN:            

-84] De ki: «Biz, Allah'a, bize indirilene; İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve 

torunlarına indirilene; Musa'ya İsa'ya peygamberlere Rablerinden verilene inandık 

iman getirdik. Onlardan hiçbiri arasında ayırım yapmayız ve biz, ancak O'na boyun 

eğen müslümanlarız!» 

  

            NİSA: 

-163] Gerçekten biz sana, Nuh'a ve ondan sonra gelen bütün peygamberlere 

vahyettiğimiz gibi vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, 

Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettiğimiz ve Davud'a Zebur'u 

verdiğimiz gibi. 

  

            HUD: 

-71] İbrahim'in zevcesi de ayakta dinliyordu ve bunu düyunca güldü. Bunun üzerine 

ona İshak'ı müjdeledik, İshak'ın arkasından da Yakub'u. 

  

            YUSUF: 

-6] İşte böyle. Rabbin seni seçecek, sana olayların yorumuna ait bilgiler öğretecek ve 

hem sana ve hem de Ya'kub soyuna, bundan önce ataların İbrahim ve İshak' a 

tamamladığı gibi nimetini tamamlayacaktır. Şüphe yok ki, Rabbin herşeyi bilendir, 

hikmet sahibidir.» dedi. 

-38] Ve atalarım İbrahim, İshak ve Ya'kub'un dinine uydum. Bizim Allah'a hiçbir şeyi 

ortak koşmamız olamaz. Bu, Allah'ın bize ve insanlara bir lütfudur, fakat insanların 

çoğu şükretmezler. 

  



            İBRAHİM: 

-39] Bana ihtiyarlık halimde İsmail ile İshak'ı lütfeden Allah'a hamdolsun; şüphesiz ki 

Rabbim duayı işitiyor. 

  

            ENBİYA: 

-72] Ona İshak'ı lütfettik, üstelik Yakub'u da; ve onların herbirini iyi kimseler yaptık. 

  

            SAFFAT: 

-112] Bir de onu salihlerden bir peygamber olmak üzere İshak ile müjdeledik. 

  

  

MEHMET   ÖZÇELİK 

26-02-2005 

 

  
 

[1] Mukaddime.İ.H.185. 

[3] Keşful Hakayık Tefsiri. 

[4] Mümtahine.4. 

[5] Nahl.120. 

[6] En’am.76-79. 
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İLİM    TEK    İDİ  … 

  

            Hz.Ali’nin deyimiyle:”İlim tek idi,onu cahiller çoğalttı. 

            Yaratılışın ilk başlangıcında,insanın dünyaya ve aleme ilk ayak basışında ilim bir 

ve tek idi.O da marifet veya Marifetullah idi. 

            Her şeyde ve her yerde okunan ve konuşulan ilim marifet ve marifetullahı netice 

veren iman ilmi idi.Zamanla meydana gelen farklılıklar,uzaklaşmalar bu ilimden de 

insanları uzaklaştırıp,yabani ve yabancı kıldı. 

            Gafletten dolayı anlamayan,anlıyamayan insanların varlığı,zamanla 

gabavetinden inkâr edenlerin zuhuru ve buna karşı muhtelif yorum ve izah usulleri,ilmi 

adeta dallandırmaya,yavaş yavaş kökünden uzaklaştırmaya başlar oldu. 

            Yanlışlıkların artmasıyla beraber o oranda onları düzeltmeye çalışmak için 

değişik yorumlarda o ölçüde artar oldu. 

            Asırlar boyu devam eden bu mücadele her asırda farklı mücadele yollarıyla karşı 

karşıya gelerek,iki farklı dalların uzamasına,kökte birleşememelerine yol açtı. 

            O dalarlıda tekrar birleştirecek olan ayrıldıkları kökte tekrar buluşmaktır. 

            İnsanlık başlangıç itibarıyla nasıl ki kökten ayrıldılar ise,yine buluşacak ve 

birleşecekleri,ittifak edip anlaşacakları nokta da kök ve asıl olan marifet ve 

marifetullahtadır. 

            Nasılki bir babadan türeyen insanlık,zaman içerisinde bir çok babaların devreye 

girmesi,dil-din-eğitim farklılıkları bu farklılıkların doğal olarak zuhuruna zemin 

hazırlamıştır. 

            Cemil Meriç’in ifadesiyle;Doğu-Batı beynin iki yarı küresi 

gibidir,diyerek,başlangıçta birbirini tamamlayan beynin iki yarı küresi,zamanla 

birbirine ters düşer olmuştur. 

            Ve aslından uzaklaşan insanlık sürekli arayış içerisinde olmuştur.İşte yine Cemil 

Meriç ifadesinde olduğu gibi ki;o kendisinin hayat devrelerini şöyle tanımlar:”1917-

1925;koyu Müslümanlık devri,1925-1936;şoven milliyetçilik devri (Meriç soyadından 

önce bir ara Şaman ve Yılmaz soyadlarını kullanır.)1936-1938;Sosyalistlik devri,1938-

1960;’Araf’ dediği kuluçka devri,1960-1964;Hint devri.1964’ten sonra ise sadece 

Osmanlıdır.”[1] 

İnsanın başlangıçtaki var edilişi,varlığa farklı bir model olarak seçilip 

çıkarılışı,esmanın ona öğretilmesiyle başlamış olup,yükselişi de o esmayı taallümle 

sürdürmektedir.Diğer varlıklardan ortaya çıkan farkı;bu talim ve taallümdür. 
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Yaratılıştaki sır,bir gizli hazine olduğunu ifade eden Rabbimizin kendisini 

bilmesi ve de bildirmesinin sırrı,ilminde,marifetinde açılımı olan isimlerinin zuhuru ve 

detaylandırılmasıdır. 

Marifet esmada gizlenmiştir.Allah’ın her bir isminde binler esrar ve marifet 

pencereleri vardır. 

Başlangıçta bir olan ilmin,gittikçe açılması,dal ve budak salması kabiliyetlerin 

farklılığı,farklı anlayışı,onların kendi seviyelerine indirip,onun seviyesine çıkmamaları 

veya çıkamamaları;bir olan ilmin binlerce,kısa olan marifetin uzayarak gelmesine sebeb 

teşkil etmiştir. 

“Hiçbir şey yoktur ki,Allah’ı kendi diliyle tesbih etmiş olmasın” hakikatınca, 

marifet o tesbihi duymakta,hatta onunda ötesinde görmektedir. 

Peygamberler her bir mesleğin piri durumundadırlar.Bu da Allah’ın orada 

görünen esmasının bir inkişafıdır.Mesela,hastaları iyileştiren Hz.İsa’da Allah’ın Şafi 

ismi,ölüleri diriltmesiyle Hay ismi en mükemmel mânada tecelli etmektedir. 

Peygamber Efendimizin gerek diğer insanlardan ve peygamberlerden farklı 

oluşu ise;O zatta Allah’ın bütün isimlerinin gerçek manada tecellisi iledir. 

  

Mehmet   ÖZÇELİK 

04-05-2005 

 

  

 

[1] İslam Ansiklopedisi.c.29/sh.190-191. 
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SEKTEYE   UĞRATILAN   İLAHİ  SAHA 

  

            Cumhuriyetten bu yana din sürekli kösteklenmekte ve yapılan hizmetler sekteye 

uğratılmaktadır.Nur cemaatının,Süleyman Efendinin cemaatının ve Tarikat ehlinin 

hizmetlerine sürekli resmi ve gayrı resmi engellemelerle karşılık verilmiş,çoğu zamanda 

bu hapis,görevden alma ve eziyet edip öldürmeye varan tehditlerle caydırılmaya 

çalışılmıştır.Adeta devlet halkı karşısına almış,onun asırlardır temsil ettiği dinine 

hezimete varan uygulamalara dönüştürmüştür. 

            Asırlardır islamın temsil bayrağını diktiği yerlerden söktürme yoluna 

yönlenmiştir. 

            1980 yılına kadar bu şekilde devam eden katı politikalar,bu devreden sonra 

sefahetle altedilmeye,sekteye vurulmaya çalışılmıştır.Başarılıda olunmuştur. 

Geçmişinden kopuk,bilgiden uzak,zevke düşkün bir nesil üredi ve türedi. 

            1970’den önceki hayatın ızdırabını gören ve bilenler ise bir şeyler ortaya 

koymaya,eksiklikleri gidermeye çalıştılar.Bir seviye alındı. 

            Ancak bu da yeni yetiştirilen bir ilahiyatçı kesim ile sekteye vurulmaya 

çalışıldı.Bu Türkiyede böyle olduğu gibi,tüm İslam dünyasında da aynı çapta münferid 

müçtehidlerinde devreye girmeye çalışmasıyla farklı bir İslam imajı vermeye çalışıldı. 

            Ilımlı bir İslam,batı tarzı bir İslam,budanmış bir İslam idi… 

            Örneğin,değişen ekonomik gelişmelerden dolayı,faiz olmamalı veya cüz-isine 

müsaade edilmeliydi.Tesettür,Cuma namazı gibi konularda,değişen dünya şartlarında 

batı gibi bir reforma gidilmeliydi. 

            Oysa islamın bunlara bakışı ve hükmü gayet açık olup,münakaşaya mahal 

bırakmamaktadır.Mesela;Dar-uk harb diyerek Cuma namazı kılmayanlar şunu 

düşünmeli, Peygamberimiz Mekkeden Medineye hicret ettiklerinde, hem Kuba 

mescidinde,hem de medinede Cuma nazmı kıldı.Oysa orası daha dar-ul harp 

durumunda idi. 

            Oysa batının reformu zaruri idi.Çünki hak olmayan bir dinde reform söz konusu 

olurken hak ve son bir dinde bir değişiklik söz konusu değil veya yeni bir peygamberin 

gelmesi gerçekleşmediğinden böyle bir reformda söz konusu olamıyacaktır. 

            Bizdeki Yaşar Nuri Öztürk,Zekeriya Beyaz gibi sosyete tarafından desteklenen 

bu kişiler,dine göre bir halkın oluşumundan ziyade,halka ve zamana göre bir dini 

oluşturmayı hedeflemişlerdir.Aynı tarzı tüm İslam dünyasında da benzerlerini 

görmekteyiz. 

            Nitekim ABD’nin de kendi içinde başlatmış olduğu;”Virginia Commonwealth 

Üniversitesi'nde Teoloji bölümü öğretim üyelerinden Amina Wadud, New York'un 

Manhattan semtindeki İlahi Aziz John Katedrali'ndeki Synod isimli psikoposlara ait 

kilisede Cuma namazında imamlık yaptı. 



            Olay sadece bu kadarla da kalmadı ve kalmayacağı da belliydi,yeni versiyonları 

peşpeşe gelecekti.Bu konuda; Wadud, ‘Bu benim için yeni bir şey değil, 10 yıl önce 

Güney Afrika’dan böyle bir teklif aldım’ diye konuştu. Kadın ve erkeğin ruh olarak 

Allah tarafında eşit olduğunu belirten Wadud, daha sonra imam mahalline geçti. Cuma 

Namazı’nı organize eden ‘İslam Uyanış Hareketi’ üyesi, Wall Street Journal gazetesi 

eski yazarlarından Asra Numani ezan okuduktan sonra, Amina Wadud 2 saat süren 

Cuma hutbesini okuyup, namaz kıldırdı. Haremlik selamlık olarak ayrılan 100 kişilik 

cemaatin çoğunluğunu kadınlar oluştururken, Asra Numani'nin de aralarında 

bulunduğu bir grup, başı açık olarak saf tuttu. 

            Arkasından, kadın imam önderliğindeki namazı organize eden eski Wall Street 

Journal muhabiri ve yazar Esra Umani "Bu bir reform hareketi. İslami ilkelerle ilgisi 

olmayan Müslüman aleminin değişmesi gerek" diyor. 

            Ancak şunu söylemek gerektir ki;İslam alemi çapında bir heyetin olması zarureti 

vardır.İslamı temsil edip,islamın esaslarına sadık kalacak bir meclisin organizesi 

gerekmektedir.Bu Osmanlı döneminde bir Şeyhulislam iken,bugün bu bu bir heyet 

olmalı,bir meclis oluşturulmalıdır.Ferd bazında değil,heyet halinde 

gerçekleşmelidir.Belkide bugünkü oluşumlar bunu zorlamaktadır.ABD başkanı Bush 

bile,Müslümanları temsil eden bir halifenin olmasından söz ederken,kendileni temsil 

edip muhatab alınacak bir papaları varken,İslam alemini temsil edecek bir merci 

bulunmamaktadır.Başsız gövde gibi… 

            Kesinlikle yıkma ve tahrib amaçlı olmaksızın,tashih ve yapıcı olarak taşların 

yerinden oynatılması gerekmektedir.Elbetteki ABD-nin ırakta yaptığı gibi değil.Suya ve 

sabuna dokunulduğunda belki bir eskime olur ancak bir temizlikte gerçekleşmiş 

olmaktadır.Dokunulmadığı takdirde o kirlilik kalacak ve devam edecektir. 

            Şimdiye kadar ki,gil-ü kal-lere bir düzen verilip,onlarla uğraşılmamalı,neticeye 

varmalıdır. 

            Bugün gündeme getirilen olayların önemli bir kısmı,hep geçmişte konuşulup 

tartışılmış olan konulardır.Kadınların imameti,onların Cuma namazını kılıp 

kılmamaları konularında tartışılmış ve neticeye bağlanmıştır. 

            *Türkiyede ilahiyatçı kesim münferid ve yetersiz,bazen sessiz,issiz ve ıssız bir 

alemde yaşamaktadırlar. 

            Elbette imkansızlıklar ve maniler göz ardı edilemez.Ancak temsil yetersizliği ve 

toplumdaki onlara bakış açısının yeterli bir ağırlığı bulunmamaktadır. 

            İlahiyat sahası ağır aksak gitmekte,sürekli törpülenmektedir.Kendi içinde bir 

belirsizliğe ve sessizliğe itilmektedir. 

            1983’den itibaren Yüksek İslam Enstitüleri İlahiyatlara dönüştürülürken,önceki 

İslam Enstitüsündeki proğram ve öğretim üyeleri,ilahiyat statüsüne göre 

düzenlendi,daha doğrusu tüm ilahiyatlar Ankara İlahiyata benzetilmeye çalışıldı. 



            Bir örnek olarak;Şimdiki Diyanet işleri başkanı olan Ali Bardakoğlunun da 

tavassutuyla,Ankara İlahiyattan Hüseyin Atay sadece son sınıf öğrencilere konuşmak 

üzere getirtildi.Kimsenin itiraz etmeden dinlemesi de şart koşuldu. 

            Mutlak manada içtihad edilebileceğinden konuşulduğu gibi,bir yerinde de 

Riyazüs Salihin kitabının sahibi olan İmam-ı Nevevi’ye getirip,onun gibi herifler 

diyerek hakarat amiz ifadelerde bulunarak,yazmış oldukları eserlerle milletin 

araştırmasını engellediklerinden bahsetti.Oysa eser verenlerden biriside kendi 

olduğunun farkında değil gibiydi. 

            Genel bir kanaat olarak,geçmişi tamamen silip,yeni içtihadlarla geleceğe gitme 

hedeflenmektedir.Ancak her gelecek aynı zamanda geçmiş de olacağından böyle bir 

uygulama köksüzlüğü meydana getirecektir. 

            İlahiyatçılar dine itibar kazandırmalılar,bu da kendilerine kazandıracakları 

itibarla orantılıdır.Dine itibar kazandırmak ise onu törpülemekle değil,daha iyi 

anlamaya çalışmakla mümkün olur. 

            Batı sürekli islamı itibardan düşürmeye çalışmakta,islamla terörü beraber 

değerlendirmek için her türlü çabayı göstermektedir. 

            Geçmiş yıllarda bilimden uzak bir İslam alemi gösteren,daha sonra fakir bir 

Müslüman dünyasını nazara verip küçük göstermeye çalışan batı birkaç yıldır terörle 

beraber zikretmekte,şimdilerde İslam ülkelerinin demokratikleşmelerini 

emrederken,diğer yandan da nasıl olmaları gerektiğini bizzat uygulatarak reform 

niteliğindeki örnekleriyle mesajlar vermektedir. 

            Batı yönetmek çabasındadır.Oysa İslam yönetime değil,iyi yönetmeye talib 

olmuştur. 

            Zira Mehdi de gelse,İsa da gelse idareci,devlet başkanı olarak mı gelip iş 

yapacak?Elbette değil ve hayır.O halde oralarla iş bitmediği gibi,oralar ilk cezp edici 

yerler değillerdir.Süleymen peygamberin dışında hiçbir peygamber ve büyük zatlar bir 

idareci ve yönetici olarak gelmemiş ve onların içerisinden çıkmamıştır. 

            İslam dünyası sürekli kısa dönem idarelerle sekteye uğratılmakta,ehil olanların 

ise uzun süre kalmasına müsaade edilmemektedir.Mutlaka bir bahane ve karışıklıkla 

uygulamaya geçirilecek olan plan ve proğramların sekteye uğratılmasına 

çalışılmaktadır. 

            İslam dünyası bu olanlardan ders çıkarıp,kendi düzenlemesini kendisi 

yapmalıdır.Kendi dünyasını kendi düzenlemelidir. 

Bir yerlerde biz ilahiyatçılar eksik ve hatalarımız var. 

Nerede hata ve eksikliğimiz var?Sünnet olan teravihte o kadar insanlar şevkle 

gelirken,farz olan ibadete taleb gayet az olmakta.O halde 5 vakit namaz teravih gibi 

nasıl cazib hale getirilebilir?Camiler bir internet ortamında ilim yuvası haline,araştırma 

merkezi haline getirilemez mi? 



Sabah ve yatsı namazının cemaatı gayet az,sonra akşam,sonra öğle ve 

ikindi,sonra Cuma,sonra bayram,sonra teravih..herbiri giderek artış göstermektedir.Bu 

artış sürekli nasıl sabit tutulabilir?Camiler bir kütüphane,bir sohbet mahalli yani vaaz 

makamından sohbet makamına dönüştürülerek biraz daha samimi bir ortam 

içerisinde,gerekirse arada bir çay ikram ederek samimi bir hava içerisinde insanlar 

kahve gibi yerlerden de çekilmiş olurlar.Camilerin çevreleri ve bahçeleri çocukların 

gezme ve dinlenme ve oyun alanı olarak düzenlenebilir… 

Taviz verme ile tebliğ yöntem ve metotlarının birbirine karıştırılmadan en güzel 

biçimde icra edilmesi gerekmektedir. 

Diyanet ve ilahiyat bir yandan pasiflikten kurtulmalı,diğer yandan da islamı en 

güzel manada temsil rolünü üstlenmelidir.Tüm İslam dünyasıda bunu 

arzulamaktadır.Bir model aranmaktadır. 

Düşünmek gerek gerek. 

Batı İslamlaşacak.Ancak,Hangi İslamla?Batıyı böyle bir yolu açmalı yoksa 

bizlermi o yolu dizayn etmeliyiz. 

Eğer batı bizi kendisine veya kendisinin istediği bir islama benzemeye veya 

benzetmeye çalışırsa bu noktada kopukluklar meydana gelir.Böylece ne kendimize nede 

onlara benzemiş olmayız. 

Neler yapmalı? 

İslama hizmet eden ve edeceklerin en büyük gösterecekleri yararları,zarar 

vermemektir.Bu bile başlıbaşına bir yarar ve hizmettir. 

Problemli ilahiyatçılar,ilahiyatın ve ilahiyat sahasının 

problemidirler.Mesela;Abdestsiz Kur'anın hükmü ayetle sabir ve açıktır.Alınır 

diyenler,insanların faydalanmalarını düşündüklerini,almak isterlerse abdestsizde 

alsınlar görüşünden hareket edebilirler.Onlarca iyi bir niyet olarak düşünülebilir. 

Ancak alırken abdestinde alınması nur üstüne nur olmakla beraber bir çok 

faydalı uygulamayı,saygıyı,farklılığıda beraberinde getirecektir.Bu hem işin fetva,hem 

de takva yönüdür. 

Herbir taviz başka tavizleride beraberinde getirmektedir. 

İlahiyat ve Diyanet topluma eğitim ve proğramlarını kendisi vermeli.Camiler ve 

okullar birer aktiflik kazanmalı,yeni eğitim yöntemleriyle cazib hale 

getirilmeli.Okullarla beraber,Milli eğitim desteğiyle yürütülmeli.. 

Mesela okullarımıza baktığımızda,Bizde bilim adamı değil,bilgi adamı 

yetiştirilmeye çalışılıyor,tıpkı bilgisayar gibi. 

Öğretmen takviye edilmeli,kitap okuma arttırılmalı,Müfettişlere ve müfettişliğe 

bir statü kazandırmalı,hizmetleri yeniden belirlenmeli,öğretmenlik cazib 

kılınmalı,düşünce ortamı oluşturulmalı,herkese bir hedef tayin ve tesbit etmeli,yatırım 



insana yapılmalı,gönül işi olmalı eğitim,eğitim eğitmeli üğütmemeli,bozulan yanlış 

havadan etkilenen insan elbet yanlış eğitimden daha fazla etkilenir,öyleki eğitim seviyesi 

yükseldikçe suç oranlarının artışı düşünülmelidir… 

Sonuç olarak geçen bir millet kaybetti,gelecek olanlar kaybetmesin.Bir millete 

böylece kıyılmış oldu…Dininden uzak bırakıldı. 

Dini öğretilmeyen milletten,dinini iyi yaşamaması sorgulandı. 

Sultan Abdulaziz Han’in haince öldürülmesi üzerine kızkardesi Adile Sultan’ın 

dile getirdiği feryadındaki gibi,bir milletin ızdırabını da adeta terennüm etmekte idi: 

Cihan matem tutup kan ağlasın Abdulaziz Han’a 

Meded Allah, mübarek cismi boyandı kızıl kana!.. 

Nasıl hemşiresi bu Adile yanmaz o hakana, 

Ki kıydı bunca zalimler karındaş-ı cihan-bana... 

  

Mehmet   ÖZÇELİK 

27-03-2005 

  

 

HAYAT      DERSLERİ 

  

            İnsan fabrikasyon gibi bir varlıktır.Fabrika hatası fabrikaya aittir.Allah 

yaratılışta fıtrat modeliyle yaratmaktadır.Hristiyanlıktaki gibi günahkar 

doğmamaktadır.Geçmişlerinin günah yükünü de yüklenmemektedir.Anne-babasının 

yaptıklarını günah olarak yüklenmez ancak o kendi günah yükünü yüklenmektedir. 

Sadece seçmede yetkili değildir.Allah soruları farklı seçmekte ve tercih etmektedir.Allah 

kimseye taşıyamıyacağı yükü yüklememektedir.Bakara suresinin son ayetinde de 

mealen,Allah kimseye taşıyamıyacağı yükü yüklemez ancak insanların vüs’at ve 

kapasitesi oranında yükleri yükleyeceği bildirilirken ve yapılan duada da 

taşıyamıyacağımız yükün yüklenmemesi     için de duada bulunulmaktadır. 

            İnsan bu dünyada imanla terakki eder ve gerçek insan olur.İmanda terakki 

ettikçe ademden yani yokluktan o nisbette uzaklaşılıyor.Yokluktan uzaklaştığı gibi hem 

varlığa hem de vacib-ul vücut olan gerçek varlığa yakınlaşmış ve kavuşmuş oluyor. 



            Küfür ise o bağlılığı ve bağlantıyı kopararak insanı yokluğa atıyor ancak Cenab-ı 

Hak rahmetiyle onu yokluktan alıp cehennem gibi bir müebbed hapse mahkum 

ediyor,idam etmiyor. 

            Tevhid kelimesi ayrı tevhidin kendisi ayrıdır.Bizler onun kendisiyle uğraşmalı 

yoksa kelimesiyle uğraşmamalıdır.Şöyleki;şimdiye kadar özellikle tekkelerde ehli 

tarik,tevhid kelimesinin kendisiyle uğraşmış,oysa tevhidin kendisiyle uğraşılmalı.Bu 

ise,Hakikattır.Evliyanın birisi arkadaşına yazdığı mektubda;ben tevhid denizinden bir 

fırt aldım doydum derken arkadaşı cevabında;ben denizi içtim doymadım ancak 

karnımın bir yerinde kaldı deyip karnının büyük olduğunu ifade etmiştir. 

            Bunun gibi de,tevhid adeta hücrelere sindirilmeli,massedilmeli,nakşedilmelidir. 

            Hadisde;”Ya rabbi taaccübümü arttır.”denilmesi..Herşeyde O’nu görmek,her 

şeyden O’na bakmak.Herşey O değil,her şey O’ndandır. 

            Taaccübün artması ise,eşyanın hakikatına vakıf olmak,Allah’a vasıl olmak 

iledir.O yolun saliki olmaktır. 

            Eşyanın hakikatı,her şeyin sırrıdır.Tıpkı kader gibi.Kader de bir sırdır,ilahi 

sır.Esrar perdesinin açılmasıyla,her şeyde hikmet,fayda ve maslahatlar zuhur 

eder.Herşey aydınlanır. 

            Hayatta şahit olduğumuz veya duyduğumuz bir ibret,ders,sırlı bir olay öbür yolu 

adeta bizi bizden alıp götürmektedir.Birde tüm hayat boyu böyle bir hakikata şahit olan 

bir insanı düşünün…Böyle bir hayatı yaşayın. 

            "Ağlarım, ağlatam hissederim söyleyemem 

              Dili yok kalbimin ondan ne kadar bîzârım"  

            Peygamberin bakışı,gönderilişi,sözü temyiz ve ayırd edicidir.Herşeyi 

birbirinden adeta cennet ve cehennem gibi tefrik etmektedir.O zat bir mihenktir.Farklı 

farklı olan madenleri birbirinden ayırt edici özelliğe sahiptir.Cennetlikler ve 

cehennemlikler olarak… 

            Bir bakışıyla veya ona bir bakışla kömür elmas derecesine yükselmektedir. 

            O zat aynı zamanda kendilerininde ifadesiyle,ateşin etrafında dolanan 

kelebekleri ateşe düşmekten koruyan bir insan gibi,cehennem ateşinin etrafında 

dolaşanları ateşe düşmekten korumakta ve kurtarmaktadır. 

            Cehenneme düşmekten korumak,cennete götürmekten önde gelir. 

Beden ruhun mezarı,beden mezarından dünya kabristanına yani özel 

kabirden umum kabristanına bir geçiştir. 

Allah ruhu bu dünyada terbiye etmektedir.Hadisde gelen;”Dünya ahiretin 

tarlasıdır.”ifadesi,ruhun hem beden tarlasında hem de dünya tarlasında ekimiyle ahiret 

pazarında oluşumuna ve sergilenmesine zemin oluşturmaktadır. 



Dünya zalim,zalim ise edna ve ezlem.Doğum sancısız olmuyor.Dünyaya a’ladan 

gelen o insan,bu edna ve ezlemler tarafından adeta hamurun fırın ve ateşte pişişi gibi 

pişiyor,oluyor,hamlıktan kurtuluyor. 

Hamdım-Piştim-Yandım… 

Hayat yaşanmak içindir,harcanmak için değildir.Allah insan ve dünya 

hayatını,bu hayatı korumak ve hayatın sahibine layık hale getirmek amacıyla var 

etmiştir. 

”Maksadımız bir nakış yazmaktır ki,bizden ebedi kalsın.Çünki şu varlığımızda 

beka yoktur.”(Münazarat) 

İnsanın bu dünya hayatından sonra,kışırı gider,yaptığı ve bıraktığı nakşı kalır.Bu 

yönüyle o insan bir antika sanat hükmündedir. 

Allah “Elestü bi rabbiküm” yani –Ben senin rabbin değilmiyim?-dedi.Sen de 

“Belâ” –Evet,Rabbimsin,dedin.Bu Belâ sözüne şükür nerede?Evet demenin şükrü nedir 

bilirmisin?Bela çekmektir.Belânın sırrını bilirmisin?O Allah yolunda Fakr ve Fenâ 

kapısından girmektir.Fakru fena dergahında halkaya katılmaktır.” 

Verilen söze sadık olmak ve sadık kalmak.Hz.Ali ve onun gibi bir kısım zatlar 

ruhlar alemindeki sözleşmeyi çevresinde bulunan kimseleri hatırlamakla 

kalmayıp,sağlarında sollarında,önlerinde arkalarında bulunan kimseleri tanıyıp 

bildiklerini ifade etmişlerdir. 

Duygularımız bu söze ve sözleşmeye şahittir. 

Buda O’nda yok olmaktır.O’nda kendini bulmaktır.Kibirden uzaklaşmaktır. 

”Bir gün Süleyman aleyhisselam yüz binlerce insan,cin ve hayvanatın huzurunda 

öyle yükseldi ki,meleklerin göklerdeki tesbih seslerini duydu.Sonra öyle alçaldı 

ki,ayakları deniz sularına deymeye başladı.Bu sırada bir ses duydu: 

            -“Eğer süleymanın kalbinde zerre kadar kibir olsaydı,onu yükselttiğim nisbetten 

daha çok aşağı düşürürdüm”dedi.”(İhya) 

Hadisde;“Cenab-ı Hak Süleyman Aleyhisselamı mal ve mülk ve ilim arasında 

muhayyer bıraktı.O ilmi seçti ve seçtiğinden dolayı ona mülk ve mal da verildi.” 

İnsan hayata 1 olarak gelir.Kazandıkları ise sağındaki sıfırlar,bir gidince 

geriye sıfırlar kalır ve kaybettikleri,değersizlikler ise,1-in solundaki sıfırlardır.Sıfırlar 

arttıkça,1-in değeride düşer. 

 “Kendisini bilen Rabbisini de bilir.”Vahid-i Kıyasi nevinden,insan Allahın 

sonsuz sıfat ve özelliklerini kıyas yoluyla bir nebze akla yaklaştırabilir.Benim kendime 

ve vüs’atime göre nasıl bir sehabetim varsa,ezeli ve ebedi olan Allah’da ezeli ve ebedi bir 

sahibliği vardır. 



Kişi kendi hakikatını anlıyamazken,Cebbar olan Allahı nasıl idrak edebilir?O ki 

eşyayı yoktan yaratmış,şekillendirmiş.Sonradan olan insan O’nu nasıl 

anlayabilir.”(Asar-ı Bediiye) 

Ali Ulvi Kurucu,Tarihçe-i Hayat’ın Önsözünde:”Büyük ve eski bir Arap şairinin, 

bir beytiyle çok derin bir hakikatı ifade ettiğini öğrendim: "Bütün âlemi bir şahsiyette 

toplamak Cenab-ı Hakka zor gelmez." 

Bütün büyük zatlar bunun bir göstergesidir. 

Allah,bir çok insanı olduğu gibi,bütün alemleri tek bir şahsiyette dercedip 

toplamaya kadirdir.Zira:”Alimin ölmesi,alemin ölmesi”sözü bu hakikatı 

göstermektedir. 

Nitekim tüm alemlerin tüm özelliklerini bir insanda toplayan Allah,aynı şekilde 

bütün insanları da bir insanda toplamaya kadirdir. 

Hayatın kılçıklarını ayırın.Dünya hayatı kılçıkları ayırmak için var edilmiştir. 

Hayatta ve hayattan alınan,atılan ve yenilenenler… 

Hayattan aldığımız çok şeyler olduğu gibi,bıraktığımız kazuratlarda 

çoktur.Hayat fabrikası tıpkı şeker fabrikası gibi;şekerleri bir tarafa 

ayrıştırırken,pancarın posalarını da diğer tarafa boşaltmaktadır. 

Hayat pancarından amaç,şükür şekeridir.Tevhid üsaresi ve özüdür. 

  

Mehmet   ÖZÇELİK 

23-04-2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HAYATTAN    FİRAR 

  

         İntihar hayattan firar etmektir. Askerliğini bitirmeden,komutanın izni  

olmaksızın,terhis almaksızın bir kaçış gibidir.Bir varış değil,sürekli kaçış ve bir 

aranıştır.Ömür boyu kaçak muamelesi görmektir.Bu kaçış nereye?Bu kaçış 

kimedir?Meçhule… 

         Meçhullere kanat çırpan bir kuş,meçhullere  kürek sallayan bir gemi,meçhullere 

göçen bir kervan gibidir intihar. 

         Bir erken emekliliktir intihar.Görev süresini bitirmeden malulen hatta onunda 

ötesinde hiçbir zaman emekli muamelesi görmeyecek olan hileli,çözümsüz bir yoldur… 

         Erken doğumdur.Bir doğum değil,gerçek bir ölümdür intihar.Yapısını 

tamamlamadan,9 ay 10 gün dolmadan organları tamamlanamadan doğum anında 

ölüme geçiş ve ölümü seçiştir. 

         Acziyetin,çözümsüzlüğün,çözümü seçmeden problemlerde bocalamanın diğer bir 

ifadeyle kısa yoldan çözüme gitmenin çözümsüz bir yoludur intihar. 

         İntihar ruhu olgunlaşmamış,aklı dolgunlaşmamış bir vücut binasının yıkımıdır. 

         Desteksiz bir hayatın,maddi manevi gıdasız kalmış olan bir yaşamın göz yaşıdır. 

         Yarası kapanmayan bir yara,tekrarı olmayan bir imtihanın 

kaybedilmesidir.Önüne sunulan onca aşamaların son aşamasından kaçıştır. 

          Madenlikten bitkisel bir hayata,oradan hayvan ve canlılığı,oradan milyarlarca 

insan olabilecek spermler içinde seçilip insan olma seviyesine yükseliş ancak önüne 

serilen bunca nimet ve imkanları reddediş ve nankörlükte bulunuştur intihar. 

           İntihar hayat sigortasının aşırı yüklemeden dolayı atmasıdır. 

           Sorumluluktan kaçıştır.Bir yönüyle de hayattan eleniştir.Bitiş ve tükeniştir. 

            En ağırı ise ilahi huzurdan tardedilmeye sebeb olmasıdır.Çünki ilahi huzurdan 

kaçıştır intihar. 

            Cenaze namazı ilahi huzura uğurlayıştır,tıpkı askere gönderme gibi.İntihar ise 

bundan mahrumiyettir. 

             Ceza amelin cinsindendir.İntiharın da cezası yapılan intiharın cinsinden 

olur,intihar ettiği şekilde bir muameleye tabi tutulur. 

              Hayatın sürekli sonbaharıdır,baharı olmayan…bir türlü gelmeyen… 

              Bunca büyük bir kaybın,bitiş ve tükenişin hiç mi hiçbir kurtuluşu yok? 



              İnsan aklıyla sorumlu olan bir varlık olduğundan aklıyla sorumlu 

tutulmaktadır.Eğer intihar eden kişi aklı ve düşüncesiyle bu işi yapmaksızın,iradesine 

sahib olmayan,akli dengesini kaybetme sonucu yapma hali bir ümit ışığı 

yakmaktadır.Aksi takdirde,Din intihardan men etmekte ve yasaklamaktadır. 

              Bu çareye şu düşünce  yardım etmiştir;Bir insan ki bir çay ikram ederken bile 

hesabını yapıp düşünürken,bir çay parası kadar parayı bile sokağa atmazken,her 

şeyden daha kıymetli olan böyle bir hayatı nasıl olurda bir hiçliğe atar,bir hiçlik uğruna 

önemsiz görebilir.O halde bunu bilerek yapmamış,akıl tıpkı mecnun gibi düşünme 

özelliğini yitirmiş,akıl perdelenmiştir.Veya intihar anındaki pişmanlık ve çırpınışlar 

akıllıca benimsenmiş bir olay olmadığına bir ümit ışığı yakmaktadır,inşallah… 

  

17-06-

2004                                                                                                                                               

       Mehmet   ÖZÇELİK 

  

                                                    

 

HZ.   İSA   VE   İSEVİLİK 

Hz.İsa babasız olarak doğmuş,[1]Allah’ın peygamberi ve kelimesi,[2]bir Ruh ve 

kul olarak ,[3]İmran ailesinden [4],Meryem’in oğlu olarak İsrailoğullarına 

gönderilmiş,[5]bir peygamberdir. 

Kendisine İncil verilmiş,[6]samimi olan havarileri ile dinini 

yaymıştır.[7]Bunlarında 12 kişi olduğu ifade edilir. 

Her ne kadar Yahudiler tarafından öldürmeye teşebbüs edildiği,öldürüldüğü 

veya çarmıha gerildiği ifade edilse de,[8]Hz.isa kesinlikle öldürülmemiş,göğe 

yükseltilmiş olup,[9] ahirzamanda tekrar yer yüzüne inecektir.[10] 

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

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

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

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

hristiyanlıkta ise üç ilah inancı vardır.[11] 

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

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

Ebu Hureyre’den (R.A.) Peygamber (A.S.M.) şöyle buyurdu: 
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ل والذىنفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدال، فيكسر الصليب و يقتل الخنزير و يضع الجزية و يفيض الما

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

 إاِلَّ لَيُْؤِمنَنَّ بِِه قَْبَل َمْوتِِه َويَْوَم اْلقِيَاَمِة يَُكوُن َعلَْيِهْم َشِهيًدا 

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

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

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

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

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

isterseniz; َوإِْن ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب إاِلَّ لَيُْؤِمنَنَّ بِِه قَْبَل َمْوتِِه َويَْوَم اْلقِيَاَمِة يَُكوُن َعلَْيِهْم َشِهيًدا 

ayetini okuyun dedi”.”Kendilerine kitap verilenlerden,ölümünden önce O’na iman 

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

olacaktır.”[12] 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

türlü ifsadatında kullanmaktadır.”[13] 

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

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

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

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

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

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

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

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

Cehennem’e sokacağım.” 

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

dile getirdi, başına toprak saçtı, hristiyanlara dedi ki: 

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

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

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

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

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

Hristiyanlar onu tasdik etti ve onu sevdiler. (Bolis onların reisi oldu) Sonra Beyt-ul 
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Makdis’e geçti. “NASTURA” denilen birini onlara halife yaptı. Nastura’ya sır verdi (bir 

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

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

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

ki cisim olsun. O Allah’ın oğludur.” dedi. Başka bir adam çağırdı, onun ismi de 

“MELİK” idi. Ona da “Allah ölmez ki İsa da ölsün” dedi. Bu üç adamı ayrı ayrı çağırıp 

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

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

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

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

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

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

Onların şirke girmesine bu BOLİS denen adam sebeb oldu. –Allahu A’lem-”[14]  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

şeriat üzere gelmişlerdir. Yani ma’rufu emir ve münkeri nehyetmişlerdir.”[15] 

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

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

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

Bu konuda Bediüzzaman eserlerinde özetle şöyle bahsetmektedir: 

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

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

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

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

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

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

manevîsini temsil eden Deccal'ı öldürür.. yani inkâr-ı uluhiyet fikrini öldürecek.”[16] 

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

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

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

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

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

ederek, o İsevîlik şahs-ı manevîsi tâbi' ve İslâmiyet metbu' makamında kalacak; din-i 

hak bu iltihak neticesinde azîm bir kuvvet bulacaktır. Dinsizlik cereyanına karşı ayrı 
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ayrı iken mağlub olan İsevîlik ve İslâmiyet ittihad neticesinde, dinsizlik cereyanına 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

için elbette gönderecek.”[17] 

“Hem Firengistan diyarı, Hristiyan şevketi dairesidir.”[18] 

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

  
“Allah’ın izni ile anadan 

doğma körü ve abrası iyileştireceğim,ölüleri dirilteceğim.”[19]Kur'an, Hazret-i İsa 

Aleyhisselâm'ın nasıl ahlâk-ı ulviyesine ittibaa beşeri sarihan teşvik eder.”  

            “İsa Aleyhisselâm, sair esma ile beraber Kadîr ismi onda daha galibdir.”[20] 

            “Ehl-i Teslis'in İsa Aleyhisselâm'a muhabbetleri faidesizdir.[21] 

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

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

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

nuraniyetinde olan cism-i dünyevîleriyle semavatta bulunurlar.”[22] 

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

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

derecesinde herkes onu tanımayacaktır.”[23] 

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

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

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

"Evet İsa Aleyhisselâm, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'dan haber veriyor."[24] 

            “İncil'in bir yerinde, İsa Aleyhisselâm demiş: "Ben gideceğim; tâ dünyanın reisi 

gelsin."  

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

veriyor.”[25] 

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

içtimaiyeye ve füruat-ı şer'iyeye dair ekser ahkâmlar, Havariyyun ve sair rüesa-yı 
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ruhaniye tarafından teşkil edildi. Kısm-ı a'zamı, kütüb-ü sâbıka-i mukaddeseden alındı. 

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

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

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

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

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

çıkmaz. “[26] 

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

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

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

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

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

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

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

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

içtima edemiyor.”[27] 

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

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

hakikîsini İslâmiyetin hakikatıyla birleştirmeye çalışan hamiyetkâr ve fedakâr bir İsevî 

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

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

inkâr-ı uluhiyetten kurtaracak.”[28]           

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

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

 denilmiş. Bunun hikmeti 

ve tevili nedir? 

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

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

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

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

rabıtaları bozarak, anarşistliğe ve Ye'cüc ve Me'cüc'e zemin hazır eder. Ve İslâm 

Deccalı olan Süfyan dahi, şeriat-ı Muhammediyenin (A.S.M.) ebedî bir kısım ahkâmını 

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

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

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

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

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

altına alınamaz.”[29] 

            İsa aleyhisselam 33 yaşında iken göğe çekildi.[30] 

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

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

ehl-i diyanet ve ehl-i hakikat, değil yalnız dindaşı, meslekdaşı, kardeşi olanlarla samimî 
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ittifak etmek, belki Hristiyanların hakikî dindar ruhanîleri ile dahi, medar-ı ihtilaf 

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

mütecaviz dinsizlere karşı ittifaka muhtaçtırlar. “[31] 

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

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

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

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

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

imtiyaz verip, bir kısmını kendi tarafına çekebilir."[32] 

            “Bir İsevî müslüman olsa, İsa Aleyhisselâm'ı daha ziyade sever.”[33]  

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

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

büyük bir saltanat ve kuvvet ve milyonlar fedakârlarla tatbik edilebilir.”[34]  

  

01-06-2003 

                                                                                                          Mehmet    ÖZÇELİK 
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                                                        HZ.İSA’NIN    NÜZULÜ 

  

            Türkiyede Diyanet ve İlahiyat Temsil yetersizliği içerisindedir.Diyanet bu dini 

temsil için öne sürülmüşse de yetersizliği,ağırlığını ve varlığını hissettirmede kafi 

gelmemektedir.Bu bir de ona verilen hareket alanının o dar alanla sınırlı olmasından da 

kaynaklanmaktadır. 

            Türkiyede ehil olmayan bir çok insan din hakkında konuşur gündemi işgal 

ederek kendi yıkıcı hareketini hissettirirken Diyanet ve İlahiyat bu noktalarda ya 

yetersiz ya da sessiz kalmaktadır. 

            Televizyonda (Kanal.7.3-1-2004)Hz.İsa’nın nüzulü ile ilgili bir tartışmada 

savunan taraf yetersiz kalırken,reddeden taraf indi,şahsi,kendi mantık ve düşüncesini 

her şeyin üstünde üstün tutarak inkara başladı. 

            Bu konuda daha öncede yazmıştık 

            İnsanlarla tartışmadan onu tartmak,onu tartmadan da tanımak mümkün 

olmamaktadır.Hz.İsa’nın nüzulünü reddedenlerden Prof.Y.Vehbi Yavuz medresede de 

okumuş bir kimse olduğunu söylediği halde meselelere hep kendi mantığını ölçü 

alaraktan yaklaşmakta idi.  

            V.Yavuz;kesinlikle Hz.İsa’nın gelmiyeceğini,bunun bir hristiyanlık inancı 

olduğunu söylemekte idi.İtirafının sebebini ise,bunun Kur’an-da geçmediğini ve 

kendisinin görmediği olarak dile getiriyordu.Bunu 1400 yıllık bir yanılgı olarak 

değerlendiriyordu.Bir sebebini de Bu rivayetlerin Ebu Hureyreden gelmiş 

olmasına,bununda zabta zayıf bir kişi olduğuna bağlıyordu.Mantığını sürdürerek 

bunun aynı zamanda misyonerlere bir prim olarak verildiğini de öne sürer.Bilimsellikle 

bir aykırılık arzettiğini söyler. 

            Prof.Süleyman Uludağ ise,sadece aklına yatmadığından kabul etmez.Sebeb 

olarak da,diğer peygamberlerin gelmiyecekleri nasıl bir gerçek ise,oda 

gelmeyecektir,der.Kesinlikle reddederler.Bu konuda hadislerin olmadığını iddia 

ederler.Ve de peygamberimizden sonra bir peygamberin gelmeyeceğine bağlar.Bunun 

folklorik bir halk inancından ibaret olduğunu savunur. 

            Bazı deli saçması gibi ilahiyatçı olanlar ise zaten onların irabdan bile mahalli 

yoktur.Niteki Kur’an da kesin hüküm olan ve sünnet ve icma ile sabit olan bir hususta; 

            Muğla Üniversitesi'nin İlahiyatçı Rektörü Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı, 

akademik yılın açılış töreninde yaptığı konuşmada, ''Bir metrelik bez parçasını dinin 

sembolü haline sokmak İslam'a ihanettir'' dedi. 

            Öğrencileri uyaran Fığlalı, ''Ülkemizi, laik-antilaik, Sünni-Alevi, Türk-Kürt gibi 

kutuplaşmalara yöneltmek isteyenlerin tuzağına düşmeyin. Laiklik, samimi dindarlığın 

teminatıdır'' diye konuştu.”[1] 

… 
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            Ünlü ilahiyatçı Muğla Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ethem Ruhi Fığlalı, Kuran'a 

göre örtünmenin "Inanç esasları içinde mütalaa edilecek bir emir olmadığını" bildirdi. 

    Rektör Fığlalı, örtünmenin "inanç esası" olmadığınının altını sık sık çizerek, şunları 

söyledi: 

            "Örtünme Kuran'da emir olarak vardır. Ancak, inanç esasları içinde mütalaa 

edilebilecek bir emir, namaz, oruç, Allah'a ve Peygamber'e inanma gibi inanç esası, farz 

değildir. Örtünme ikinci derecede fer'i bir hükümdür. 

Devlet, bu konuda yetkisini kullanarak kural getirebilir. 

            Caizde devletin tasarruf yetkisi, Islam Hukuku'na göre de vardır. Benzer 

birtakım hükümlerle ilgili uygulamalar, ilk halifeler döneminde çok açık biçimde de 

uygulanmıştır. 

            Yine, başörtüsü birinci dereceden inanç esası olmadığı için, devletin getirdiği 

kurallar, Islam'a aykırı, dine karşı sayılmamalıdır. 

            Ama, dinin siyasallaştırılması anlamına gelebilecek ve bir ayırım doğurabilecek 

"simgeleşmiş davranışlara" da müdahale hakkı, yine dinin gereklerinden biridir. 

Buna göre, hiçbir gerekçe ve savunma, devletin kurallarına aykırı bir tutum içine 

girmeyi haklı kılmaz. Örtünme, farz olarak inanç esası içinde yer almadığındandır ki, 

devletin bu konuda, devletin işleyişini ve toplum düzenini sağlamak için koyduğu 

kurallara uymak, Mülümanlığın gereklerinden biri olarak görülmelidir."[2]  

            Prof. Dr. Zekeriya Beyaz: "Bağırıyorum, Kuran kadına vücudunuzu örtün 

demiyor " 

Prof. Dr. Zekeriya Beyaz'ın, Haziran ayında yayınlanan 'İslam ve giyim kuşam' adlı 

kitabındaki çizimler büyük gürültü kopardı. Göğüsleri açık, mini etekli, iki 'müslüman 

kadın cariye' çiziminin altında 'Müslüman cariye hanım, toplum içinde bu kıyafetle 

gezer ve namazını bu halde kılabilir' yazısı tepkilere neden oldu. Prof. Beyaz bu konuda 

şöyle dedi: 

            " Hanefi, Şafii ve Hanbeli mezheplerine mensup müslüman cariyeler, diz ile 

göbek arasını örterlerdi. Bu kıyafetlerle namaz kılar, çarşıda pazarda dolaşırlardı. 

Maliki mezhebine göre ise sadece ön ve arka edep yerleri örter, yani bir mayo giyerek 

namaz kılar, dolaşırlardı. Eğer Kuran'da kadınların baş, kol ve şura buraları şöyle 

örtünmeli, böyle örtünmeli diye bir hüküm olsaydı, bu tip mezhepler böyle hüküm verir 

miydi? 

            Bugün normal müslüman hanım böyle namaz kılamaz. Kadınların namaz 

kıyafetlerinde aynı zamanda ritüellik vardır. Bugünkü hanımlar da zaten cariye 

değildir. Bu kıyafetle namaz kılmayı tavsiye etmem söz konusu değil 

            İslamiyetin ilk dönemlerinde savaş esirleri cariye kabul edilirdi. Bunlar 

müslüman oldukları halde o vasıfları devam ederdi. Kuran'da kadınların saçı başı 

örtülecek diye kesin ayet varsa, mezhep imamları, müslüman olan bu cariyelere neden o 

ayetleri uygulamadılar. Hür hanımların başının baskı altına alınmasının sebebi ise çok 
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evlilik ve cariyelerle nikahsız yaşamadır. Evin beyi cariyelerle nikahsız yaşarken, 

hanımının, başkasına giderek kendisinden cinsel intikam alacağı korkusu ile başını 

örttürerek cinsel intikam almaktadır. Burada ısrarla altını çizdiğimiz şey, örfe bağlılık, 

halkın kabulüne bağlı olmanın esas olduğudur. Arap örf ve adeti öyleydi. 

            Müslüman bayanlar evlerde tuvalet olmadığı için bu ihtiyaçlarını şehrin dışında 

hurmalıkta geceleyin giderirlerdi. Cinsel tacize uğrarlardı. Hz. Peygamberimiz bu cinsel 

tacizi yapan saldırganları buldu. Onlar da, ''Biz bunları cariye sanıyorduk'' dedi. Onun 

üzerine, Ahzab Suresi'nin 59'nci ayeti geldi. Ayette; ''Müslüman hanımlar def-i hacet 

için dışarı çıkınca bir çarşaf yani cilbas gibi baştan aşağı örtsünler ki, tanınsınlar. 

Cariye olmadığı anlaşılsın. Tacize uğramasınlar'' deniyor. Şimdi, ne cariye, ne de böyle 

taciz var. Kimsenin örtünmeye ihtiyacı yok. 

            Kuran'da böyle örtüneceğine dair açık, kesin bir ayet yoktur. Bağırıyorum. 

Bunun yokluğunun en açık belgesi cariyelerin kıyafetidir. Ben bunu 35 sene önce 

öğrendim. Oysa, vaazlarda, ' bir kadının saçının bir teli gözükürse 1000 sene 

cehennemde yanar' deniliyordu. Bunu görünce anama çok acıdım. 60 yaşındaydı, 

cehennemde yanacaktı. Ancak, islam hukuku kitaplarını okuyunca böyle olmadığını 

gördüm. İsyan ettim. Bu kitaplarda tarif edilen cariye kıyafetini günü gelecek, islam 

kitaplarında yayınlayacağım dedim."  

** 

            Ayette:”(Kalblerinin mühürlenmesinin diğer bir sebebi de İsa'yı) inkâr etmeleri 

ve Meryem'e büyük bir iftirada bulunmalarıdır.  

            Bir de "Biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük" 

demeleridir. Oysa onu ne öldürdüler, ne de astılar. Fakat öldürdükleri kimse, onlara İsa 

gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, ondan yana tam bir kuşku 

içindedirler. O hususta bir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesinlikle 

öldürmediler. 

            Doğrusu Allah, O'nu kendine doğru yükseltti. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. 

            Kitap ehlinden hiçbir kimse yoktur ki, ölmeden önce ona (İsa'ya) iman etmiş 

olmasın. Kıyamet gününde o, onlara şahitlik edecektir.”[3] 

            “Gerçekten o, (İsâ'nın yere inişi) kıyâmetin yaklaştığını gösteren bir bilgidir. 

Sakın kıyâmet hakkında şüpheye düşmeyip, bana uyun, bu doğru yoldur.”[4] 

            Daha öncede bu konu hakkında yazmıştık. 

            Özetle;Hz.İsa peygamber olarak değil,veli olarak gelecektir.İslamiyetten sonra 

büyük bir yekun teşkil eden hristiyanlığın islamiyete girmesine vesile olacaktır.Herkes 

onun İsa olduğunu bilmesi gerekmez.İnsanlar iman sırrıyla,bu da sınırlı sayıda 

olacaktır.Kendi zamanında bile 12 havari kendisine iman etmişti. 

            Hz.İsa duasında,ahirzamanda gelecek olan zatın ümmeti olmayı Allahdan 

dilemiştir.Hz.Alimler gelince Hanefi mezgebi ile amel edeceklerini bildirmektedir.Ayrı 

bir şeriatla gelmeyecek.İslamın esaslarıyla amel edecektir. 
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            Hayatın dereceleri vardır.Hızır hayatı,İlyas peygamberin hayatı,Şehidlerin 

hayatı,Melek ve yaşayan cinlerin hayatı aynen bunlar gibi de Hz.İsa bizzat 

hayattadır.Hatta yukarıdaki ayette ona öldü veya öldürüldü diyenler 

lanetlenmektedirler. 

            Kıyametin on büyük yüzlerce küçük alametleri sıralanırken Hz.İsanın nüzulü de 

ön sıraları almaktadır. 

            Hz.İsa’nın inişini mücerred olarak değil,Mehdi ve Deccalın gelişiyle birlikte ele 

almak gerekir.Onları rahatlıkla inkar edemiyen bunu da inkar edemez.Bediüzzaman 

bunu 5.Şua gibi eserlerinin muhtelif yerlerinde zikretmiştir. 

            Aklı ön plana çıkaranların akıllarının da elbetteki akıl olması gerekir. 

            Her dinde bir kurtarıcının olduğu bir gerçektir.Hristiyanlıkta Mesih,Alevilikte 

Gaib imam. 

            Hz.İsanın inişi hem ayet hem de hadislerle sabittir.Nitekim Mütevatir hadis ayet 

gibi kesinlik ifade eder,meşhur hadis ayetle teyid edilmişse oda kesinlik ifade eder,Ahad 

hadis ise zan ifade eder. 

            Kabul etmeyenler hadisin içerisinde Ebu Hureyrenin de bulunmasıdır.Ebu 

Hureyre kendisi hakkında söylenenlere cevaben; 

            -295-İbni Amr b.el-As radıyallahu anhdan: (Allah rasulu sallallahu aleyhi ve 

selem buyurdu: 

            “Benden bir ayet dahi olsun (başkasına)ulaştırın!İsrailoğulları 

hakkında(anlatılan hadiseleri) de anlatın,bunda bir sakınca yoktur.Kim bana karşı –

demediğimi dedi diye- iftirada bulunup yalan söylerse,ateşteki yerini hazırlasın.” 

            -296-Ebu hureyre radıyallahu anhdan: 

Sizler diyorsunuzki:Ebu hureyre çok hadis rivayet ediyor;neden muhacirler ve ensar 

onun gibi(çok) hadis rivayet etmiyorlar?Muhacir kardeşlerimi çarşı pazardaki 

alışverişleri meşgul ediyordu;ben ise boğaz tokluğuna Allah resulü sallallahu aleyhi ve 

selemin yanından hiç ayrılmıyordum.Onların olmadığı yerde ben 

bulunuyor,unuttuklarında ben ezberliyordum.Ensar kardeşlerimi de malları ile 

meşguliyet alıkoyuyordu.Ben suffe ashabından miskin biriydim. 

            Allah rasulü sallallahu aleyhi ve selem,söylediği sözlerden birinde şöyle 

buyurmuştur.” Kim ben konuşurken elbisesini serip de konuşmamı bitirdiğinde 

katlarsa mutlaka söylediklerimi ezberler.”İşte ben bu hadisi göz önünde bulundurup,O 

konuşurken üzerimdeki elbiseyi serdim,bitirince elbisemi göğsüme katladım.O günden 

sonra söylediklerini bir daha unutmamasıya kavradım.” 

            -297-Rivayetlerden birinde Ebu Hureyre şöyle anlatmaktadır:”insanlar diyorlar 

ki:Ebu Hureyre amma da çok hadis rivayet ediyor”.Allah şahid ki ben Allah rasulü 

sallallahu aleyhi ve selleme yalan bir söz isnad ederek sizi şaşırtmam.Eğer şu ayet 

olmasaydı size hiçbir hadis rivayet etmezdim”Gerçekten indirdiğimiz belgeleri ve doğru 



yolu kitapta insanlara açıkladıktan sonra gizleyen kimseler var ya,onlara hem Allah 

lanet eder,hem lanetçiler lanet eder.Ancak tevbe edenler,ıslah olanlar ve gerçeği ortaya 

koyanlar müstesna;işte onların tevbesini kabul ederim.Ben tevbeleri daima kabul eden 

ve merhamet edenim.”[5] 

            -298-Bir başka rivayetinde:”İnsanlar derler ki”Ebu Hureyre çok hadis rivayet 

ediyor”Derken bir adama rastladım ve sordum:”Dün gece yatsı namazında Allah rasulü 

sallallahu aleyhi ve selem ne okudu?”,”Bilmiyorum”deyince,”Demek ki orada 

yoktun”dedim.Israrla şöyle dedi:”Hayır vardım”Ben de dedim ki.”Ben vardım,falan 

falan sureleri okudu.” 

            -299-Ebu Hureyre radıyallahu anhdan: 

            “Allah rasulü sallallahu aleyhi ve selemden iki kap (dolusu ilim) öğrenip 

ezberledim;bir tanesini size yaydım.Diğerini söylersem bu boğazım kesilir.” 

            Buradaki inkar ihatasızlıktadır.Hepsi de birbiriyle bağlantılı olduğundan birisini 

inkar eden diğerlerini de inkar etmek mecburiyetinde kalmaktadır. 

            Oysa ihtilaftaki rahmet çeşitliliktedir.İhtilafı yapmak ve körüklemekte değildir. 

            Bizde kendisine makam verilen insanlar ellerinden bir çok şey alınmadıkça 

verilmemektedir. 

            -128-El-Mikdam b.Ma’di Kerb radıyallahu anhdan: 

            (Allah rasulu sallallahu aleyhi ve selem buyurdu: 

            “Yakındır;sedirine (koltuğuna)yaslanıp oturan bir adama benim hadisim 

ulaşacak ve o,şöyle diyecek:”Aramızda Allah’ın kitabı vardır.Onun içinde helal olarak 

bulduğumuzu helal sayar,haram olarak gördüğümüzü de haram sayarız.Oysa(zavallı 

bilmiyor ki) Allah rasulü sallallahu aleyhi ve selemin haram kıldığı şey de,Allah’ın 

haram kıldığı şey gibidir.” 

            Bu hadisin manası zamanımızda tahakkuk etmektedir. 

            DİB Ali Bardakoğlu şöyle söylemiş:  

            “30 yıllık fıkıh bilgilerime ve kişisel kanaatime göre, kurban kesmek sünnettir. 

Sadece İmam-ı Azam Ebu Hanife vacib olduğunu söylüyor.”Yetmez mi?Seninkinden 

daha racih bir görüş değil mi? 

            İlk başkanlığa geldiğinde şaşırmış ve de tereddütle bakmıştım.Çünki sınıftaki 

tavrını Türkiyeye yansıtabilirdi. 

            Ali Bardakoğlu mutlak manada içtihad kapısının açık olduğunu ifade eder.Bu da 

her konuda ehliyetli ehliyetsiz insanların türemesine neden olur.Kişinin indi görüşü 

zamanla ayet ve hadisin,İslam bilginlerinin önüne geçerek hiç birisini tanımama 

durumuna varır. 
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            Nitekim başkanın kendi 30 yıllık bilgisini koca bir Hanefi mezhebinin önüne 

geçirmesi,İmam-ı Azamdan öteye geçirmesi,Türkiyenin de yüze doksanının bin yıllık 

süre içerisinde Hanefi mezhebine mensub olma gerçeğini göz ardı etmesi bir 

tezattır.İçtihadların devamının bitmeyeceğini söyleyebilirim. 

            Son sınıf öğrenciler olan bizlere Ali Bardakoğlu Ankara İlahiyattan Hüseyin 

Atay’ı davet ettiğinde hiç soru sormama,karşılık vermeme şartını koşmuştu.Başta Hadis 

alimi olan İmam-ı Neveviye hakaret eden Atay,geçmiş alimleri yapmış oldukları islami 

araştırmadan dolayı veryansın etti.Çünki bizlere araştıracak bir şey 

bırakmamışlardı.Söz istememe rağmen müsaade edilmedi.Çünki diyecektim;sizde bizim 

önümüzü tıkayanlardan olmakla hakareti hak mı etmiş oluyorsunuz? 

            Türkiyede dinin Diyanet ve İlahiyatça sağlıklı ve yeterli olarak temsil edilmediği 

bir gerçek. 

                                                                                                          Mehmet ÖZÇELİK 

                                                                                                               27-01-2004 

 

  

 

[1] Hürriyet, 23.09.2000  

[2] Hürriyet, 10.12.2000.  

[3] Nisa.156-159. 

[4] Zuhruf.61. 

[5] Bakara.2/159-160. 

  

                                                                            

                            

 İ  N  S  A  N – KADIN – AİLE    

  

            İnsan yaratılıştan sorumlu bir varlıktır.”İnsan başıboş bırakılacağını mı 

zanneder.”Yani insan,ipi boğazına sarılıp istediği yerde otlamak üzere başıboş 

bırakılmış bir varlık değildir. 

            İnsan başıboş değil,önemli bir vazife ile vazifelendirilerek bu dünyaya 

gönderilmiştir.Bunlar;kendine,ailesine,topluma,Allah’a karşı sorumluluklar olarak ele 

alınabilir.Sorumluluk bir kişinin değil,insanlığın sorumluluğu.Başlı başına insanlık 

kapısından giren herkes o sorumluluğu otomatikman yüklenmiş durumdadır. 

            Cenab-ı Hakkın yerlere,göklere ve dağlara yükleyipte kaçındıkları,tahammül 

edemedikleri bir yükü yüklenen varlıktır insan. 
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            Problemler sorumlu olmaktan değil,sorumluluğunu yapmamaktan 

kaynaklanır.Farklı sorumlulukta olan insanların sorumlu oldukları alandaki 

sorumluluklarını yerine getirmemekten kaynaklanır. 

            İnsanlar sorumluluklarını yüklendikleri ölçüde mükafat ve cezaya 

çarptırılmaktadırlar. 

            Ortaya çıkan tüm güzellikler sorumluluğu yerine getirmenin bir 

sonucudur.Tıpkı kurtlu meyve gibi,ortaya çıkan tüm virüs ve mikroplar da 

sorumsuzluğun ürünüdür. 

            Tüm hak ve hukuklar,cezalar sorumluluğun yerine getirilmesi içindir.En bedevi 

kavimler dahi sorumluluğun gereği olarak kurallara göre hareket ederler. 

            İnsanlar Allahn huzuruna bu sorumluluk içerisinde varacaklardır. 

            Sorumluluklar Kur’an-da sıkça dile getirilmektedir. 

            Tıpkı islamın beş temel esası gibi şu beş sebebin yerine getirilmesi için bu 

sorumluluk ve yasaklar konulmuştur: 

            -Günah,gıybet gibi yasaklarla Dinin, 

            -İçki ve uyuşturucunun yasaklanmasıyla Aklın, 

            -İntiharın yasaklanmasıyla Canın, 

            -Zinanın yasaklanmasıyla Neslin, 

            -Hırsızlık ve rüşvetin yasaklanmasıyla Malın korunması amaçlanmıştır. 

            Temel uçağa binmiş gidiyormuş.Herkesde bir telaş ve gayret.Dursun duramamış 

ve sormuş; 

            -Temel sen niye bir şeyler yapmıyorsun?diye sorduğunda Temel; 

            -Uçak senin midur da,ne yapacaksın?der. 

            Sorumluluğu yerine getirmemek dünya uçağının dahi düşmesine neden olabikir. 

            Hadis ve Kur’an-da aşırıya gidenlerin ateş ehli oldukları bildirilmektedir.[1]  

            Büreyde (ra)dan: 

            ( Allah rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:) 

            “Allah,Âdemi cennetten çıkardığı zaman,ona cennet meyvelerinden azık 

verdi.Ona her şeyin sanatını öğretti.Bu (yediğiniz) meyveleriniz cennet 

meyvelerindendir,ne var ki değişmiştir.O (cennet meyvesi) ise değişmez.”[2] 
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            -Ömer (ra)dan: 

            “Süleymanoğullarından bir bedevi (iri) bir keler avlayıp yenine koyarak 

Peygamber sallallahu aleyhi ve selemle geldi ve şöyle dedi: 

            ‘Ey Muhammed!Hiçbir kadın senden daha yalancıve kusurlu bir çocuk 

doğurmamıştır.Eğer Arapların benim için amma da aceleciymiş demesinden 

çekinmeseydim,seni öldürürdüm.Hem de hemen.’ 

Ömer dayanamadı ve şöyle dedi:’Ey Allah resulü!Bırak da şunun boynunu 

vurayım.’Bunun üzerine Allah resulü sallallahu aleyhi ve selem şöyle buyurdu: 

            “Yumuşak huylu insanın nerdeyse peygamber olmaya aday olduğunu bilmiyor 

musun?” 

            Sonra adama sordu: 

            “Ey bedevi!Meclisimde saygısızlık edip bu asılsız sözü neden söyledin?” 

            ‘Lat ve Uzaya yemin ederim ki,şu keler sana iman etmedikçe ben de sana iman 

etmem.’ 

            Bunun üzerine Allah resulü sallallahu aleyhi ve sellem kelere sordu: 

            “Ey keler!Kime tapıyorsun?”Keler fasih bir arapçayla: 

            ‘Lebbeyk ve sa’deyk ya rasulallah!Ben,semada arşı,yerde saltanatı,denizde 

yolu,cennette rahmeti,cehennemde azabı bulunan Allah’a ibadet ederim.’ 

            “Peki ben kimim?” 

            ‘Sen alemlerin rabbi olan Allah’ın resulüsün.Peygamberlerin sonuncususun.Seni 

doğrulayan kurtulur;seni yalanlayan mahvolur’diye cevab verdi. 

            Bunun üzerine bedevi büyük bir aşk ve heyecanla:”Şehadet ederim ki Allah’tan 

başka ilah yoktur.SenAllah’ın hak peygamberisin.Vallahi sana geldiğimde yeryüzünde 

en nefret ettiğim kimse sen idin.Ama şimdi seni kendimden ve çocuklarımdan daha çok 

seviyorum.Kıllarımla,derimle,içimle,dışımla,gizlim ve açığımla sana inandım.’Hadis 

devam ediyor. 

            Onda ayrıca şöyle geçmektedir:”O,bunu kendi kavminden bin kişiye anlattı,hepsi 

de gelip Müslüman oldular.”[3] 

  

            ÂİLE 

  

            -Nadre b.Eksem radıyallahu anhdan:Dedi ki: 
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            “Kızlar(bâkire) diye bir kadınla evlendim,zifafa girdiğimde hamile olduğunu 

anladım.Peygamber sallallahu aleyhi ve selem buyurdu: 

            “Fercinden faydalandığın için mehir vereceksin.Çocuk(doğduğunda)senin kölen 

olur.” 

            Sonra bizi ayırdı ve şöyle dedi: 

            “Doğumdan sonra ona şer’i cezayı uygulayın.”[4]  

            -Ümmü Atiye (ra.ha)dan: 

“Bir kadın,Medine’deki kızları sünnet ederdi.Peygamber sallallahu aleyhi ve selem şöyle 

dedi:”Derin kesme,çünkü bu,kadın için daha zevk verici,koca için daha makbuldür.”[5] 

            -Rezin’in lafzı: 

            “Kızları sünnet ederken üstten kes,derin kesme.Zira bu,yüz için daha 

aydınlık,koca için de daha haz vericidir.”[6] 

            -Ali (ra)dan: 

            ( Allah rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:) 

            “Âdem’den beri annem babam beni doğuruncaya kadar hep nikahtan (meşru 

ilişkiden) geldim,sifahtan (zinadan)değil.”[7] 

            [8]-İbni Abbas (ra)dan: 

            ( Allah rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:) 

            “Ben cahiliye hayasızlığından değil,İslam nikahı gibi bir nikah (meşru evlilik) ile 

dünyaya geldim.” 

            İbni Ömer (ra)dan: 

            “O halde tarlanıza nasıl isterseniz öyle gelin.”(Bakara.223)(Yani meşru yoldan 

olmak kaydıyla) kişi hanımı ile arka taraftan da cinsi ilişkide bulunabilir. 

El-Humeydi dübür ile fercin kasdedildiğini söylemiştir.[9] 

            -İmam Malik: 

            Bana ulaştığına göre Hz.Ali Allah’ın:”Karıkocanın aralarının açılmasından 

korkarsanız,erkeğin ailesinden bir hakem,kadının ailesinden de bir hakem 

gönderin.Eğer bunlar ıslah etmek isterlerse,Allah da onların aralarını buldurur.Çünki 

Allah,alimdir,Habirdir.”buyruğunda(Nisa.35) geçen iki hakem hakkında şöyle 

dedi:”Allah,bu iki hakeme hem ayırma ve hem de birleştirme yetkisi vermiştir.”[10] 
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            -Öncekilerin yolunun takib edileceği,öyle ki onlar annelerine yaklaşmış 

iseler,bunlarda yaklaşacaklar…[11] 

            -Ayette:”Kocası hakkında seninle tartışanın sözünü Allah duymuştur.”[12]  

            -Âişe (r.anha)dan: ( Allah rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:) 

            “Bu ümmetin sonunda,yere batış,maymun ve domuza çevriliş ve taşlanma vukua 

gelecektir.” 

            Dedim ki:”Ey Allah Resulü!İçimizde Salih insanlar bulunurken helak mı 

olacağız?” 

            “Evet.Zina çoğalınca”buyurdu.[13] 

            Hukuken hayvanlar annelerine,insanlar babalarına tabidirler. 

            Aile;farklılıkların ortaklıklarından ibarettir.Mıknatısın çekme ve itmedeki 

dengesi,eşyayıda dengede tutacaktır.Ailedeki ortaklıklar farklılıklardan daha farklı ve 

çoktur. 

            Gençlik;his ile değil,danışma ve soruşturarak aklı esas almalıdır.Hiisine mağlub 

olan bir genç,hayatada mağlub düşer. 

            Çocuk;İlgi,sevgi ve alakaya muhtaç,çiçek gibi bakım isteyen hassas bir 

varlıktır.Ona verilemyen ondan istenilmez ve alınmaz. 

            Evlilik;geçici dünya hayatı itibariyle düşünülmemelidir.Ebedi ahiret hayatında 

da beraber olunulacağı düşünülerek aile hayatı değerlendirilmelidir. 

            Boşanma;tek çare değil,en son çaredir.Çaresizliklerin bittiği noktadan itibaren 

başlar. 

            Aile kavgaları müzminleştirilmemelidir.Taşların oturuması için sürtünme ve 

aşınmanın olması kaçınılmaz bir gerçektir.Anlayış çerçevesinde sürdürülmelidir. 

            Cennetten çıkartan fuhuş,haram meyveden yemeleriyle fıtri libasları 

çıkmış,çıplak kalmışlardır.Fuhuş,hayasızlık,sefahet cennete girmeye mani,cennettende 

ihraca sebebtir. 

            Kur’anda aile ve kadın ile alakalı olarak buyurulmaktadır: 

            “Ve ey Adem, zevcenler birlikte cennete yerleşin, dilediğiniz yerden yiyin şu 

ağaca yaklaşıp da zalimlerden olmayın!" dedi. 

            “Derken şeytan, kendilerine örtülmüş olan ayıp yerlerini açmak için ikisine de 

vesvese verdi ve: "Rabbiniz size bu ağacı yalnızca birer melek olmamanız yahut 

ölümsüzlüğe kavuşmamanız için yasak etti." dedi. 

            Ve: "Ben gerçekten sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim." diye ikisine de yemin etti. 
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            Bu şekilde onları kandırıp sarktırdı. Bunun üzerine o ağacın meyvesini 

tattıklarında, ikisine de ayıp yerleri açılıverdi ve üzerlerini üst üste cennet yapraklarıyla 

yamamaya başladılar. Rableri onlara: "Ben size bu ağacı yasaklamadım mı, haberiniz 

olsun bu şeytan size açık bir düşmandır, demedim mi?" diye seslendi. 

            Onlar: "Rabbimiz, biz kendimize zulmettik; eğer Sen bizi bağışlamaz, bize 

merhamet etmezsen kesinlikle hüsrana uğrayanlardan oluruz." dediler. 

            Allah: "Kiminiz kiminize düşman olarak ininiz! Size bir süreye kadar 

yeryüzünde yerleşmek ve bir nasip almak var kaderinizde." buyurdu. 

            Ey Adem oğulları, size çirkin yerlerinizi örtecek ve süs olacak giysi indirdik; 

fakat takva elbisesi hepsinden hayırlıdır. İşte bu, Allah'ın ayetlerindendir. Gerek ki, 

düşünüp ibret alırlar. 

            Ey Adem oğulları, şeytan nasıl ki, anne-babanızı çirkin yerlerini kendilerine 

göstermek için cennetten çıkardıysa sakın sizi de belaya uğratmasın! Çünkü o ve 

yandaşları sizleri, sizin kendilerini göremeyeceğiniz yönden görürler. Biz, o şeytanları 

imana gelmeyenlerin dostları kılmışızdır. 

            Onlar bir edepsizlik yaptıkları zaman da: "Atalarımızı böyle bulduk ve bize 

bunu Allah emretti." derler. De ki: "Allah, edepsizliği emretmez. Bilmediğiniz şeyleri 

Allah'ın üzerine mi atıyorsunuz?" 

            De ki: "Rabbim adaleti emretti. Her mescitte yüzleriniz doğru tutun ve O'na 

dininizde samimi olarak ibadet edin! Sizi ilkin O yarattığı gibi yine O'na döneceksiniz. 

            O, bir kısmını doğru yola iletti, bir kısmına da sapıklık hak oldu. Çünkü onlar, 

Allah'ı bırakıp şeytanları dost edindiler. Bir de kendilerini doğru yolda sanırlar. 

            Ey Adem oğulları, her mescide gittiğinizde süzünüzü tutunun, yiyin, için; ancak 

israf etmeyin, çünkü O, israf edenleri sevmez. 

            De ki: "Allah'ın kulları için yarattığı zineti ve temiz hoş rızıkları kim haram 

etmiş?" De ki: "Onlar, kıyamet gününde sadece kendilerinin olmak üzere, dünya 

hayatında iman edenler içindir." İşte bu şekilde ayetleri, ilim sahibi olanlar için 

ayrıntılarıyla açıklıyoruz. 

            De ki: "Rabbim, ancak açık, gizli bütün hayasızlıkları, her türlü günahı, haksız 

yere isyanı ve Allah'a, hiçbir zaman bir delil indirmediği herhangi birşeyi ortak 

koşmanızı ve Allah'a bilmediğiniz şeyler yakıştırmanızı yasakladı."[14] 

            “Hanım gerçekten ona niyetini kurmuştu, eğer Rabbinin açık delilini görmeseydi 

o da ona kurmuş gitmişti. Biz ondan kötülüğü ve fuhuşu uzaklaştıralım diye, böyle oldu. 

Gerçekten o, Bizim ihlasa mazhar edilmiş has kullarımızdandır.”[15] 

            “Allah size evlerinizden bir huzur ve dinlenme yeri yaptı. Hayvanların 

derilerinden gerek yolculuğunuzda ve gerekse konaklama zamanlarınızda kolayca 

taşıyacağınız hafif evler (çadırlar v.s.) ve yünlerinden, yapağılarından ve kıllarından bir 
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süreye kadar (giyinecek, kuşanacak, serilecek ve döşenecek) bir eşya ve ticaret malı 

yaptı. 

            Allah, yarattığı şeylerden sizin için gölgeler yaptı; size dağlardan siperler yaptı; 

sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve sizi savaşta koruyacak giysiler yaptı. Böylece O, 

samimi müslüman olasınız diye, üzerinizde olan nimetin! tamamlayacaktır.”[16] 

             “İşte onlara Adn cennetleri vardır; altlarından ırmaklar akar; orada altın 

bileziklerle süslenecekler; ince ve kalın ipeklerden yeşil elbiseler giyecekler; tahtlar 

üzerine dayanıp kurulacaklar. O ne güzel mükafat, ne güzel kurultay!”[17] 

            “Şüphesiz Allah iman edip yararlı iş işleyenleri, altından ırmaklar akan 

cennetlere koyacak, orada altın bilezikler ve inciler takınacaklar. Oradaki elbiseleri de 

ipektendir.”[18] 

            “Onlara Adn cennetleri vardır. Onlar oraya gireceklerdir. Orada altın bilezikler 

ve incilerle süsleneceklerdir. Orada elbiseleri de ipektir.”[19] 

            “İnce ve kalın ipekten elbiseler giyerek karşı karşıya (otururlar).”[20] 

            “Üstlerinde ince ipekten ve kalın atlastan yem yeşil elbiseler vardır; gümüş 

bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir içki sunmaktadır.”[21] 

            “Nikah ümidi kalmayan oturmuş kadınların, bir zinet ile gösterişe çıkmamaları 

şartıyla çarşaflarını bırakmalarında kendilerine bir günah yoktur; ancak iffet adabınca 

sakınmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah işitendir, herşeyi bitendir.”[22] 

            “Ey peygamber, hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, dış 

elbiselerinden (cilbablarından) üzerlerini sıkıca örtsünler! Bu, onların tanınmalarına, 

tanınıp da eziyet edilmemelerine en elverişli olandır. Bununla beraber Allah, çok 

bağışlayıcıdır, merhamet edicidir.”[23] 

            “Ve o dişiyi (Meryem' i) de ki, o namusunu korudu da kendisine ruhumuzdan 

üfledik ve kendisiyle oğlunu alemlere bir mucize yaptık.”[24] 

            “Bir de iffetini pek sağlam korumuş olan Imran kızı Meryem'i (misal verdi). Biz 

ona ruhumuzdan üfledik; o, Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etmişti ve içtenlikle 

itaat edenlerdendi.”[25] 

            “Onlar ki, ırzlarını korurlar.”[26] 

            “Ve onlar ki, apışlarını (ırzlarını) korurlar.”[27] 

            “Mü'min erkeklere söyle, gözlerini sakınsınlar ve ırzlarını (apışlarını) 

korusunlar. Bu, onlar için daha temizdir. Muhakkak Allah, bütün yaptıklarından 

haberdardır. 

            Mü'min kadınlara da söyle, gözlerini sakınsınlar, ırzlarını korusunlar: 

görünmesi zaruri olanların dışında zinetlerini açmasınlar ve baş örtülerini yakalarının 

üzerine vursunlar; zinetlerini, kocalarından veya babalarından yahut kayın 
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babalarından yahut oğullarından yahut üvey oğullarından yahut kardeşlerinden yahut 

kardeş oğullarından yahut kız kardeş oğullarından yahut kendi kadınlarından yahut 

sahibi bulundukları cariyelerden veya uyuntu (şehvetten yoksun) erkek hizmetçilerden 

veya henüz kadınların şehvet uyarıcı taraflarından habersiz çocuklardan başkasına 

göstermesinler; gizledikleri zinetleri bilinsin diye ayaklarını da vurmasınlar. Ey 

mü'minler, hepiniz Allah'a tevbe edin ki, mutluluğu bulabilesiniz.”[28] 

            “Bütün müslüman erkekler, müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin 

kadınlar, itaat eden erkekler, itaat eden kadınlar, doğruluk yapan erkekler, doğruluk 

yapan kadınlar, sabreden erkekler sabreden kadınlar, mütevazi erkekler, mütevazi 

kadınlar, zekat veren erkekler, zekat veren kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan 

kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve kadınlar, Allah'ı Çok anan erkekler ve kadınlar 

yok mu, işte bunlara Allah bir bağışlama ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.”[29] 

            “Eğer karı, koca arasının açılmasından endişeye düşerseniz bir hakem onun 

tarafından, bir hakem de bunun tarafından gönderin, bunlar gerçekten barıştırmak 

isterlerse Allah aralarındaki dargınlık yerine geçim verir, şüphesiz ki Allah bir alîm, 

habîr bulunuyor.”[30] 

            “Allah sizin tevbenizi kabul etmek istiyor. Halbuki şehvetlerine uyanlar ise, sizin 

doğru yoldan büyük bir meyl ile sapmanızı istiyorlar.”[31] 

            “Sonra bunların ardından öyle bir nesil geldi ki, namazı terkettiler, heva ve 

heveslerine uydular; onlar bu taşkınlıklarının karşılığını mutlaka göreceklerdir. 

(Cehennemdeki "Gayya" vadisini boylayacaklardır.)”[32] 

            “Haberiniz olsun ki Allah, size adaleti, iyi davranmayı ve yakınlara yardımda 

bulunmayı emrediyor; hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı yasaklıyor; dinleyip anlayıp 

futasınız diye size öğüt veriyor.”[33] 

            “Müminler arasında edepsizce sözlerin yayılmasını arzu edenler için dünyada ve 

ahirette acı bir azap vardır. Allah, onları bilir, siz bilemezsiniz.”[34] 

            “Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kim şeytanın adımlarını 

takip ederse, şunu bilsin ki o, edepsizlikleri ve kötülüğü emreder. Eğer üstünüzde 

Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, içinizden hiçbir kimse temize çıkmazdı. Fakat 

Allah, dilediğini arındırır. Allah işitir ve bilir.”[35] 

            “Sana vahyedilen Kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve 

kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı 

bilir.”[36] 

  

            AŞK VE VUSLAT:Sevgiliye,maşuka,okyanusa,fasl’dan asl’a,bütün 

koşturmacalar vüsul içindir.Usulsüzlükler vüsulü engellemektedir.Aşıkla maşukun 

birleşmesinden taaşşuk hasıl olur. 

            Vuslatta aşk biter.Ondandırki bazı aşıklar maşukuna ulaşmak 

istememişlerdir.Tıpkı Veysel Karaninin iki adım öteye mescide gitse rasulullaha 
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kavuşabileceği halde,bir hal,bir aşam,bir alem olan onun aşkıyla ömür boyu yanmayı 

kabul etmiştir.Kavuşmuş olsa o aşk ateşi sönecek,yanmayacak. 

            Cemil Tokpınar-ın Ömür Boyu Aşk-ı,Halit Ertuğrul-un Kendini arayan adam- 

kitabının baskısının yüzü geçmiş olması,Gerçeğin ve Gerçek itirafın hayata gerçek 

olarak yansıtılmasından kaynaklanır.Şimdiye kadar mecazi aşk ve kullanılan kadın 

portreleri sergilendi,gerçekler yansıtılmadı,kendini kaybeden adam,kadını kaybettiren 

roller oynandı ve gerçekleştirilmesi için de her yol denendi.Bu da ruha ruh hali 

olmadı,insanlık kalmadı,kalb dolmadı ve doymadı.Aşk kirletildi 

            Yazarlarımız da ya yaşadıkları veya kalblerine yansıyan gerçekleri gerçek 

hayattan bir kesit olarak yansıttılar. 

            Ayrıca Dr.R.Carlson’un”Huzurlu olmak istiyorsanız ufak şeyleri dert 

edinmeyin.”kitabı da Amerika’da 5.7 milyon satmıştır. 

            Mecazi aşk,hakiki aşk. 

            ” Kesretin mebdei vahdettir, müntehası da vahdettir. Bu bir düstur-u fıtrattır. 

            ” Hayat-ı hakikiye ancak âlem-i âhiretin hayatıdır. Hem o âlem ayn-ı hayattır. 

Hiçbir zerresi mevat değildir. Demek dünyamız da bir hayvandır.”[37] 

            ” Hayra olduğu gibi, şerre dahi insanın kabiliyeti nâmütenahî gibidir.”[38] 

            “Herşeyin bir nokta-i kemali ve o noktaya bir meyli var. Muzaaf meyil, ihtiyaç; 

muzaaf ihtiyaç, aşk; muzaaf aşk, incizabdır. Mahiyat-ı mümkinatın mutlaka kemali, 

mutlak vücuddur. Hususî kemali, istidadatını bilfiile çıkaran has vücuddur.”[39] 

            Hakiki ve gerçek aşk,kalbin kendisiyle tatmin olup doyum bulduğu aşk,ilahi 

aşktır.Saf ve berraktır.Ancak mecazi aşkın olduğu gibi,hakiki aşkında bir bedeli vardır. 

            Ailede kadın;kendi ailesine yani anne babasına,özellikle annesine bağlı olmalı 

ancak bağımlı olmamalıdır.Onsuz bir şey yapamama gibi durum içerisine girmemeli ve 

kendi çocuklarını da o yönde yetiştirmemelidir.Zira bu durum ailede belirsizlik ve 

kararsızlıklara neden olacaktır. 

            Taraflar birbirlerini her noktada ve zihninde tasarlaması veya başkalarının 

söylemesiyle her şeyi bilen kişi olarak görmemeli.Bu durum hayal kırıklığına neden 

olabileceği gibi,kendisini tamamlamaya da engel teşkil edecektir. 

            Ailedeki en büyük kopukluk tarafların birbirlerini anlamamaları,anlamak 

istememeleri,anlıyamamalarından veya birbirlerine altta kalmamak amacıyla söz 

yetiştirmeye çalışmalarından kaynaklanmaktadır.Böyle bir hal de ailede çocuklarda bile 

özellikle annelerinin susmasını,olayı şişirmemesini isteyerek çözüme katkıda bulunurlar. 

            Ailedeki taşlar yerli yerine oturtulmalıdır.Taşların uyumlu olmaması veya yerine 

oturmaması sürtüşmeyi daha da arttırmakta,kaynaşma olmadığından uzlaşmayı da 

engellemektedir.Sürtüşme ve tartışmalardan aşınmalar oluşmakta,bu da aile binasının 

suvalarının dökülmesine,çatlaklıkların oluşmasına neden olmaktadır. 
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            Oturmamış aile de,oturmamış bir bina gibidir.Oturmaya başladıkça belirli 

yerlerde veya zayıf olan yerlerde tabiatı gereği çatlak ve yarıklar oluşmaya 

başlamaktadır.Bu kaçınılmazdır.Ancak önemli olan bunu asgari düzeyde bırakmalıdır. 

Aynı özellikte olmayan taşların bile birbirleriyle kaynaşıp boşluklar bırakmaması ya 

güç,bazen de imkansız bir hal alıyor. 

            Kaynaşmayı engelleyen en büyük âmil ise;maddi ve arizi sebebler olmayıp,köklü 

ve ruhi,manevi sebeblerdir.Bunlar kalıcı bir etki bırakıp,kopukluklara ve kopmalara 

kadar götürür.Sonradan olan arizi sebebler ise,telafisiyle beraber kapanmakta ve 

unutulmaktadır. 

            Kadının Cuma,bayram namazı,hayız halinde iken oruçtan kaza ile,namazdan ise 

tam muaf tutulması Allah’ın onlara olan bir ikram ve afiyetidir.Tıpkı hazırlığı 

okumadan bir üst sınıfa geçen bir öğrencinin bir yıl atlayıp hazırlıktan muaf tutulması 

gibidir.Zira hayız bir eziyettir.Bu halde iken namaz ve oruçtan muaf tutulmamış olması 

halinde bu da ikinci bir eziyet olacaktı.Böylece bu muafiyet o eziyeti kaldırmış 

olmaktadır. 

            Kadınların dinin bazı emir ve yasaklarından muaf tutulmaları bir eksiklik ve 

düşüklük değil belki onlar için bir farklılık ve yüceliktir.Kadına erkeğin yaptığı her şeyi 

yaptırmak onları korumamak ve onlara büyük bir eziyet vermektir. 

            Eşitlik,eşit olma uğruna erkeğin taşıdığı 60 kiloluk bir torbayı kadına da 

taşıtmak bu onun için bir eziyettir. 

            Kadının makamı kadınlık ve anneliktir.Bu da küçük bir makam 

değildir.Makamları doğuran bir makam. 

               AŞK 

            SEVGİ, insan tabiatının zevk aldığı bir şeye meyletmesidir. Bunun kuvvetli 

şekline AŞK denir. Aşık sevdiğine karşı aşırı derecede şefkatli olur ve 

malını-mülkünü onun yolunda harcar. 

               Hz.Yusuf’a olan aşkı ile dillere destan Zülayha buna açık bir misaldir. 

               Gerçekten Züleyha, aşkı yüzünden malını-mülkünü, hatta güzelliğini bile 

kaybetti. Kendisi, yetmiş deve yükü inci ve cevhere sahipti. O paha biçilmez 

gerdanlıkları Hz.Yusuf’a olan aşkı yolunda sarfetti. Her kim ‘Ben bugün 

Yusuf’u gördüm’ dese, ona değerli gerdanlıklardan bir tanesini verirdi. 

Böylece vere vere hiçbirşeyi kalmadı. Herşeyi ‘Yusuf’ diye çağırırdı. O’na 

olan ifrat derecesindeki aşkı yüzünden ‘Yusuf’ kelimesinden başka herşeyi 



unutmuştu. Başını göğe kaldırdığı zaman yıldızlarda, ‘Yusuf’ ismini yazılı 

görürdü. Gene anlatıldığına göre Züleyha imana gelip Hz.Yusuf ile 

evlendikten sonra artık O’ndan uzak durmaya ve ibadet için tenhalara 

çekilmeye başladı. Artık bu aşkı o aşkın gerçek sahibi Allah’a dönmüştü. 

Öyle ki Hz.Yusuf O’nu gece davet etse, o gündüze atar, gündüz davet etse 

geceye atar ve şöyle derdi: 

               -Ey Yusuf, ben seni Allah’ı tanımadan önce sevmiştim. Fakat O’nu tanıdıktan 

sonra gerçekte O’na ait olan sevgiden, BAŞKASINA KALMADI. Allah’a olan bu 

sevgime başkasını ortak edemem!!! 

               Gene Leyla ile Mecnun hikayesi meşhurdur. Mecnuna sorarlar: 

               -İsmin nedir_ 

               -Leyla! 

               Birgün derler ki: 

               Leyla ölmedi mi? 

               -Hayır Leyla benim kalbimdedir, ölmedi. Ben Leylayım. 

               Mecnun birgün Leylasının evinin önüne gider ve semaya doğru bakar. 

Kendisine 

derler ki: 

               -Ey Mecnun! Semaya bakma, Leylanın penceresine bak belki onu görürsün. 

-Gölgesi Leyla’nın evine düşen Yıldız bana kafidir! 

               Hz.Hallac-ı Mansur’u 18 gün hapsederler. Bir ara İmam-ı Şibli yanına gelir, 

sorar: 

               -Ey Mansur, sevgi-muhabbet nedir? 

               -Bugün sorma yarın sor! 

               Ertesi gün olur, Hallac’ı katletmek üzere zindandan çıkarırlar ve bir 

meydana götürürler. Mansur tam bu sırada yetişen Şibli’ye şöyle seslenir: 



               -Ey Şibli, SEVGİ-MUHABBET EVVELİ YANMAK, SONRASI 

KATLOLUNMAKTIR!!! 

Mansur’a sormuşlar: 

               -Sen kimsin? 

               Cevap vermiş: 

               -Ben HAKK’ım ! (bizim gibi manen aşk sarhoşu olmayan bahtsızlar için 

sümme 

haşa) 

               İşte bu sözün üzerine katledilmişti. Meselenin açıklanması şudur: 

               Hallac, öyle bir mertebeye yükselmişti ki, O’nun nazarında Allah’tan başka 

her varlık yok olmaya mahkum ve batıl idi. Gerçek varlık yalnız ALLAH=HAKK 

idi. İşte bu kadar yüksek bir mertebeye çıkmış olan Hallac, yalnız Allah’ın 

bir ismi olan HAKK=Mevcut kelimesini biliyor, kendi ismini dahi 

hatırlamıyordu. Onun için kendisine tevcih edilen soruya böyle cevap 

verebildi. 

               Denir ki; Hakiki sevgi-muhabet üç şeyle belli olur: 

               1-Seven, sevdiğinin sözünü başkalarının sözüne tercih eder, 

               2-Seven sevdiğinin sohbetini başkalarının sohbetine tercih eder, 

               3-Seven sevdiğini memnun etmeyi, başkalarını memnu etmeye tercih eder. 

               Bir alime sorulur: 

               -Aşık kimdir ve hali nedir? 

               Cevap verir: 

               -İnsanlarla az haşır-neşir olur. Rabbi ile daha çok başbaşa kalır. Görünüşü 

sessizdir, fakat devamlı tefekkür halindedir. Baktığı zaman görmez, 

çağrıldığı zaman işitmez, konuşulduğu zaman anlamaz. Başına bir felaket 

gelse üzülmez. Aç kalsa açlık hissetmez. Görünüşü pejmurdedir. Allah’dan 



başkasından korkmaz. Tenhalarda Allah’a münacaat eder. Dünyalık yüzünden 

ehli dünya ile çekişmez. 

               Bir gün Hz.İsa (aleyhisselam), bahçe sulamakta olan bir delikanlıya rast 

gelir. Delikanlı, Hz.İsa’ya ‘Sevgisinden kendisine zerre miktarı vermesi 

için, Rabbinden istekte bulunmasını’ söyler. Hz.İsa zerre miktarı Allah 

sevgisine dayanamayacağını söyleyince ‘o halde zerrenin yarısını versin!’ 

der. Bunun üzerine Hz.İsa ‘Ya Rabbi bu delikanlıya zerrenin yarısı kadar 

sevginder ver!’ der ve geçer gider.Bir müddet sonra gene aynı yere gelince o 

delikanlıyı sora. Halk: 

               -O delirdi, dağa çıktı. Der. 

               Hz.İsa o genci kendine göstermesi için Allah’a dua eder ve dağda bir kayanın 

üstünde semaya yönelmiş olarak bulur. Selam verir fakat genç selamı almaz.. 

Bunun üzerine: 

               -Ben İsa’yım diye seslenir. 

               Fakat Allah Hz.İsa’ay vahiy yoluyla buyurur ki: 

               -Ey İsa, kalbinde zerrenin yarısı kadar BENİM sevgim bulunan kimse 

insanların sözünü nasıl işitir? İzzetim ve celalim hakkı için söylerim, eğer 

o delikanlıyı testere ile kessen bunun farkına varmaz. 

               Kim üç şeyi iddia eder, üç şeyden kendini temizlemazse, o aldanmıştır: 

               1-Allah’ın koyduğu ahlak esaslarına uymanın zevkliliğini söyler, fakat 

dünya sevgisini bırakmazsa, 

               2-Amelleri sırf Allah için yapmayı sevdiğini söyler, fakat insanların da 

kendisine tazim etmesinden hoşlanırsa, 

               3-Allah’ı sevdiğini söyler, fakat nefsini terbiye etmezse, 

O kimse aldanmıştır. 



               Hz.Peygamberimiz (sallallahütealaaleyhivessellem) buyurur ki: 

               Ümmetimin üzerine öyle bir zaman gelir ki beş şeyi severler, beş şeyi 

unuturlar: 

               1-Dünyayı severler, ahireti unuturlar. 

               2-Malı-mülkü severler, sonunda hesap vereceklerini unuturlar. 

               3-Halkı severler, Hakk’I (Allah’I) unuturlar. 

               4-Günahı işlerler, kötü huylarını iyi huya çevirmeyi ve tevbeyi unuturlar. 

               5-Saraylarda, köşklerde yaşamayı severler, kabri unuturlar. 

               Hz.Mansur İbni Ammar, bir gence verdiği öğütte şunları söyler: 

               -Delikanlı gençliğin seni aldatmasın! Nice gençler vardır ki, tevbeyi 

geciktirir; kötü huylarını iyi huya çevirmez, uzun emellere dalar; ölümü 

unutur ve şöyle der ‘Yarın-öbürgün tevbe eder, kötü huylarımdan vazgeçerim!’ 

               . Fakat o böylece gaflet içinde oyalanırken aniden ölüm meleği geliverir, 

kendini mezar çukurunda bulur. Artık orada ne mal, ne evlat, ne hizmetçi ve 

ne de ana-baba oan fayda vermez. Nitekim Allah buyurur: 

               -O günde ki, ne mal fayda verir, ne de oğullar. 

               -Meğer ki Allah’a tamamen salim bir kalb ile gelenler ola!”[40]  

Allahım! Bize ölmeden önce tevbe etmek ve kötü huylarımızı terketmek nasip 

eyle! Bizi gafletten uyandır! Resullerin en hayırlısı Peygamberimiz Hz. 

               Muhammed (sallallahü teala aleyhi ve ssellem) ‘in şefaatine nail eyle! 

               Müminin bariz vasfı odur ki, her an her saat ve her gün kötü huylardan 

sıyrılmaya çalışır. Geçmişte işlediği günahlardan dolayı nedamet duyar. 

Dünyalık için ihtirasa kapılmaz, faydasız ve füzuli şeylerle asla meşgul 

olmaz, Allah’a olan vazifelerini ihlasla yapar, riya ve gösterişten sakınır. 

               Rivayete göre, Hz.Musa (aleyhisselam) zamanındaki firavunun karısı Asiye 
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imanını saklıyordu. Firavun duruma muttali olunca, karısına işkence 

yapılmasını emretti ve her türlü işkenceyi yaptılar. Firavun karısına 

‘dininden dön!’ dedi, fakat o dönmedi. Bu sefer sopalar getirterek vücudunun 

muhtelif yerlerine değnekle vurdurdu ve ‘dininden dön!’ dedi. Asiye şu 

cevabı verdi: 

               -Sen benim nefsime hükmedebilirsin, kalbim ise Allah’ın muhafazasındadır. 

Beni kessen, Bu Allah’a olan sevgimi artttırmaktan başka bir şeye yaramaz. 

               O sırada oradan Hz.Musa (aleyhisselam) geçmekteydi. Asiye dedi ki: 

               -Ey Musa, Rabbim benden razı mı, değil mi, haber ver! 

               Hz.Musa da şu cevabı verdi: 

               -Ey Asiye, göklerde melekler seni iştiyakla bekliyorlar. Allah da seninle 

övünüyor. Ne dilersen dile kabul edilecektir! 

               Asiye dedi ki: 

               -Allah, iman edenlere de firavunun karısını bir misal olarak irad etti. O 

vakit (bu kadın) : ‘Ey Rabbim, bana yanında, cennetin içinde bir ev yap. 

               Beni firavundan ve onun fena amel ve hareketlerinden kurtar. Beni o zalimler 

topluluğundan selamete çıkar!’ demişti. (Tahrim suresi, ayet:11) 

               Asiyenin böyle dua etmesi bize; mihnet-meşakkat ve musibet anında Allah’a 

sığınmak ve kurtuluşu O’ndan istemek gerektiğini gösteriyor. 

            Aşk deyince Mevlana akla gelir.Onun engin ve zengin aşkı adeta bir 

okyanusu,okyanusda yüzmeyi hatırlatır.Ona göre aşk sevgiyle,sevgiliyle yanmak ve 

onun dışındakileri de yakmaktır. 

            Aşk bir gönül hastalığıdır.  

Meczubun birisi Beyazid-i Bestami Hazretlerine hastalıkların ilacını şöyle tarif 

eder: 

            -“Tevbe kökü ile istiğfar yaprağını karıştır…Kalb havanından tevhid tokmağı ile 

döv,insan eleğinden geçir,göz yaşıyla yoğur,aşk fırınında pişir..Akşam-sabah bol 

miktarda ye…O zaman göreceksin senin hastalığından eser kalmaz.”dedi. 



             Sevgi,muhabbet ve aşk.Sevgi,insan fıtratında mevcut bir duygudur.Aşk ise 

bunun keskin halidir.Bugün ise aşk içi boşaltılmış ve kendisi de 

kirletilmiştir.Mecrasından çıkartılan aşk sadece mecazi olup gerçek aşkı ifade 

etmediğinden uzun sürmemektedir.gerçek aşk daimi olan aşktır.sadece maşukunu 

görüp,onun dışındaki yerlerde aramamak ve aranmamaktır.Aşıkıyla aynı noktaya 

bakmaktır,aynı şeyleri görmektir tıpkı iki göz,tek görme. 

            Aşk bir kor ateş olup onu ele almak bir marifet olduğu gibi,ondan daha büyük 

olan marifet ise onu elde taşımak ve sürdürmektir.Bir şeyi yüklenmek ayrıdır,onu 

taşımak daha da ayrıdır. 

            Aşkta maşuk ateşlemektedir.Onun hakikatı ateşleyip onda fiziki yapısının 

ötesinde kendisini ateşleyen hakikatı görmektir.  

            Sevgi ve aşk böyle olur;yani kadının kocasına olan bu derece bağlılığı gibi ki,beni 

yıllardır kendime getirmek üzere sarsmaktadır.Aman Allahım!O ne büyük bir 

fedakarlık ve bağlılıktı. 

            Seçimlerin yakın olduğu bir gündü.Bir dostumun dükkanında oturmuş sohbet 

etmekteydik.İçeriye kısa boylu bir kadın ve kocası girdiler.Yıllardır Almanyaya 

çalışmak için gitmiş,orda kalmışlar.Tatil için ilçeye gelmişlerdi.Dükkan sahibi dostum 

biraz tanışmışlıktan,biraz da nazından dolayı,kocasından ümidi olmadığı için hanımına 

dönerek sol bir partiye oy vermemesini söylemişti.Bu seferlik de olsa diğerine vermesini 

kendisinden istemişti. 

            Kadın kocasına olan sadakatini yanlışta olsa şöyle göstermişti:”Kocam 

cehenneme de gitse,ben de onunla beraber oraya giderim.” 

            Sevgi ve bağlılık cehennemin yakıcı halini bile cennete çevirmişti. 

            Aşk yanmaktır.Yanmayan yakamaz.Yakmayan aydınlatamaz. 

            Taptuk mu büyük,Yunus mu?Neden Taptuk Yunus olmuyor?Yoksa Yunus 

yetiştirenlerden mi olarak kalmak istiyor? 

            Aşık maşukunda,maşukuyla olan ve maşukunda kaybolandır.İki cesedli bir ruh 

gibi.Onsuz olmayan ve onunla var olandır. 

            Allah habibini sevmiş,Süleyman Çelebinin ifadesiyle;Ben sana aşık olmuşam… 

Aşk bir bedel ister,çok bedelleri almadan vermez.Allah habibini sevmenin uğruna tabiri 

caizse mahlukatın bunca sıkıntısına katlanmıştır.Tıpkı Azer gibi birine sulbünden 

gelecek olan Hz.İbrahim,İsmail,Hz.Muhamed hatırına göz yummuştur.Bu gibi 

hakikatlar uğruna Allah Azerlere de Fir’avunlara da müsaade ediyor. 

            Sokrat talebelerine mutlaka evlenmelerini tavsiye der.Eğer anlaşırlarsa mutlu 

olacaklarını,anlaşmazlarsa feylesof olacaklarnı söyler. 

            Kur’an ve Hadislerde de sürekli evlilik tavsiye edilmektedir. 



            En kötü ihtimalle bir filozofun dediği gibi;evlenmek ahmaklık,evlenmemek ise en 

büyük ahmaklıktır der. 

                                                                                              Mehmet    ÖZÇELİK 

                                                                                                     27-01-2004  
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İSLÂMIN  TERÖRE   BAKIŞI 

  

            İnsanlık tarihi boyunca hep inanan insanlar mağdur olmuş,mazlum ve masum 

pozisyonunda kalmışlardır.İslam tarihi hakeza… 

            Bediüzzaman hazretleri bu zamanda üç menfi cereyanı nazara verir; Kominizm, 

Anarşi,Masonluk. 

            Ancak bu üç muzır hastalığın kalkmasıyla dünyada ve toplumlarda huzurun 

olabileceğine işaret etmektedir. 

            Terörün kaynağını çürüten islamın en büyük düşmanı fesat ve anarşidir.İslam 

teröre ne kadar düşmansa,terörde islamdan o kadar uzaktır ve barışık değildir.Terörle 

barışık olan islamla küsdür.İslamdan küsmüş ve soğumuş bir insan terörle barışıktır. 

            Terör kazandırmaz kaybettirir.         

            İslamiyet isyanı değil itaatı emreder."Kur'an'ın Tercümanı" lakaplı İbn 

Abbas,şu ayetin (Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygambere de itaat edin ve sizden 

olan emir sahibine de itaat edin. Eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz; 

Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resulüne arz edin. Bu, 

daha iyidir ve sonuç bakımından da daha güzeldir.”[1] kötü niyetlilerin istismarına alet 

edildiğini görünce, "emir sahipleri" ibaresini "bilgi sahipleri" diye açıklamıştı. Bunun 

anlamı, itaatin meşruiyetinin "güç ve servete" değil, "bilgiye" dayalı olmasıydı. “[2] 

            Bu konuda da gerekli ölçüyü koymuştur. 

            -6036-Ümmü Seleme (ra.ha)dan: 

“Başınıza bir takım idareciler geçecek;onları tanıyıp itirazda bulunacaksınız. 

Yaptıklarından hoşlanmayan aklanır;onların yaptıklarına itirazda bulunan 

kurtulur.Ana hoşnut olup tabi olan…”Dediler ki:”Onlarla savaşmayalım mı?” 

“Aranızda namaz kıldıkları sürece hayır.”Yani kalpten çirkin görürse,kalpten kabul 

etmezse,demektir bu.” 

-6037-İbni Abas(ra)dan: 

( Allah rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:) 

“Kim emirinde hoşlanmadığı bir husus görürse sabretsin.Çünkü cemaattan bir 

karış olsun ayrılan cahiliye ölümü ile ölmüş olur.” 

-6047-İbni Ömer(ra)dan: 

( Allah rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:) 
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“Ümmetim sapıklık üzere bir araya gelmez.Onun için cemaattan ayrılmayın!Zira 

Allah’ın kudret eli cemaat üzerindedir.”  

-6051-İbni Mes’ud (ra)dan: 

“O,Velid b.Ukbe’nin  gidişatını kabul etmediklerinde onlara şöyle 

dedi:”Sabredin,zira imamınızın elli yıl zulmetmesi,bir aylık (siyasi) karışıklıktan daha 

iyidir.” 

-6059-Ebu Hureyre(ra)dan: 

( Allah rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:) 

“Emirlerin yanına kesinlikle girme!Mutlaka girmek zorunda kalırsan sünnetimi 

çiğneme!Onun kılıcından da kamçısından da korkma,onlara Allah’dan korkmalarını 

emret!” 

-6062- Ebu Hureyre(ra)dan: 

( Allah rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:) 

“Ahir zamanda zalim valiler,fasık vezirler,hain hakimler,yalancı fakihler 

olacaktır.Sizlerden bu zaman ayetişenler onlardan hiçbir görev kabul etmesin!Ne zekat 

toplayıcı,ne yönetici,ne de zabıta olsun.”[3] 

Bir insanın hayatının kaybı değil,kazancı müslümanı sevindirir ve 

kazandırır.İslamiyet kaybetmeyi değil,kazanmayı hedeflemiştir.Nitekim ”Peygamberimiz 

buyurur: “Ya Ali, senin elinle bir adamın Müslüman olması, kızıl develere sahip 

olmandan daha hayırlıdır”[4] 

Bu konuda hadislerde: 

-2825-İbni Mes’ud radıyallahu anhdan: 

(Allah rasulu sallallahu aleyhi ve selem buyurdu: 

“Müslüman olsun,kâfir olsun,herhangi bir kimse bir iyilikte bulunursa mutlaka 

karşılığını görür.”Dedik ki: 

“Ey Allah resulü!Müslümanı anladık amma kâfirin karşılığı ne olacaktır?” 

“O,bir sadaka verirse,bir akraba ziyaretinde bulunursa Allah ona dünyada hem 

mal,hem de evlad verir.Âhirette vereceği azab da asıl azabtan aşağı 

olur.”buyurdu,sonra şu ayeti okudu:”Firavun ailesini,azabın şiddetlisine sokun!”[5] 

            İslamiyet insan canına kıyma konusunda gayet sert bir tavır alır. 

            “Bir müminin diğer bir mümini öldürmesi caiz olmaz, meğer ki yanlışlıkla ola. 

Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse, mümin bir köle azad etmesi ve ölenin 

mirasçılarına teslim edilecek bir diyet vermesi lazım gelir, meğer ki mirasçılar o diyeti 
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sadaka olarak bağışlamış olalar. Eğer öldürülen -kendi mümin olmakla beraber- size 

düşman bir kavimden ise, o zaman öldürenin bir esir azad etmesi gerekir. Şayet 

kendileriyle aranızda bir antlaşma bulunan bir kavimden ise, mirasçılarına teslim 

edilecek bir diyet vermek ve mümin bir köle azad etmek icap eder. Bunlara gücü 

yetmeyen, Allah tarafından tevbesinin kabul edilmesi için, ardı ardına iki ay oruç 

tutmalıdır. Allah, herşeyi bilendir, hikmet sahibidir.”[6] 

            “Bunun için İsrailoğullarına kitapta şunu bildirmiş idik: "Her kim bir kişiyi, bir 

kişi karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuğu olmaksızın öldürürse, sanki bütün 

insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir adamın hayatını kurtarırsa, bütün insanların 

hayatını kurtarmış gibi olur." Andolsun ki, peygamberlerimiz onlara apaçık delillerle 

geldiler de sonra içlerinden bir çoğu, bütün bunların arkasından hala yeryüzünde 

bozgunculuk ve cinayette çizgiyi aşmaktadırlar.”[7] 

-5197-Ebu Hureyre ve Ebu Said (ra)dan:( Allah rasulü sallallahu aleyhi ve sellem 

buyurdu:) 

“Eğer gök ehli ile yer ehli birleşip bir mümini öldürürlerse,Allah hepsini ateşte 

yüzüstü süründürür.” 

-5273-İbni Mes’ud (ra)dan: ( Allah rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:) 

“Hata ile öldürülenin diyeti,yirmi hıka,(dört yaşına girmiş dişi deve)yirmi 

ceze’a,(beş yaşına girmiş dişi deve)yirmi bint lebûn,(üç yaşına girmiş dişi deve)dır.” 

-5275-Diğer rivayet:”Hata olarak öldürülenin diyeti dört cins deveden:Yirmi beş 

hıka,yirmi beş ceze’a,yirmi beş bint lebûn,yirmi beş bin mahâd(olarak yüz devedir)” 

-5305- Ebu Hureyre (ra)dan:( Allah rasulü sallallahu aleyhi ve sellem ölen cenin 

için,bir köle,ya da bir cariye,ya da bir at ya da bir katır gurresine hükmetti.”[8] 

            Esas olan Allahın birliği olan tevhidin ifade edilmesidir.İnsanlar iman ve 

inançlarına göre değerlendirilirler.Bu konuda;[9] 

-Ayette:”Şüphesiz iman edenler,Yahudiler,hristiyanlar ve sabilerden 

Allaha,ahiret gününe iman edenler ve Salih amel işleyenlerin Rableri katında ecirleri 

vardır.Onlar için bir korku yoktur ve onlar üzülecek de değillerdir.”[10] 

“Bu ayet;Selman el Farisinin,Hz.Peygambere,Musul kilisesinde birlikte 

bulunduğu”Namaz kılan,oruç tutan ve Hz.Muhammedin geleceğine şahitlik 

eden”hristiyan arkadaşlarının ahiretteki durumunu sormasıdır. Hz.Peygamberin, 

onların ateşte olduklarını bildirmesi üzerine Selman çok üzülmüş ve bu olay üzerine 

yukarıdaki ayet inmiştir.”[11] “Yahudiler:”Uzeyir,Allahın oğludur”dediler.Hristiyanlar 

da:”Mesih(İsa9 Allahın oğludur”dediler.Bu onların ağızlarıyla geveledikleri 

sözlerdir.Onlar(bununla) daha önce inkâr edenlerin sözlerini taklid ediyorlar.Allah 

onları kahretsin!Nasıl da (haktan batıla) döndürülüyorlar!” 

“Tevratın toplanması:Yahudiler tevratla amel etmeyi bırakıp,peygamberlerini 

öldürmeye başlayınca,esaret yıllarında Tevrat ve içinde saklandığı tabut ortadan 

kaldırılmıştı.Böylece bizzat Hz.Musaya verilen levhaların orijinali yok olmuştu.Bundan 
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sonra Yahudi din adamları,belleklerinde kalan kimi ayetleri parça parça yazmışlardı. 

İsrailoğullarının babil esareti sırasında iyi bir yazıcı olan Uzeyir (Azrâ),yüz yıllık 

ölümden sonra,[12]Allah’a dua ve niyazla,kimi şifahi,kimi de yazılı rivayetleri bir araya 

toplayarak,Tevratı yeniden ortaya çıkarmıştır.Bu yüzden israiloğulları;Üzeyir e büyük 

bir saygı duymuşlar ve bu saygı çok ileri götürülerek,ona”Alah’ın oğlu”demeye 

başlamışlardır.Onlar böyle-ce,daha sonra hristiyanlara da bu konuda bir kapı 

açmışlardı.”[13] 

            Bunlar hakkında hadis ve islami hükümlerde belirtilen hükümler şöyledir: 

            20-Ebu Hureyre radıyallahu anhdan:  

(Allah rasulu sallallahu aleyhi ve selem buyurdu: 

“Muhammedin nefsi elinde olana yemin ederim ki,Yahudi olsun,hristiyan olsun 

bu ümmetten beni duyup da getirdiğim kitaba iman etmeden ölen kimse mutlaka 

cehennemlik olur.” 

-63-Enes radıyallahu anhdan: 

(Allah rasulu sallallahu aleyhi ve selem buyurdu: 

“Allah’ın arşın altında yemyeşil zebercedden bir levhası vardır ki içinde:”Ben 

Allahım.Benden başka hiçbir ilah yoktur.Ben merhamet edenlerin en 

merhametlisiyim!Üç yüz on küsur ahlak yarattım.”La ilahe illallah(Allahtan başka 

hiçbir ilah yoktur) şehadetiyle her kim onlardan birini yaparsa cennete 

girer”yazılıdır.”[14] 

-3911-İbn Abbas radıyallahu anhdan: 

“Ona hristiyan Arapların kestikleri (Hayvanlar) hakkında sordular.Yenmesinde 

herhangi bir sakınca bulunmadığını söyledi.Ve şu ayeti okudu.”İçinizden kim onlarla 

dostluk kurarsa,o onlardandır.”[15] 

-5525-İbni Ömer (ra)dan: 

“Peygamber sallallahu aleyhi ve selemle Tebük’te hristiyan mamulü peynir 

getirildi,besmele çekerek onu bıçakla kesti.”[16] 

            Bir Müslüman islami eksikliğinden dolayı teröre bulaşabilir.Fakat elbetteki bu 

onun eksikliğinden ve kusurundan kaynaklanıp islama maledilemez.Nasılki bir 

hristiyanın ferdi olarak yaptığı bir şey hristiyanlığa değilde kendisine mal 

ediliyorsa,müslümanın kendisi Müslüman,ameli gayrı Müslim olabilir.Tıpkı her gayrı 

müslimin amelinin de gayrı Müslim olması gerekmediği bazen Müslim sıfatını taşıması 

da mümkinattandır. 

İslam aleminde çeşitli zamanlarda yapılan yanlışlıklar olmuştur. Nitekim; 

”Arabistandaki Tekfir liderinden geri dönüş.Suudi Arabistandaki et-Tekfir vel Hicre 

grubunun lideri önceki akşam (2003-Kasım) Suudi televizyonun 1.kanalına çıkarak 

geçmişteki aşırı fikir ve fetvalarından döndüğünü ve tevbe ettiğini açıkladı.Riyaddaki 
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saldırıların arkasında olduğu belirtilen Arabistandaki Tekfir grubunun önde gelen 

liderlerinden Şeyh bin Hızır el-Hızır,Müslüman yöneticilere karşı şiddet kullanarak baş 

kaldırılması düşüncesinden vaz geçtiğini açıkladı.Şeyh Hızır,Riyadaki el-Mahya sitesine 

ve Mekkeye düzenlenen saldırıları işittiğinde ağladığını ancak bunları durduracak 

gücünün bulunmadığını söylediğini belirtti.hızır,Suudi yöneticilerin ve polisinin 

öldürülmesi  gerektiğine dair fetvalardan da ‘rücu’ ettiğini bildirdi.”Görüşlerimden 

etkilenen gençlerin yaptıkları beni çok üzdü.”diyen Şeyh Hızır,bu tür saldırılarının 

düzenlemesinin kesinlikle islami olmadığını ve gençlere bir an önce bu yoldan vaz 

geçmelerini önerdi.(Yeni Şafak) “ 

            İslamiyet her konuda vasatı emreder.İfrat ve Tefritten şiddetle 

nehyeder.Hadisde:”İşlerin hayırlısı vasat ve orta olanıdır.”buyurulur. 

            1970 ve öncesinde süren bir asırlık dönemde batı için en büyük düşman Rusya ve 

Kominizm olarak benimsenmiş ve hedef olarak gösterilmişti.İkibinli yıllardan 

itibaren,Yeni Dünya Düzeni içerisinde,diğer bir ifadeyle 11 Eylül 2001 İkiz kulelerin 

yıkılmasıyla açılan yedi dönemde İslam,islami terör ve düşman olarak İslam alemi 

seçilmiş oldu.Bu amaçla da Üsame bin ladin ve Saddam piyon olarak seçildi,günah 

keçisi olan bu insanlar sebebiyle İslam memleketlerine vurulmaya başlandı ve 

vurulmaya da bahaneler ile devam edilecektir. 

            Burada mesele üzüm yemek olmayıp bağcı dövmektir.Hristiyanlık dünyasında 

islama olan teveccühü durdurmak,hiç olamzsa yavaşlatmak amacıyla güven,huzur ve 

barış dini olan islamın başına terör ifadesini eklemek suretiyle lekelemeye 

çalışılmaktadır. 

            Peygamberimiz zamanından bu yana Müslümanlar sürekli kendileriyle savaşılan 

taraf,Müslümanlar ise müdafaada bulunan taraf olmuşlardır.Kendileriyle 

savaşılmadıkça savaşılmamıştır.İlk büyük savaş olan Bedir,Uhud,hendek savaşlarında 

Müslümanlar kendileri üzerine savaşılan tarafda kalmış,daha sonraki ikiyüz elli yıllık 

sürecek olan haçlı seferleriyle Müslümanlar hep batının istilasına maruz kalan taraf 

olmuşlardır. 

            Bu zamanda da terörden en fazla zarar gören Müslümanlardır.Terörü besleyen 

ise batıdır.Bediüzzamanın tesbitiyle vazifemiz müsbettir.Dünyadaki süren gelen bu 

karışıklıklar duracak olsa,insanların teveccühü islama dönecek,yönelecektir.Kazanan 

Müslüman ve İslam alemi olacaktır. 

  

                                                                                                          Mehmet   ÖZÇELİK 

                                                                                                                 18-12-2003 
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KARANLIĞI VE PUSLU HAVAYI SEVENLER 

  

İsli,sisli,pisli ve puslu havayı ancak ondan menfaatı olanlar sever.Gerek dünya 

genelinde gerekse de Türkiyede bu puslu havayı bir asırdırki sevenler varlıklarını o 

puslu hava ile sürdürmüşlerdir. 

            Dünyanın bir savaş ortamı içerisine girmesini elbetteki silah tüccarları ısrarla 

arzu edip,dünyayı o yöne çekmek için de çaba gösterirler ve de göstermektedirler. 

            İnsanların uyuşturucudan ölmesi,maddi ve manevi kayıp uyuşturucu tüccarlarını 

hiç ilgilendirmemektedir.Onlar oradan gelecek birikimi görmekte ve tüm çabalarıyla 

bunun önündeki engelleri kaldırma yönünde gayrı meşru ve gayrı resmi gayret içine 

girmektedirler. 

            Dünya genelinde doların düşmesinden dolar babaları rahatsızlık 

duymaktadırlar.Tıpkı Türbanın çözülmesini istemiyenler de bundan kendilerine pay 

çıkarmakta oldukları gibi..Oysa yıllardır Kadın haklarını dillerine dolayıp,ağızlarına 

sakız yapanlar;neden onların özgürlüklerinin bir simgesi olan başörtüsüne müdahale 

etmemektedirler.Fuhşa serbestlik,inanca engel eğer bir kadın hakkı ise,böyle bir kadın 

hakkı da,bunu savunanda batsın.Kafasını takacak askı bulamayanlar,türban askısına 

takmaktalar..Fakir ve güçsüz kesimin rağmına olarak doların düşmemesi ve sürekli 

yükselmesi için çaba göstermekte ve kriz havasını sürekli kapalı tutmaktadırlar.Nitekim 

Türkiyede doların düşmesi üzerine bir kısım bankacı ve dolar zenginleri dünya 

bankasına bu durumu şikayet ederek,kötü duruma gittiklerini,düşmemesi için önlem 

almalarını dilekçe ile duyurmuşlardır.Onlarda bir yönüyle haklıdırlar;İnsanların kötü 

durumda olmaları,alım güçlerinin düşmüş olması onları ilgilendirmemektedir.Onları 

ilgilendiren milyon dolarlar üzerinden her gün az bir düşmeyle bile milyar ve trilyonları 

kaybetmek değil,kazanamamış olmak ilgilendirmektedir. 
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            Özellikle Türkiyede her kesimde bunalımların varlığıyla varlıklarını sürdüren 

insanların mevcudiyeti azımsanmayacak kadar çoğunluktadır. 

            İlk 50 yıl darbeler ve inkilablarla geçen Türkiye’nin,son 50 yılıda 

karmaşıklarla,çözümsüzlüklerle sürdürülmüşdür.Bu çözümsüzlükleri çözek,ümid ve 

umut dağıtan kahramanların! Aranmasıyla devam etmiştir.Hepsi de pembe ümitler 

dağıtma sözüyle gelmiş,vaadlerde bulunmuş ancak bir çok çözümsüzlükleri de 

beraberinde getirmiştir. 

            Demokrat parti yani Adnan Menderese bu umut bağlanmış ve yerinde de 

olmuştur.Ancak bu umut 10 yıl ancak sürmüş,giderken bazı çözümsüzlükleri de geride 

bırakarak gitmiştir.Yapacaklarını yerine getirmek için demokrasilerde olmaması 

gereken tavizler vermiştir.Olmayan bir irtica tablosu ve laiklik koruması ile her şeye 

öcü olarak bakılmış,insanlar zıt kutuplara ayrılmıştır.O dönemde Atatürkün 

İstanbuldaki mozalesi Ankaraya taşınmış,Atatürkü koruma kanunu çıkarılmış,dünyada 

eşine rastlanmayan bir insan kanunla korunur hale gelmiştir.Bu da bir çok menfaat 

çevreleri için bulunmaz bir tutanak ve dayanak teşkil etmiş,muhaliflerini alt etmek için 

bu kanuna sığınılmıştır.Atatürkçülük gerçek mecrasından çıkarılarak bir rant 

savaşına,bir ideolojiye ve bir din haline getirilmeye çalışılmıştır ki bu durum hala 

varlığını sürdürmektedir. 

            40 yıldır bu puslu havadan istifade edip iktidarını devam ettirenlerden biride hiç 

tartışmasız Süleyman Demireldir.O da vadettiği umutları dağıtmaya 

çalışmış,Menderesin araladığı kapıyı biraz daha açmaya çalışmışsa da pek başarılı olma 

yolunda bir uygulamada bulunmuştur.Belki onun en büyük başarısı ileriye götürmekten 

ziyade,geriye gitmeye engel olması birazda yerinde saymasıdır.Eline çok imkan ve 

yetkiler verilmesine rağmen köklü çözümler üretmemiştir.Adeta belli kesimleri yani 

sağcı denilenleri devlet ve kendi kontrolünde tutmayı başarmıştır.Nitekim bir çoklarına 

sizden de milletvekili alacağım demesine rağmen almamış ve almamasını şu zeka 

çıkışıyla susturmuştur;İşte ben varım ya… 

            İktidarlar gerçek iktidar çözümlerle elde edilirken,Türkiyede iktidar 

çözümsüzlüklerle sürdürülmüştür.Kendi kesimine fayda ve iktidar kazandırma 

çabasına girilmiştir.Milletin menfaatı geri plana atılmış,millete az bir teveccühü millet 

çok çok fazlasıyla vererek ödemiştir.Ancak verilen ve ödenen tekrar millete dönmemiş 

veya çok çok az bir miktarına millet kavuşmuştur. 

            Buna rağmen millet yine de şunu istemiştir;Gölge etme,başka ihsan 

istemez.Kolumu bağlama veya kolumu bağlayan bağlardan beni kurtar yeter,demiştir. 

            Kara oğlan bir kurtarıcı olarak tepeden inme milletin önüne sunulmuş,yıllarca 

onda da umut ve ümit aranmış.Sol kesim de onunla avutulmuştur.Ancak sonunda o da 

göstermiştir ki;Cumhuriyet tarihinde görülmeyen ekonomik dibe vuruş onun 

döneminde olmuş,meclisdeki en büyük hakaret onun meclis temsilciliğinde 

gerçekleşmiştir. 

            Sağın oylarını bölmek amacıyla CHP’nin İsviçreden bizzat giderek getirttiği 

Necmettin Erbakan’da insanlar için Menderesden sonra büyük bir umut olmuş ancak 

onun gelmesi kavgayı daha da ateşlendirmiş,kavgayı farklı geniş mecralara 

çekmiştir.Milleti dövmek için günah keçisi olarak adeta bulunmaz bir imkan 



sağlamıştır.İfratlar tefritleri doğurmuş,bir türlü vasat bir ortama gelinmemiştir.Anne 

babanın terbiye etmediğini zaman terbiye eder,sözü gereği zaman bazı şeyleri değiştirse 

de yine de temelde de farklılıklar o asliyetteki ifratı ortadan kaldırmamış,çözüm 

niyetiyle yapılanlar hep çözümsüzlüklere kapı açmıştır. 

Her dönemde de insanlar en büyük manevi fakirliğini yaşamış,maddi olarak da 

3-5 sente muhtaç hale getirilmiştir.Evet aynen de gelinmemiş getirilmiştir. 

Kavgalılar,kavgayı sevenler,kavgayı sürdürenler hep sahnenin önünde 

bulunmuşlardır.Millet ise hep sahnenin gerisinde kalmış,istemediği halde kendi 

hesabına kararlar alınmıştır. 

CHP ve deniz Baykal ve tüm müntesibleri yeni projeler üretmekten uzak,hep 

muhalefette kalmışlardır.İktidarları döneminde bile muhalefet yapmışlardır.Üretim 

partisi değil,tüketim partisi olmuşlardır. 

Menderesin araladığı kapıyı açan Turgut Özal olmuştur.Ancak oda iktidar 

sarhoşluğuna kapılmış,kısa dönemde çok şeyler yapmasına rağmen dümeni teslim ettiği 

Mesut Yılmaz’la partisinin sonunu getirmiştir. 

Sisli dönemin insanları da dönemleri gibi kendileri de üzerlerindeki sisleri 

koruyarak çekilmişlerdir. 

Tayyib Erdoğan’ın yaptığı en büyük başarı ve hizmeti yapacakları 

olmayıp,yaptıklarıdır.Yani eskilerden olan bu sisli ve puslu insanları devre dışı 

bırakmasıdır.Hepsini silip süpürerek tek başına,onların üzerindeki yılların birikimini 

ortadan kaldırmasıdır.Öyle ki bu hizmeti Türkiye ile sınırlı kalmamış bu durum Kıbrıs 

Türklerine kadar ulaşmıştır. 

Rauf Denktaş kültür ve siyaset yönünün ağırlığıyla bilinen bir insan olması 

yönüyle sevilmektedir.Ancak oda 40 yıldır Kıbrısda çözümsüzlüğe oynamış,kendi 

iktidarını çözümsüzlükle aramıştır.Son Kıbrıs referandumuda bunu göstermektedir. 

Kendi halkına muhalif olarak Hayır demiş,Hayır diyen Rum kesimiyle ortak hareket 

etmiştir. 

Adamın birisi iki kızını da evlendirir.Durumlarını sormak üzere yanlarına 

varır.Çiftçiye verdiği kızının halini sorduğunda kızı,babalarının kendilerine bu sene bol 

yağmur yağması için dua etmelerini ister.Baba olur der.Öbür kızına varır,onun da 

durumunu sorduğunda o kızı da babasına,bu senenin yağmurlu geçmemesi için dua 

etmelerini ve böylece piyasanın erken açılmasıyla inşaat işlerinin erken başlayarak 

duvar ustası olan kocasının daha fazla para kazanarak borçlarını ödemeleri gerektiğini 

bildirir.Baba ise ikisinden birisinin mutlaka durumunun kötü olacağını düşünerek 

oradan ayrılır. 

Yağmuru isteyen olduğu gibi,istemeyen de bulunmaktadır.Hayrola,kaderin 

takdiri ola…Hayrola nice hayırlı sabahlar ola…Gecenin karanlığından umutlananlar 

kaybola…Allah iyiden yana ola… 

  



                                                                                              Mehmet ÖZÇELİK 

                                                                                                    25-04-2004 

                       

 

KÖRLER ÜLKESİNİN GÖREN GÖZLÜLERİ 

  

            Bir memlekette sihirli bir su vardır.Ondan içen herkes delirmektedir.Memlekette 

bulunan herkes o sudan içmiş ancak memleketin yöneticisi ve yardımcısı 

içmemiştir.Delilerin içerisinde akıllılar deli durumuna düşmüşlerdir.Son çare olarak 

bunlarda o sudan içmeye ve diğerleri gibi deli olmaya karar verirler ve diğerleri gibi 

olurlar.Artık rahatlamışlar,diğerleri tarafından da alaya alınmamaktadırlar.Bir farkla 

artık akılları yerinde değildir. 

            Deliler memleketi olurda hiç körler memleketi olmaz mı?Körler ülkesinde 

yaşayan görenler,körlerin yanında kendileri kör,körler gözlü durumunda 

kalmaktadırlar.Bu birkaç tane körde ya kendileri de diğerleri gibi kör olacaktır ki 

rahatlasın ve onlarla daha rahat bir ortamda anlaşabilsin veyahut da körleri tedavi 

etsinler. 

            Tanzimattan bu yana aydınlarımız hakikatı görememekte,kendi karanlık 

dünyalarında aramaktadırlar.İçlerinde bulunan birkaç gözü açık veya açık gözlü 

aydınlar onların içerisinde ya kaybolmakta veya dışlanmaktadır. 

            Hakkında çok şey söylenip yazılan aydınlarımızdan birisi de Cem 

Karacadır.Kendisiyle yapılan bir röportajda Tanrıyla barıştım ifadesini 

kullanmıştı.Olayı özetle şöyle izah etmekteydi: 

            Kendilerinin kendi kafalarında tasarladıkları bir tanrı tasavvuru içerisinde 

olduklarını yoksa gerçek manada bir inanma olarak inanmış olmadıklarını,genel olarak 

materyalist bir dünya görüşüne sahib olduklarını ifade etmekteydi. 

            Kendisi üzerinde Almanyada bir kadının şu sözünün etkili olduğunu 

söyler.Aslında bu söz Hz.Aliye aid bir sözdür. 

            “Eğer gerçekten sizin dediğiniz gibi Allah yoksa,ibadet yoksa bizim bunlara 

inanıp yerine getirmemiz halinde kaybedecek bir şeyimiz yoktur.Eğer var ise ki bir çok 

varlığının delilleri mevcuttur,işte o zaman vay sizin halinize…” 

            Çalkantılı yılların çalkantılı adamı…Arkadaşları tarafından döneklikle suçlansa 

da ömrünün sonunda kendisiyle kurulan diyalog,hoşgörü ve yaklaşımlar etkili 

olmuş,Yurt dışına sürülmesinden sonra Özalın girişimleriyle tekrar memleketine 

dönmüştür. 



            Sol kesimin başlangıçta sahiblendiği bu insan,hayatının sonunda onlardan farklı 

olarak kopardığı toplumla olan bağlantısını tekrar bağlama yoluna girmekteydi.Bunun 

tezahürüdür ki,öldüğünde cenazesinin alkışlarla değil de tekbirlerle kaldırılmasını 

vasiyetinde belirtmişti ve öyle de oldu. 

            Kendisi bu millete yönelince,millette ona yönelmiş,onu tekbir ve rahmetlerle 

uğurlamıştı.Bu millet kendisine sırt çevirene de sırt çevirmesini bilmektedir.  

            Barış Manço gibi insanlar bunu da ölümünden sonra ancak anlamaya 

çalışıyorlardı. 

            Bir kısmıda dönek olarak ithamda bulunuyordu.Nitekim Nazım Hikmetten 

şiirlerin okunacağı bir geceye Karaca çağrılmıyor, sebeb olarak da şöyle 

deniyordu:”Ezan okuyan insanın Nazım Hikmet okuması bana ters 

geliyor.Bölünmüş,parçalanmış bir sol ortamda baktı ki yaşayamayacak,hem ezan hem 

Nazım okumaya başladı.Bu benim için oportünizmdir.Cem karaca dönektir.”[1] 

            O her şeyin moda olduğu dönemde solun sanatçısı olarak sanata 

başlamış,hayatının sonunu da milletin sanatçısı olarak bitirmişti. 

            Kendisiyle yapılan bir röportajda:”Ezanın Türkçe okunmasına ne 

diyorsunuz?”sorusuna olumsuz cevap verirken şunları da söylemişti:”Bir kere,sabah 

ezanının hele güzel okunduğu takdirdeki güzelliği Türkçe okunduğunda aynı huşu 

hissini insanlara verecek mi,vermeyecek mi?Sabah ezanları bana özellikle çok 

dokunur.Sabaha doğru Beyoğlu’dan dönerken,kafalar hafif kıyak,orada şöyle bir ezan 

okunuyor ki,insan bir iç hesaplaşmaya giriyor.”[2] 

            Onun son sözü onun hakkında son hükmüde veriyordu: 

“Dervişanız’Hak dost’deriz 

Dercişanız dervişan 

Allah yar,yar 

Bu can emanet bedebe 

Sonunda sarılır kefene 

Allah yar,yar 

Yol bir,akıl bir 

Bak da görebil 

Sev,korkma sakın 

Rab sana yakın 

Allah yar,yar 

file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/korler....htm%23_ftn1
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/korler....htm%23_ftn2


Üç var,yedi var 

Oniki var,kırk var 

6666 inen var 

Allah yar,yar.” 

Allahdan kendisi için rahmet diliyor,yarıyla yar olsun. 

Bu asrın toprağında tanelerin her biri bir tarafa dağılmış;arpa-buğday birbirine 

karışmış,bu durumda iyi bir sentez ve analiz gerek…Saçılan tanelerin bir araya getirilip 

toplanması gerek… 

Yapılan itiraflar ve geçen zamanlar en büyük müfessir olup hakikatları tefsir ve 

izah ediyor. 

Hasan Cemal:”Kimse kızmasın kendimi yazdım”eserinde ifşaatlarda 

bulunurken,bir siyasi partinin fikir babalığını yapan Ali Bulaç’da büyük bir dönüşle 

yeni bir çizgi ve yeni bir cemaat kendisi için çiziyordu. 

Diğer taraftan,”İslamcı yazar Mehmet Metiner’in ‘‘Ben değiştim’’ diyerek 

yaptığı özeleştiri, İslamcı köşe yazarlarının büyük tepkisini çekti. “[3]haberi de bir 

dönemin muhasebesini gündeme getiriyordu. 

Yıllardır içerisinde bulunduğu siyasi partideki özellikle Akıncılar derneğinde 

faaliyetlerinin sertliğe yönelik olduğunu ifade ve ifşa ediyordu.Heykelleri yıkma 

düşüncesinde olduklarını,cihad ile devlete sahib olmaya çalıştıklarını,Taliban kafalı 

olup,şeriatı devlet eliyle gerçekleştirmek istediklerini söylüyordu.Din üzerinden siyaset 

yapmanın artık yanlış olduğunu anlamış olduğunu,din devleti kurma isteğinde 

bulunduklarını,Humeynicilik ve İran devrimini alkışladıklarını ifade ediyordu. 

Bütün bu ifadelere rağmen,kendisini de dönek olarak nitelendirmelerine rağmen 

gene de kendisinin televizyondaki konuşmalarından durulma çabası içerisinde olmakla 

beraber daha durulmadığını,kendi iç dünyasındaki hesaplaşmanın tam bir netliğe 

kavuşmadığını da ifadelerinden anladım. 

Bizler yıllarca yani 30 yıldan fazla süren bir zaman sürecinde hep 

söyledik;Siyaset yolu ile sağlıklı ve köklü bir hizmet yapılamaz.Gerçek hizmet halkın 

inanç yönünden birebir mükemmelleştirilmesi,dünyevi tüm menfaat ve bağlardan azade 

olarak ihlasla ve samimiyetle dine hizmet edilmesidir. 

Zira doğrudan dine hizmet,siyasetler üstü bir siyasettir. 

Siyasetin çirkin yüzünden ve neticesindendir ki Bediüzzaman;şeytandan kaçar 

gibi siyasetten kaçmış,siyaset yoluyla dine hizmet etmeyi asıl maksad yapmamıştır.Ve 

zamanda onu her yönüyle tasdik etmektedir. 
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                                                                                                          Mehmet   ÖZÇELİK 

                                                                                                                 18-03-2004 

  

 

  
 

[1] Yeni şafak.A.Kekeç.11-02-

2004. 

[2] Yeni Şafak.10-02-2004. [3] Hürriyet.9-2-004 

  

                         

 

MADDENİN ARDINDAKİ SIR…ÜZERİNE 

  

            İnanç konusunda en sağlıklı ve doğru görüş ve isabetli yol ehli sünnet ve 

cemaatın yoludur.Ancak bu yol içerisinde de orta yolu takib edenlerin kaygan zeminde 

yürüyüp patanaj yaptıklarına da şahid olmaktayız.Bu durumda genellikle ifrata karşı 

tefritte,tefrite karşı da ifratta bulunmaktan kaynaklanır. 

            İşte Harun Yahya’nın eserlerinden istifadeyle hazırlanan Maddenin ardındaki 

sır adlı cd eserinde de;Materyalistlerin her şeyi maddeye vererek maddeyi ilah 

durumuna koyan düşüncelerini çürütme yoluna gidilirken ifrat edilip maddenin varlığı 

da yok kabul edilip,hayali olarak değerlendirilmiştir.İfrat harekete tefritle mukabele 

edilmiştir.Bırakılan açık kapıdan çok su-i istimallere gidebilecek kapılar açılmıştır. 

            Aynı zamanda konuya Vahdet-ül Vücud nazarıyla bakılarak varlığın birliği 

konusu işlenilmiştir. 

            Vahdet-ül Vücud;varlığın birliği adıyla her şeyde Allahın varlığı ve birliğini 

görerek O’nun dışındakileri inkar edip,sadece var ve varlık olarak onun varlığını kabul 

etmektir.Görünen veya varlık adıyla ve namıyla hiçbir şey yok ancak onun varlığı 

vardır,demektir. 

            Bu görüşün sahibi olan Hallac-ı Mansur manevi kemalatıyla her nereye ve neye 

bakarsa orada Allahın varlığını görmekte,kendisinde de hakeza O’nu ve O’nun varlığını 

görmesi üzerine –Enel Hak-yani Ben Hak’ım,Allah’ım,ifadesiyle kendi ve kendisi gibi 

olan varlıkları inkar etmiş,sadece varlık olarak Allah’ın varlığını kabul etmiştir. 

            Cezbe halinde söylenen bu sözden dolayı bu zat mazurdur.Buna rağmen şeriat 

kılıncıyla cezalandırılmış,dinin zahiri hükmüne göre dünyevi cezası uygulanmıştır. 

Ancak onun dışındaki bir kimsenin böyle bir ifadeyi cezbe hali olmaksızın söylemesi 

dinen bir küfür ifadesidir. 
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            Burada Din ve Allah hesabına bütün mahlukat inkar ve reddedilirken, 

materyalistlerce de tabiat ve madde hesabına Allah ve Din inkar edilmektedir. 

            Tarih yine tekerrür etmektedir.Bazen din adına,bazen din dışı bir inanç 

adına!Hayalin altında kurtuluş aranırken,yine her şeyler hayale büründürülmeye 

çalışılmaktadır.Hakikat tatlı olduğu kadar,acıdır da…Acıları red uğruna tatlı olan 

hakikatlar hayale sarılarak feda edilmektedir.Birisi hakikatsızlıkta hakikat 

ararken,öbürü hakikatlarda hakikatsızlık aramaktadır. 

            Vahdetül Vücud konusunda Bediüzzaman hazretleri isabetli izah ve tesbitlerde 

bulunmaktadır.Buradan hareketle özetleyecek olursak: 

            Rasulullahın açtığı ve umumun gittiği gerçek yolun ilk üç asırda bulunan 

sahabe,tabiin,mezheb imamı olduklarını ifade etmektedirler.Ehli vahdetil vücudun 

tarzına alternatif olarak şu dört esas ile gitmeyi tercih etmektedir;” Şu acz, fakr, şefkat, 

tefekkür tarikindeki Dört Hatve…”,”Hem bu tarik daha umumî ve cadde-i kübrâdır. 

Çünkü, kâinatı, ehl-i vahdetü'l-vücud gibi, huzur-u daimî kazanmak için idama 

mahkûm zannedip Lâ mevcude illâ Hû hükmetmeye veyahut ehl-i vahdetü'ş-şuhud gibi, 

huzur-u daimî için kâinatı nisyan-ı mutlak hapsinde hapse mahkûm tahayyül edip Lâ 

meşhude illâ Hû demeye mecbur olmuyor. Belki, idamdan ve hapisten gayet zâhir olarak 

Kur'ân affettiğinden, o da sarf-ı nazar edip ve mevcudatı kendileri hesabına hizmetten 

azlederek Fâtır-ı Zülcelâl hesabına istihdam edip Esmâ-i Hüsnâsının mazhariyet ve 

aynadarlık vazifesinde istimal ederek, mânâ-yı harfî nazarıyla onlara bakıp, mutlak 

gafletten kurtulup huzur-u daimîye girmektir; herşeyde Cenâb-ı Hakka bir yol 

bulmaktır. Elhasıl, mevcudatı mevcudat hesabına hizmetten azlederek, mânâ-yı ismiyle 

bakmamaktır.”[1] 

            Kainata kendi hesabına bakanların bir kısmı inkara giderken,bir kısmı da onun 

inkarına gitmiştir.Orta yol ise tüm varlıklara yaratıcıları namına bakmak,onları Allah’ı 

gösteren ve bildiren birer eser olarak değerlendirmektir. 

Sual: Vahdetü'l-vücud meselesi, çoklar tarafından en yüksek makam telâkki 

ediliyor. Halbuki, velâyet-i kübrâda bulunan, başta Hulefâ-i Erbaa olmak üzere 

Sahabeler ve hem başta Hamse-i Âl-i Abâ olarak Eimme-i Ehl-i Beyt ve hem başta 

Eimme-i Erbaa olarak Müçtehidîn ve Tâbiînden, bu çeşit vahdetü'l-vücud meşrebi 

sarihan görülmemiş. Acaba onlardan sonra çıkanlar daha ileri mi gitmişler, daha 

mükemmel bir cadde-i kübrâ mı bulmuşlar? 

Elcevap: Hâşâ! Şems-i risaletin en yakın yıldızları ve en karib vereseleri bulunan 

o asfiyadan, hiç kimsenin haddi değil, daha ileri gidebilsin. Belki cadde-i kübrâ 

onlarındır. 

Vahdetü'l-vücud ise, bir meşrep ve bir hal ve bir nâkıs mertebedir. Fakat zevkli, 

neş'eli olduğundan, seyr ü sülûkta o mertebeye girdikleri vakit, çoğu çıkmak 

istemiyorlar,orada kalıyorlar, en müntehâ mertebe zannediyorlar. 

            İşte şu meşrep sahibi, eğer maddiyattan ve vesaitten tecerrüd etmiş ve esbab 

perdesini yırtmış bir ruh ise, istiğrakkârâne bir şuhuda mazhar ise, vahdetü'l-vücuddan 

değil, belki vahdetü'ş-şuhuddan neş'et eden, ilmî değil, hâlî bir vahdet-i vücud onun için 

bir kemal, bir makam temin edebilir. Hattâ, Allah hesabına kâinatı inkâr etmek 
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derecesine gidebilir. Yoksa, esbab içinde dalmış ise, maddiyata mütevağğıl ise, 

vahdetü'l-vücud demesi, kâinat hesabına Allah'ı inkâr etmeye kadar çıkar. 

            Evet, cadde-i kübrâ, Sahabe ve Tâbiîn ve asfiyanın caddesidir. 

 [2]cümlesi, onların kaide-i külliyeleridir. Ve Cenâb-ı Hakkın, 

  [3]mazmunu üzere, hiçbir şeyle müşabeheti yok. Tahayyüz ve 

tecezzîden münezzehtir. Mevcudatla alâkası, Hâlıkıyettir. Ehl-i vahdetü'l-vücudun 

dedikleri gibi mevcudat evham ve hayalât değil. Görünen eşya dahi Cenâb-ı Hakkın 

âsârıdır. "Heme ost" (Her şey O’dur)değil, "Heme ezost"(Her şey O’ndandır,onun 

yaratmasıyladır)tur. Çünkü, hadisat ayn-ı kadîm olamaz.”[4] 

            Tıpkı bir devlet başkanının devletin her kademesinde oraya münasib olarak bir 

hakimiyeti olduğu gibi,Cenab-ı Hak’da her bir isminin ayrı ayrı tecellisiyle iş 

görmektedir. 

            Veya dört tarafı aynayla kaplı odalara giren insanlar kendi aynalarında kendi 

kabiliyetlerine göre ve kendi kabiliyetlerini görürler.Başkalarındaki farklılık ona mani 

olmadığı gibi,kendisinde görülenin onlarında farklılaşmasına da engel teşkil etmezler. 

            Cenab-ı Hak da her insanın yaratılış aynasında ayrı ayrı tecelli etmektedir.  

“Şimdi, ehl-i vahdetü'l-vücud madem Lâ mevcude illâ Hû  der, hakaik-i eşyayı 

hayal derecesine indirir. Cenâb-ı Hakkın Vâcibü'l-Vücud ve Mevcud ve Vâhid ve Ehad 

isimlerinin hakikî cilveleri ve daireleri var. Belki aynaları, daireleri hakikî olmazsa, 

hayalî, ademî dahi olsa, onlara zarar etmez. Belki vücud-u hakikînin aynasında vücut 

rengi olmazsa, daha ziyade sâfi ve parlak olur. Fakat, Rahmân, Rezzâk, Kahhâr, 

Cebbâr, Hallâk gibi isimleri ise, tecellîleri hakikî olmuyor, itibarî oluyor. Halbuki, o 

esmâlar, mevcut ismi gibi hakikattirler, gölge olamazlar; aslîdirler, tebeî olamazlar.”[5] 

Varlıkların hayal olarak kabul edilmesi;Allah’ın hakiki bir varlığı değilde hayali 

bir varlığı yaratmış olduğunu kabul ederek Allah’a iftirada bulunmakla 

kalınmayıp,Allah’ın kullarını aldattığı vehminin de kabul edilmesi gerekir. 

Allah zatı ve sıfatları itibarıyla nasıl hakiki ise,yarattıkları itibarıyla da hakiki ve 

gerçektirler.Kendisinin hakiki,yarattıklarının ise hayali olması düşünülemez.Burada 

varlıkların varlığının O’nun varlığı ile mukayesesi söz konusu değildir.Zira O’nun 

varlığının yanında,diğer varlıklar solda sıfır bile olamazlar.Ancak bu onların reddini 

gerektirmez çünki reddedilmesi halinde Allah’ın Halikiyeti,yaratıcılığı inkar ve red 

edilmiş olur. 

“Tarikatin gayet mühim bir meşrebi olan "vahdetü'l-vücud" namı altındaki 

vahdetü'ş-şuhud, yani, Vâcibü'l-Vücudun vücuduna hasr-ı nazar edip, sair mevcudatı, o 

vücud-u Vâcibe nisbeten o kadar zayıf ve gölge görür ki, vücut ismine lâyık olmadığını 

hükmedip, hayal perdesine sarıp, terk-i mâsivâ makamında onları hiç saymak, hattâ 

mâdum tasavvur etmek, yalnız cilve-i esmâ-i İlâhiyeye hayalî bir ayna vaziyeti vermek 

kadar ileri gider. 
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            O meşrep, daire-i esbabdan geçip, terk-i mâsivâ sırrıyla mümkinattan alâkasını 

kesen ehass-ı havassın istiğrak-ı mutlak hâletinde mazhar olduğu salih bir meşreptir. Şu 

meşrebi, esbab içinde boğulanların ve dünyaya âşık olanların ve felsefe-i maddiye ile 

tabiata saplananların nazarına ilmî bir surette telkin etmek, tabiat ve maddede onları 

boğdurmaktır ve hakikat-i İslâmiyeden uzaklaştırmaktır. Çünkü, dünyaya âşık ve 

daire-i esbaba bağlı bir nazar, bu fâni dünyaya bir nevi beka vermek ister. O dünya 

mahbubunu elinden kaçırmak istemiyor, vahdetü'l-vücud bahanesiyle ona bir bâki 

vücut tevehhüm eder; o mahbubu olan dünya hesabına ve beka ve ebediyeti ona tam 

mal etmesine binaen, bir mâbudiyet derecesine çıkarır-neûzü billâh-Allah'ı inkâr etmek 

vartasına yol açar.”[6] 

Bu meslek ve meşrebin özellikle zamanımızda tehlikesine değinen 

Bediüzzaman;“Şu asırda maddiyyunluk fikri o derece istilâ etmiş ki, maddiyatı herşeye 

merci biliyorlar. Böyle bir asırda, has ehl-i iman, maddiyatı idam eder derecesinde 

ehemmiyetsiz gördüklerinden, vahdetü'l-vücud meşrebi ortaya atılsa, belki 

maddiyyunlar sahip çıkacaklar, "Biz de böyle diyoruz" diyecekler. Halbuki, dünyada 

meşârib içinde, maddiyyunların ve tabiatperestlerin mesleğinden en uzak meşrep, 

vahdetü'l-vücud meşrebidir. Çünkü, ehl-i vahdetü'l-vücud, o kadar vücud-u İlâhîye 

kuvvet-i imanla ehemmiyet veriyorlar ki, kâinatı ve mevcudatı inkâr ediyorlar. 

Maddiyyunlar ise, o kadar mevcudata ehemmiyet veriyorlar ki, kâinat hesabına Allah'ı 

inkâr ediyorlar. İşte bunlar nerede, ötekiler nerede?”[7] 

Bu yolun umumi bir yol olmayıp hususi bir yol olması sadece o yolda süluk edip 

giden zatı ve onun gördükleriyle yaptığı tevilleri kapsar ve bağlar.Umumu 

bağlamaz.“Evet, ruh, mâhiyeti itibarıyla bir kanun-u emrîdir. Fakat vücud-u hâricî 

giydirilmiş bir nâmus-u zîhayattır ve vücud-u hâricî sahibi bir kanundur. Hazret-i 

Muhyiddin, yalnız mâhiyeti noktasında düşünmüştür. Vahdetü'l-vücud meşrebince, 

eşyanın vücudunu hayal görüyor. O zât, hârika keşfiyâtıyla ve müşâhedâtıyla ve mühim 

bir meşreb sahibi ve müstakil bir meslek ihtiyar ettiğinden, bilmecburiye, zayıf 

te'vilâtla, tekellüflü bir surette, bazı âyâtı meşrebine, meşhûdâtına tatbik ediyor, âyâtın 

sarâhatini incitiyor. Sâir risalelerde cadde-i müstakîme-i Kur'âniye ve minhâc-ı kavîm-i 

Ehl-i Sünnet beyan edilmiştir. O zât-ı kudsînin kendine mahsus bir makamı var; hem 

makbûlîndendir. Fakat mîzansız keşfiyâtında hudutları çiğnemiş ve cumhûr-u 

muhakkıkîne çok meselelerde muhâlefet etmiş.”[8] 

Çünki;” Hazret-i Muhyiddin aldatmaz, fakat aldanır. Hâdîdir, fakat her 

kitabında mühdî olamıyor. Gördüğü doğrudur, fakat hakikat değildir.”[9] 

            Vahdetül vücud meselesi bir saplantı,bir kaçış,bir anlama zorluğundan dolayı 

inkar,özel bir hal,kısır bir düşünce,dünya nefretinden ziyade dünya sevgisinden 

kaynaklanmaktadır.Gıda ile doyum değil,meyve ile avunma ve yetinmedir. 

“SUAL: Muhyiddin-i Arab, vahdetü'l-vücud meselesini en yüksek bir mertebe 

telâkki ettiği gibi, ehl-i aşk bir kısım evliyâ-i azîme dahi ona ittibâ etmişler. Bu meslek 

en yüksek mertebe olmadığını, hem hakikî olmadığını, belki bir derecede ehl-i sekir ve 

istiğrâkın ve ashâb-ı şevk ve aşkın meşrebi olduğunu söylüyorsun. Öyle ise, muhtasaran 

sırr-ı verâset-i Nübüvvetle ve Kur'ân'ın sarâhatiyle gösterilen Tevhîdin yüksek 

mertebesi hangisidir? Göster. 
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            BİRİNCİ NÜKTE: Vahdetü'l-vücudun meşrebine ve saplanmasına çok esbab 

var. Onlardan bir ikisi kısaca beyan edilecek. 

Birinci sebep: Mertebe-i Rubûbiyetin hallâkıyetini âzamî derecede zihinlerine 

sığıştıramadıklarından ve sırr-ı Ehadiyet ile herşeyi bizzat kabza-i Rubûbiyetinde 

tuttuğunu ve herşey kudret ve ihtiyar ve irâdesiyle vücud bulduğunu kalblerine tam 

yerleştiremediklerinden, "Herşey Odur" veyahut "yoktur" veya "hayaldir" veya 

"tezâhüriyetidir" veya "cilveleridir" demeye kendilerini mecbur bilmişler. 

 İkinci sebep: Firâkı hiç istemeyen ve firaktan şiddetle kaçan ve ayrılıktan 

titreyen ve bu'diyetten Cehennem gibi korkan ve zevâlden gayet derece nefret eden ve 

visâli, rûhu ve canı gibi seven ve kurbiyeti Cennet gibi hadsiz bir iştiyakla arzulayan aşk 

sıfatı, herşeydeki akrebiyet-i İlâhiyenin bir cilvesine yapışmakla, firak ve bu'diyeti hiçe 

sayıp, likâ ve visâli dâimî zannederek "Lâ mevcude illâ Hû" diye, aşkın sekriyle ve o 

şevk-i bekà ve likà ve visâlin muktezâsıyla, gayet zevkli bir meşreb-i hâli vahdetü'l-

vücudda bulunduğunu tasavvur ederek, müthiş firaklardan kurtulmak için, o vahdetü'l-

vücud meselesini melce' ittihâz etmişler. 

            Vahdetü'l-vücudun meşrebine sebebiyet veren aşkın envaından en mühim ciheti, 

aşk-ı dünyadır. Mecâzî olan aşk-ı dünya, aşk-ı hakikîye inkılâb ettiği zaman, vahdetü'l-

vücuda inkılâb eder.  

Nasıl ki insandan şahsî bir mahbûbu muhabbet-i mecâzî ile seven, sonra zevâl ve 

fenâsını kalbine yerleştiremeyen bir âşık, mahbûbuna aşk-ı hakikî ile bir bekà 

kazandırmak için "Mâbud ve Mahbûb-u Hakikînin bir âyine-i cemâlidir" diye kendini 

tesellî eder, bir hakikate yapışır. Öyle de, koca dünyayı ve kâinatı hey'et-i mecmuasıyla 

mahbub ittihâz eden, sonra o muhabbet-i acîbe dâimî zevâl ve firak kamçılarıyla 

muhabbet-i hakikîye inkılâb ettiği vakit, o çok büyük mahbubunu zevâl ve firaktan 

kurtarmak için vahdetü'l-vücud meşrebine ilticâ eder. Eğer gayet yüksek ve kuvvetli 

îmân sahibi ise, Muhyiddin-i Arabın emsâli gibi zâtlara zevkli, nûrânî, makbul bir 

mertebe olur. Yoksa, vartalara, maddiyâta girmek, esbapta boğulmak ihtimâli var. 

Vahdetü'ş-şuhud ise, o zararsızdır, ehl-i sahvın da yüksek bir meşrebidir.”[10]  

            Vahdetül vücuda bir iltibas vardır.Zira ayna ile aynada görülen birbirine 

karıştırılmaktadır.Bu durumda da ya ayna veya aynada görünen inkar 

edilmektedir.Birinden materyalist görüş,diğerinden de vahdetül vücud zuhur 

etmiştir.“Zât-ı Rahmânü'r-Rahîmin delilleri ve aynaları olan zîhayat ve insan gibi 

mazharlar o kadar o Zât-ı Vâcibü'l-Vücuda delâletleri kat'î ve vâzıh ve zâhirdir ki, 

güneşin timsalini ve aksini tutan parlak bir ayna parlaklığına ve delâletinin vuzuhuna 

işareten "O ayna güneştir" denildiği gibi, "İnsanda suret-i Rahmân var" vuzuh-u 

delâletine ve kemâl-i münasebetine işareten denilmiş ve denilir. Ve ehl-i vahdetü'l-

vücudun mutedil kısmı Lâ mevcude illâ Hû bu sırra binaen, bu delâletin vuzuhuna ve bu 

münasebetin kemâline bir ünvan olarak demişler.”[11] 

            Osmanlı paşalarından birisinin oğluda her şeyi hayal ve yokluğa atar,hiçbir şey 

yok,ben de yokum,der.Yine böyle bir yemek esnasında sofrada bulunan her şeyi yok 

olarak niteler.Baba artık dayanamaz ve yemek bulunan tabağı kaptığı gibi oğlunun 

kafasına çarpar.Bunun acısıyla oğluda feryadı basıp ağrıdığını ifade eder. 
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            Baba cevaben;madem bu yoktu,sen yoktun acı nereden çıktı ve nasıl 

oluştu,der.Böylece bu mantıklı cevab karşısında ağrıyı unutmayan oğlu bir daha da 

böyle iddialarda bulunmaz ve vaz geçer. 

“Evet, vahdetü'l-vücuddan bahseden, fikren serâdan Süreyyaya çıkarak, kâinatı 

arkasında bırakıp nazarını Arş-ı Âlâya diken, istiğrâkî bir surette kâinatı mâdum sayıp 

herşeyi doğrudan doğruya kuvvet-i imanla Vâhid-i Ehadden görebilir. Yoksa, kâinatın 

arkasında durup kâinata bakan ve önünde esbabı gören ve ferşten nazar eden, elbette 

esbab içinde boğulup tabiat bataklığına düşmek ihtimali var. Fikren Arşa çıkan, 

Celâleddin-i Rumî gibi diyebilir: "Kulağını aç! Herkesten işittiğin sözleri, fıtrî 

fonoğraflar gibi, Cenâb-ı Haktan işitebilirsin." Yoksa, Celâleddin gibi bu derece 

yükseğe çıkamayan ve ferşten Arşa kadar mevcudatı ayna şeklinde görmeyen adama 

"Kulak ver, herkesten kelâmullahı işitirsin" desen, mânen Arştan ferşe sukut eder gibi, 

hilâf-ı hakikat tasavvurât-ı bâtılaya giriftar olur. 

            Yani,"Bizden olmayan ve makamımızı bilmeyen, kitaplarımızı okumasın, zarar 

görür." Evet, bu zamanda Muhyiddin'in kitapları, hususan vahdetü'l-vücuda dair 

meselelerini okumak zararlıdır.”[12] 

            “Ve keza, Vahdetü'l-vücud ehli, kâinatı nefyetmekle idam ediyorlar. Vahdetü'ş-

şühud halkı ise, bütün mevcudatı, görerek, cezalılar gibi nisyan zindanında ebedî hapse 

mahkûm ediyorlar.”[13] 

“S: Vahdetü'l-vücudu nasıl görüyorsun? 

Elcevap: Tevhidde istiğraktır. Ve nazara sığmayan bir tevhid-i zevkîdir. Esasen 

tevhid-i rububiyet ve tevhid-i ulûhiyetten sonra tevhidde zevken şiddet-i istiğrak, 

vahdet-i kudret, yani  

  

 (Kainatta hakiki tesir sahibi ancak odur.)sonra vahdet-i 

idare, sonra vahdetü'ş-şühud, sonra vahdetü'l-vücud, sonra yalnız bir vücudu, sonra 

yalnız bir mevcudu görünceye müncer oluyor. Muhakkıkîn-i sofiyenin müteşabihat 

hükmünde olan şatahatıyla istidlâl edilmez. Daire-i esbabı yırtıp çıkmayan ve tesirinden 

kurtulmayan bir ruh, vahdetü'l-vücuddan dem vursa, haddini tecavüz eder. Dem 

vuranlar, Vâcibü'l-Vücuda o kadar hasr-ı nazar etmişlerdir ki, mümkinattan tecerrüd 

ederek, yalnız bir vücudu, belki bir mevcudu görmüşler.”[14] 

            Kur’anın açtığı umumi bir yol olmayıp,özel hal de olanların özel patika 

yollarıdır. 

             Bu meslek sahiblerinin müşahedelerini dilleriyle ifade de aciz kalmalarının veya 

kendi bulundukları hale göz önünde bulundurup başkaların ihatasızlığıyla çatışması ve 

makamlarına çıkamamasından farklı anlayışların zuhurudur.“Evet, delil içinde neticeyi 

görmek, âlemde Sânii müşahede etmek, tarik-i istiğrakkârâne cihetiyle cedâvil-i 

ekvanda cereyan-ı tecelliyat-ı İlâhiyeyi ve melekûtiyet-i eşyada sereyan-ı füyuzatı ve 

merâyâ-yı mevcudatta tecellî-i esmâ ve sıfâtı, yalnız zevken anlaşılır birer hakikat iken, 
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dîk-ı elfaz sebebiyle ulûhiyet-i sâriye ve hayat-ı sâriye tabir ettiler. Ehl-i fikir, o hakaik-i 

zevkiyeyi nazarın mekayisine sıkıştırdığından, çok evham-ı bâtılaya menşe oldu. 

Maddeperver hükemâ ve zaîfü'l-itikad ehl-i nazarın vahdetü'l-vücudu ile evliyanın 

vahdetü'l-vücudu, tamamen birbirinin zıddıdır.”[15]  

En tehlikeli olanı ise;Batıl Hululiye mezhebininde çıkmasına sebeb olan;Allah’ın 

varlıkla,varlıkların da Allah ile bütünleşip,birleşip,birbirlerinin içine girip,bir cihetle 

hristiyanlıktaki teslis akidesi olan üçün biri yani üçü (Tanrı-Ruhul Kudüs-oğul)birde 

toplama inancını doğurmaktadır. 

“Eğer desen: Bazı mutasavvıfın kelâmından ittisal ve ittihad ve hulûl zahir 

oluyor. Ve ondan tevehhüm edilir ki, bazı maddiyyunun mesleği olan vahdetü'l-vücuda 

bir münasebet gösterir. 

Elcevap: Müteşabih hükmünde olan muhakkikîn-i sofiyenin şatahatını ki, vücud-

u Akdese hasr-ı nazar ve istiğrak ve mümkinattan tecerrüd cihetiyle matmah-ı nazar 

ettikleri delil içinde neticeyi görmek, yani, âlemden Sânii müşahede etmek tarikiyle 

takip ettikleri meslek olan cedavil-i ekvanda cereyan-ı tecelliyatı ve melekûtiyet-i eşyada 

sereyan-ı füyuzatı ve merâyâ-yı mevcudata tecellî-i esmâ ve sıfâtı ise, dîku'l-elfaz 

sebebiyle "ulûhiyet-i sâriye" ve "hayat-ı sâriye" tâbir ettikleri hakaiki başkalar 

anlamadılar. Su-i tefehhümle, kendi istidad-ı şûrelerinden zuhur eden evham-ı vahiyeye, 

muhakkikînin kelimat ve şatahatını tatbik ettiler. Yuha onların akıllarına! Süreyya 

derecesinde olan muhakkikînin efkâr-ı mücerredeleri, serâ derekesinde olan 

mukallidîn-i maddiyyunun efkâr-ı sefilesinden binler derece uzaktır. Evet, şu iki fikrin 

tatbikine çalışmak, şu zaman-ı terakkide akl-ı beşerin duçar-ı sekte olduğunu ve varta-i 

mevte düştüğünü izhar etmektir ki, insaniyet müteessifane nazar ederek ve istidad-ı 

tahkik ve terakki lisanıyla 

 

(Yani: Allah'a yemin olsun ki hayır. Serâ nerede, Süreyyâ nerede? Herşeyi gösteren ışık 

nerede, herşeyi örtüp saklayan zulmet nerede?) 

demeye mecbur oluyor. 

…Şunlar, ehl-i vahdetü'ş-şuhuddurlar. Fakat vahdetü'l-vücudla mecazen tâbir 

edilebilir. Fakat hakikaten vahdetü'l-vücud, bazı hukema-i kadîmenin meslek-i 

bâtılasıdır. 

…Şu mutasavvifînin reis ve kebîri demiş ki: İttisali veya ittihadı veya hulûlü 

iddia eden, mârifet-i İlâhiyeden hiçbirşey istişmam etmemiştir. Evet, mümkün, Vaciple 

nasıl ittisal ve ittihad edecek? Kellâ! Evet, mümkünün ne kıymeti vardır; ta ki vâcip 

onda hulûl ede? Hâşâ! Neam, mümkinde füyuzat-ı İlâhiyeden bir feyiz tecellî eder. İşte 

bunların mesleği ötekilerin mesleğine münasebet ve temas edemez. Zira maddiyyunun 

mesleği maddiyata hasr-ı nazar ve istiğrak ettiklerinden, efkârları fehm-i ulûhiyetten 

tecerrüd edip uzaklaştılar. O derece maddeye kıymet verdiler ki, herşeyi maddede 

görmek, hattâ ulûhiyeti onda mezc etmek gibi bir meslek-i müteassifeye girmişlerdir. 

Fakat ehl-i vahdetü'ş-şuhud olan muhakkikîn-i sofiyye o derece Vâcibe hasr-ı nazar 

etmişler ki, mümkinatın hiçbir kıymeti kalmamıştır; "Bir vardır" derler. El'insaf! Serâ-
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Süreyya kadar birbirinden uzaktır. Maddeyi cemî envâ ve eşkâliyle halk eden Hâlık-ı 

Zülcelâle kasem ederim ki, dünyada şu iki mesleğin temasını intaç eden rey-i 

ahmakaneden daha kabih ve daha hasis ve daha sahibinin mizac-ı aklının inhirafına 

delil olacak bir rey yoktur.”[16] 

            Vahdet-üş şuhud  ise:“Her yerde ve herşeyde kalbini yalnız Allah ile meşgul etme 

hali ve yaşayışıdır. (Bu mesele hakiki olarak ancak veraset-i nübüvvet muhakkikleri 

olan müceddid ve asfiyaların tarifleriyle anlaşılabilir.)(Aziz kardeşim;Vahdet-ül vücuda 

dair bir parça izahat istiyorsunuz. Bu mes'eleye dair Otuz Birinci Mektubun bir 

Lem'asında, Hazret-i Muhyiddin'in bu mes'eledeki fikrine karşı gayet kuvvetli ve izahlı 

bir cevab vardır. Şimdilik bu kadar deriz ki:Bu mes'ele-i vahdet-ül vücudu şimdiki 

insanlara telkin etmek, ciddi zarar verir. Nasıl ki teşbihat ve temsiller, havassın elinden 

avamın eline ve ilmin elinden cehlin eline girse, hakikat telâkki edilir. (Hâşiye) Öyle de: 

Vahdet-ül vücud mes'elesi gibi hakaik-ı ulviye, ehl-i gaflet ve esbab içine dalan avamlara 

girse, tabiat telâkki edilir ve üç mühim zarar verir:Birincisi: Vahdet-ül vücudun 

meşrebi, Cenab-ı Hak hesabına kâinatı âdeta inkâr etmek iken; avama girdikçe, gafil 

avamlara, hususan maddiyyun fikirleriyle âlude olan fikirlere girdikçe, kâinat ve 

maddiyat hesabına uluhiyeti inkâr yoluna gider.İkincisi: Vahdet-ül vücud meşrebi, 

mâsivâ-yı İlâhînin rububiyetini o derece şiddetle reddeder ki, mâsivâyı inkâr ve ikiliği 

ref'ediyor. Değil nüfus-u emmarenin, belki herbir şeyin müstakil vücudunu görmemek 

iken, bu zamanda fikr-i tabiatın istilâsiyle ve gurur ve enaniyetin nefs-i emmareyi 

şişirmesiyle ve âhireti ve Hâlik'ı bir derece unutmak cihetiyle; bazı nüfus-u emmare 

küçük birer firavun, âdeta nefsini mabud ittihaz etmek istidadında bulunan insanlara 

vahdet-ül vücudu telkin etmek, nefs-i emmareyi el-iyazübillâh öyle şımartır ki, ele avuca 

sığmaz.Üçüncüsü: Tegayyür, tebeddül, tecezzi, tahayyüzden mukaddes, münezzeh, 

müberra, muallâ olan Zât-ı Zülcelâl'in vücub-u vücuduna ve tekaddüs ve tenezzühüne 

muvafık düşmeyen tasavvurata sebebiyet verir ve telkinat-ı bâtılaya medar olur. Evet 

vahdet-ül vücuddan bahseden; fikren serâdan Süreyya'ya çıkarak, kâinatı arkasında 

bırakıp nazarını Arş-ı Alâ'ya diken, istigrakî bir surette kâinatı ma'dum sayıp herşeyi 

doğrudan doğruya kuvvet-i iman ile Vâhid-i Ehad'den görebilir. Yoksa kâinatın 

arkasında durup kâinata bakan ve önünde esbabı gören ve ferşten nazar eden, elbette 

esbab içinde boğulup, tabiat bataklığına düşmek ihtimali var. Fikren Arş'a çıkan, 

Celâleddin-i Rumî gibi, diyebilir: "Kulağını aç! Herkesten işittiğin sözleri, fıtrî 

fonoğraflar gibi Cenab-ı Hak'tan işitebilirsin." Yoksa, Celâleddin gibi bu derece 

yükseğe çıkamayan ve ferşten Arş'a kadar mevcudatı âyine şeklinde görmeyen adama, 

"Kulak ver, herkesten Kelâmullah'ı işitirsin." desen, mânen Arş'tan ferşe sukut eder 

gibi, hilaf-ı hakikat tasavvurat-ı bâtılaya giriftar olur! L.)(Haşiye): Nasıl ki iki melâike, 

teşbihin sırr-ı münasebetiyle Sevr ve Hut tesmiye edilen, avamca koca bir öküz ve koca 

bir balık telâkki edilmiştir.” 

            Özetle:Varlıklara vücud vermemek;Allahın sıfatlarının tezahürünü kabul 

etmemektir,Kendi varlığını kabul ederken,yaratıcılığını,ustalığını,ortaya koyduğu 

sanatın hakiki değil de hayali olduğunu öne sürmek,maddeye uluhiyyet vermek,herşeyin 

O’ndan yani onun yaratmasıyla değil de,her şeyin O olduğunu kabul etmektir. 

            Her şeyin hayali olduğunu iddia etmek;dünya hayatındaki imtihanı kabul 

etmemek,iman ve amelin,namaz,oruç gibi ibadetlerin ve ahlakın bir neticesi olmadığını 

düşünmek,sonuç olarak ahireti kabul etmemek demek olup cennet ve cehennemin 

olmasını gerektirecek bir sonucun çıkmayacağını şuurlu veya şuursuz olarak ileri 

sürmek demektir. 
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            Aynı zamanda peygamberlerin gönderilmesinin,kitapların inerek emir ve 

yasakların,dinlerin gönderilmesinin anlamsızlığına inanılmış olunmaktadır. 

            Tarih ve tarihi olaylar tamamen hayali olan bir rüya alemi gibi 

değerlendirilmeye çalışılmakta,koca tarih inkar edilmektedir. 

            İman ve marifet sırrıyla her şeyde bir birlik ve birin eserini olduğunu 

görmeyenler,uzun yollardan künganlarla,birçok çıkabilecek arızalarla su getirmeye 

benzer.Oysa okumasını bilenler her şeyin üzerinde adeta –Made in Allah- yani bu Allah 

yapımıdır diyerek O’nun varlığını ve sanatını görebilirler. 

            Bu arada şuna da değinmekte yarar vardır:Matrix adlı film büyük bir emekle 

hazırlandığı görünmektedir.Burada da işlenen belirli yanlışlar göze 

çarpmaktadır.Bunlar ise, 

            -Herşeyin bir rüya ve hayal olduğu, 

            -Görüşlerin ve görünenlerin hayali olduğu, 

            -Ahiret inancını zedeleyen,yaşanılan olayların daha önceden de yaşandığı,işte 

bunu görmüştüm,beklenen son,ben de burada bekliyordum,bu kaçınılmazdı,kendi 

sonunu kendi hazırladı ifadeleriyle adeta insana düşen,yapması gereken bazı şeylerin 

yapılmasının bile gereksiz ve zararlı sonuçlanacağına işaret edilmektedir. 

            -Üretilen Neo yani hayali,ışık ve enerjik bir güç ilahlaştırılmaktadır. 

            -Sevginin insan yapısından ziyade daha sonradan insan zekasının ürettiği bir 

olgu olarak kabul edilmektedir. 

            ”İnsan öldükten sonra kabirden diri olarak çıkarılacak mıyım?der.O insan,daha 

önce kendisini hiçbir şey değilken yarattığımızı hiç düşünmez mi?”[17] 

            Yaratılma gibi hayat,ölüm ve diriliş hak olarak gerçekleşmiş ve devam 

edecektir.Sübutu olmayanın hakikatı olmadığı gibi,hakikatı olmayan sabit olmaz. 

  

  

                                                                                                          Mehmet   ÖZÇELİK 

                                                                                                                25-02-2004 

 

  

 

[1] Sözler.212. [2] Varlıkların sabit birer 

hakikati vardır.Eşyanın hakikatı 

sabit ve gerçektir. 

[3] "Onun benzeri hiçbir şey 

yoktur." Şûrâ Sûresi, 42:11. 
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[4] Mektubat.384-

385,Lem’alar.598. 

[5] Age.385. 

[6] Age.564-565. 

[7] Age.565. 

[8] Lem’alar.598. 

[9] Age.598. 

[10] Age.600-602. 

[11] Age.635. 

[12] Age.740. 

[13] Mesnevi-i Nuriye.10 risale. 

[14] Age. 

[15] Age.Nokta. 

[16] Muhakemat. 

[17] Meryem.66-67. 

                                                

 

 

KADERDEN ATILAN TAŞLAR 

  

            Kader adildir,kader ilimdir,Allah zulmetmez,insan zulmeder.Kadere iman eden 

kederden emin olur.Kaderden atılan taşa itiraz parmağını uzatma. 

            Meczubun biri köylü çocuklarının kendisini sürekli bir şekilde taşlamasından 

dolayı muzdarip olmaktadır.Çocuklar bir yandan kendisiyle deli diyerek dalga 

geçerken,diğer yandan da korkutmak amacıyla kendisine taş atmaktadırlar. 

            Bu durumdan muzdarip olan deli köyü terk etmeye karar verir.Ve bir gün 

köyden ayrılır. 

            Yolda yürürken iki kişinin kavga ettiğini görerek aralarına girip ayırmaya 

çalışır.Ancak baş edemez. 

            Kavga neticesinde birisi tutar öbürünü öldürerek oradan kaçar.Meczub ise ölen 

kişinin başucuna eğilerek bir şeyler yapmaya çalışır ancak elinden bir şey gelmez. 

            Uzaktan bir şeylerin olduğunu fark eden köylüler koşarak gelir bakarlar ki 

meczubun eli kanlı ve ölen kişinin başında duruyor.Katil zannıyla bunu 

yakalarlar.Öldüren ise çoktan görünmezlere karışmıştır. 

            Yapılacak hiçbir iş olmadığı,durumun aleyhine dönmüş olmasından dolayı 

meczub idama mahkum edilir.İdama götürülürken ağlamaya başlar.Sebebini 

sorduklarında ise;kendisinin korkudan dolayı ağlamadığını ancak Allah’ın kader 

tarafından atmış olduğu küçük taşlardan kaçmış,kendi kayalarımın kafamı kırmasına 

göz yumduğuma ağlıyorum,demiştir. 

            Kaderi tenkid eden başını örse vurur,kırar.Kaderi tenkid etme. 

  

                                                                                                                    Mehmet  ÖZÇELİK 
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MAYIS    AYI 

  

            Bir yıl içerisindeki aylarda gurur duyulacak olaylarla beraber,nefret edip hüzün 

duyulacak olaylarla da karşılaşmaktadır. 

            Nitekim 11-Eylül 2001’le başlayan ikiz kulelerin vuruluşuyla devam eden dünya 

düzeninin değiştirilmeye çalışılması,bizdeki 11-Eylül-1980 yılındaki ihtilalle Türkiyedeki 

düzenin değiştirilmeye başlaması,arkasından müsbet yönde maddi-manevi gelişmeleri 

hazmedemeyenlerin 28-Şubat 1997 gizli ve de sinsice yapılan ihtilalle bir çok 

özgürlüklere zincir vurulmasıyla başlayan,Cumhuriyet tarihinde görülmemiş ekonomik 

çöküntünün yaşanması,daha doğrusu bazılarının kasasının doldurulmasıyla milletin 

yırtık kesesinin tam takır hale getirilerek boşaltılmaya başlamasıdır ki,28 Şubat soğuğu 

olarak tarihe geçmesiyle,kapıdan baktıran Mart ayını da gerilerde bırakmıştır. 

            Türkiye’de 4 büyük ihtilali tetikleyen 1960’daki 27 Mayıs ihtilali,ihtilallerin 

kapısını açarak,adeta bunu meşrulaştırmak suretiyle her on yılda bir 1971,1980 ve 1997 

ihtilallerini tetiklemiştir. 

            Milleti koruma bahanesiyle,devleti koruma esas alınmıştır. 

            Menderes’e büyük haksızlıklar yapılmıştır.İmralı müdürününde 

müşahedesiyle,cesedi yıkanırken yanında bulunan müdür,Menderesin göğsünde 5-6 

yerde sigara yanıklarının bulunup,sigara söndürülmüş olduğunu yeminle söylemiştir. 

            Ve yine onunda tesbitiyle ihtilali yapanların akibetleri hiç de iyi olmamıştır. 

            27 Mayıs ihtilali tarihimizde tam bir kara lekedir.Nasıl ki,batı haçlı seferleriyle 

bir leke alıp silinmez bir iz olarak kalmışsa,27 Mayıs ihtilali tarihimizde tam bir kara 

lekedir.Nasıl ki,batı haçlı seferleriyle bir leke alıp silinmez bir iz olarak kalmışsa,bizde 

de bazı aydın geçinenler başta olmak suretiyle tüm müsebbiblerinin alnında kara bir 

leke ve iz olarak durmaktadır. 

            O gün ihtilali yapma sebebi asıl olarak Aydın Menderes’in 1400 yıllık aslına 

uygun ezan geleneğini Türkçeye çevrilmesiyle tekrar aslına çevirmesi olmuştur.Bazı 

ufak bahanelerde sebeb gösterilmektedir ki mesela,hükumete hücum eden basının 

1958’de bazı haklarının kısılması,üniversite öğrencilerinin tahriklere alet edilmesi 

olmaktadır. 

            Bugün bile ADM başyazarı olan Oktay Ekşi,Başbakana yazdığı mektupta 

[1]özetle;basının bazı haklarının kısılmasından dolayı kendisininde aynen Menderesin 

akibetine düçar olacağını söylemesiyle,27 Mayısa olan özlem veya özlem fikri hala 

değişmemiş ve devam etmektedir.  
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            Bugün bile Türkiyede hala din ve vicdan özgürlüğü uygulanmamaktadır. 

            Almanya gazetesi;Hristiyanlara Türkiyede dini hak verilemiyor diye şikayette 

bulunuyor! 

            Sanki bize veriliyor da?Sırada beklemelisin… 

            Anayasa Başkanı Mustafa Bumin bir sözünde özetle;Meclisde başörtüsünü 

çözse,kabul edilemez,diyerek hazımsızlığını göstermektedir. 

            Türkiye gerçekten garabetlere hamile bir ülke.Belki de iyi doğum yapması için 

iyi sancı çekmesi gerekiyor olabilir… 

            Orgeneral Özkök’de;Türkiye İslam memleketi değil,diyerek şöyle bir garabeti 

hatıra getiriyor;1970’lerde bir kısım Müslümanlar Türkiyenin Dar-ul Harb yani açık 

ifadeyle islamın yaşanmaması sebebiyle düşman istilasıyla eş değerde 

değerlendirilmekte idi.Özellikle ordu buna muhalefet edip sert tavırda 

bulunarak,Türkiyenin bir İslam memleketi olduğunu söylüyordu. 

            İşte o günle bugünkü tavır,tam bir tezad. 

            Türkiye kimliğini arıyor..kendisini arıyor..kaybettiklerini arıyor..ettiklerinin 

şaşkınlığını yaşıyor. 

            -28 Şubat’ı hazırlayanlar,tesettürlü bir milletvekilinin meclise girmesiyle MHP 

suskun kalarak,DSP ise –dışarı,dışarı,dışarı-diye haykırarak hücum etmişlerdi. 

            Bugün ise o dışarı diyenler ve suskun kalanlar dışarıda kaldılar,dışarı 

çıkarıldılar. 

            Başörtüsü yasağı,Kur’an öğretenlere verilen bir yıldan beş yıla kadar olan 

cezanın 6 aya indirilmesine gösterilen tepkiler,İmam_hatip liselerinin kapatılmasını 

isteyenler,Din derslerinin kaldırılmasını isteyenler,dini duygu ve bilgiden yoksun olan ve 

de bundan bir çıkar umanların kangrenleştirmesidir. 

            Bugün Uluslar arası kamu oyu yoklaması şirketi İpsos 10 büyük ülkede yaptığı 

araştırmada,en dindar ülke olarak ABD’yi tesbit etmiştir. 

            ABD’yi dünyada güçlü ve süper yapan olay,onun inanç ve hürriyetlere vermiş 

olduğu serbestlikten ileri gelmiştir.Bizdeki gerileme ise dine olan soğukluk ve 

ilgisizlikten kaynaklanmaktadır. 

            ABD'de cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturup her yıl şu duayı tekrarlayanlar 

gibi,son olarak 2005 yılında bir daha seçilen George W.Bush,Beyaz Saray'da bir grubun 

önünde şu duayı yapmıştır:"Bizi yaratan bir Allah bunu özgürleştirmek için yaptı,ama 

O adaletsizliğe,zulme ve şerre de izin verdi;bu yüzden kalplerimizi kendisiyle 

irtibatlayalım ve bize doğruları yapma gücü vermesini,muhtaçlara yardım etmesini 

niyaz edelim." 



            Bugün herkes misyoner faaliyetlerinden şikayet etmektedir.Bedava İncil 

dağıtılması,kilise evlerinin her yerde serbestçe açılması hatta küçük yaşta hristiyan olup 

20 yıl kadar hristiyanlığa hizmet ederek daha sonra gördüğü bir rüya sebebiyle tekrar 

Müslüman olan Antalyalı papaz bir çok ifşaatıyla beraber,insanları uyuşturarak,para 

vererek hristiyanlaştırdıklarını beyan etmiştir. 

            Dün derin devlet tarafından kurulan partiler,bugün devre dışı bırakılmaktadır. 

            Bu millete en büyük hizmeti yapan üç lidere şahidlik ederim:Hürriyetlerin  

kapısını aralayan Adnan Menderes,Bu kapıyı biraz daha açarak Vicdan-Din-Ekonomik 

özgürlüğü devreye koyan Turgut Özal ve Samimiyeti,ekonomideki başarısı ve de müsbet 

hareketi ile bunu biraz daha genişlettirerek icraata koymaya çalışan Tayyib 

Erdoğandır… 

            Ancak yanlış yapanları millet gecikmeden cezalandırmıştır.Nitekim Özal’da 

ikinci devresinde biraz yavaş hareketi sonucu destek azalmış,kendisinin ifadesiyle,Millet 

topuzun ucunu biraz fazla kaçırdı,demiştir. 

            Korkunun ecele faydası yoktur. 

            70 yaşlarında olup alnı secdeye değmemiş,içki ve her türlü kötülüğü yapmış olan 

Adıyaman’lı bir vatandaş,ölüm döşeğinde iken birden bire yattığı yerden kalkar.Çıplak 

olduğuna aldırmaksızın anadan doğma dışarıya fırlar ve başlar bağırmaya: 

            -Ölmek istemiyorum..ölmek istemiyorum… 

            Ancak bu korku ve kaçışın ecele faydası olmamıştır.Akrabaları peşinden giderek 

apar topar yakalamış ve adeta tekrar ölmesi için yatağına yatırmışlardır.Ve nihayet 3 

gün sonra da ölmüştür. 

            Aslında o ölmeden evvel manen ve madden ölmüştür.Sanki tekrar bir daha 

ölmek istememektedir. 

            Ne kadar olsa müessir himmet, 

            Yine sur-u kaderi harkedemez.(Ahmet Mahir Efendi) 

            “En yüksek ve hızlı himmetler bile,kaderin surlarını delemez.” 

            Yeterki millet olarak aynı samimiyet ve gayret içerisinde olup,devam ettirelim. 

            -1-Mayısın 3 kasını da unutmamak gerekir:Kan-Kin-Kir… 

            Her 1 mayıs kutlamalarında bu 3 K’ya rastlarız… 

            -Bu yıl bir güzel olay ise;Sultan-uş Şuara yani şairler sultanı olan Necib Fazıl 

Kısakürek’in 100 ölüm yılının muhteşem bir şekilde kutlanmasıdır. 



            -29 Mayıs ise Mayıs ayında en çok gurur duyacağımız bir gündür.Ortaçağın 

kapanıp yeni bir çağın açılmasıyla tüm dünya dengelerinin büsbet yönde açılması ve 

gelişmesi olan İstanbulun Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesidir. 

            Bu ise başlı başına büyük büyük ciltleri oluşturacak bir konuyu ihtiva 

etmektedir. 

            -Ortada bir tıkanılmışlık vardır.Bir asırdır onu yaşamaktayız. 

            Halimizde İstanbuldaki Tıkandı baba’ya çok benzemektedir. 

            Sultan Mahmud bir gün tebdil-i kıyafet yapıp bir kahveye oturur.Herkes 

seslenirken;Tıkandı Baba bir çay getir,Tıkandı baba bir kahve getir derler.Bu da onun 

dikkatini çeker ve Tıkandı Baba ya sebebini sorar. 

            Fakir-ul hal olan Tıkandı baba bir gün rüyasında kalabalık bir insan topluluğu 

görür ve herkesin musluğundan bolca su akarken kendisininkinden az akması sebebiyle 

tamir etmeye koyulur.Nasibini arttırmak için çaba gösterir.Musluğun deliğine bir 

çubuk sokarak uğraşmaya başlar.Çubuk kırılıp içinde kalır,bir türlü çıkaramaz.Bu 

sefer eskisi kadar da akmayan su damla damla akmaya başlar.Biraz daha uğraşarak 

düzeltmeye çalışayım derken,o damlayı da kaybeder. 

            O anda kendisine ilhamen bir ses gelir;Tıkandı baba,tıkandı,uğraşma artık 

akmaz.Ondan beridir bana herkes Tıkandı Baba der. 

            Sultan Mahmut çayhanede bu tıkandı babanın halini görünce acır ve ona 40 gün 

devam etmek üzere hergün bir tepsi baklava gönderilmesini emreder.Herkesden 

habersiz her baklava diliminin altınada bir Osmanlı altını koyar. 

            Sultanın adamları akşama doğru bir tepsi baklavayı Tıkandı Babaya 

verirler.Tıkandı Baba memnun kalıp teşekkür ederek baklavayı eve götürür.Ancak 

yolda birden aklına bir fikir gelerek,baklavayı satmayı ve onun parasıyla evine yiyecek 

ve giyecek almayı düşünür.Ve bunu Yahudi komşusuna satar. 

            Yahudi akşam baklavayı yerken birden dişine bir şeyin değdiğini görünce 

ağzından çıkarır bakar ki bir Osmanlı altını..sevinerek öbürü öbürü derken hepsinin 

altında bir altının olduğunu görür. 

            Heyecan ve telaşla ertesi akşamı iple çeker.O akşamda Tıkandı Babaya baklava 

gelmiş,yine eve götürmektedir.Yahudi kurnazlığıyla bundan sonraki tüm baklavaları 

kendisinin almak istediğini söyleyip anlaşma yapar,öyle ki eskisinden ucuza bu işi 

kapatır. 

            Kısmeti tıkanan Tıkandı Baba 40 boyunca her bir dilimin altında bir Osmanlı 

altını bulunan bir baklava tepsiyi her seferinde Yahudi komşusuna ucuz bir fiata satar. 

            40 gün sonra farklı görmek düşüncesiyle Tıkandı Babayı görmeye gelen 

Sultan,Tıkandı Babada bir değişiklik görmeyince,40 gün boyunca gönderdiği 

baklavaları alıp almadığını sorar. 



            Sultanın sağlığına duacı olduğunu söyleyen Tıkandı Baba,bunarlı komşusuna 

satıp evinin ihtiyacını önemli çapta karşıladığını söyleyerek teşekkürde bulunur. 

            Sultan bu seferde her gün evine giderken geçtiği yolu tesbit ettirir.Ve adamlarına 

geçeceği yolun üzerine görebileceği bir şekilde bir kese altın bırakmalarını emreder. 

            Tıkandı Baba o günde yine aynı yoldan geçeceği sırada aklına gelir ki;Ya bir gün 

ben gözüm kapanırda görmezsem,bu durumda bu yoldan acaba nasıl geçerim diyerek 

gözünü kapar ve el yordamıyla geçmeye çalışır.Böylece kendisi için bırakılan bir kese 

altını göremez. 

            Sultan Tıkandı Babayı yanına alarak devletin hazine dairesine götürür.Oda 

altınlarla doludur.Oradaki küreği gösteren Sultan,Tıkandı Babaya küreği alıp 

doldurduğu kadar altına alabileceğini söyler. 

            Tıkandı Baba biraz heyecan biraz telaşla küreği altınlara daldırır.Ancak 

heyecandan küreği ters tutmuştur.Düştü düşecek ters tarafına ancak bir tane altın 

kısmetine düşmüştür. 

            Sultan üçüncü bir deneme daha yapmak üzere,Tıkandı Babayı alıp İstanbulun en 

yüksek tepesine çıkarmalarını,eline bir taş almasını ve bu taşı nereye kadar fırlatırsa 

oraya kadarki bölgeyi ona vereceğini söyleyerek gönderir. 

            Adamlar yine Tıkandı Babayı İstanbul/Üskidarda en yüksek tepesine 

çıkarmışlardır.Tıkandı Babaya bir taş almasını söylerler.Tıkandı Baba ise orada 

bulunan o kadar taşlar içerisinde bu taş eğri,şu küçük deyib okadar orada bulunan 

taşlar içerisinde araya araya kaldırılması güç olan büyükçe bir taşı alır.Kaldırıp en 

uzak mesafeye atmasını söylerler. 

            Gerek yaşlılık ve güçsüzlük ve de yorgunluk eseri zorlanan Tıkandı Baba 

uzaklara atayım derken kontrol edemeyi taşın kaymasıyla taşı başının üzerine düşürür. 

            Ve Tıkandı babaya düşen yer ancak bir mezarlık kadardır. 

            Durumu Sultan Mahmuda iletirler.Sultan mahmud o meşhur sözünü söyler: 

            Vermezse Ma’bud / Ne yapsın Sultan Mamud…der. 

            Sultana sorarlar;Neden doğrudan vermediniz de,imtihana tabi tuttunuz? 

            Sultan cevabında;Allah’da sınamıyor mu?Bizler de sınanmıyormuyuz?Vermezse 

Ma’bud / Ne yapsın Sultan Mahmud… 

            "Nasibuke yusibuke velev kâne tahte cebeleyn"-Nasibin iki dağın altında da olsa 

sana ulaşır.-Yani nasib olmazsa ne gelir elden/Nasib olursa gelir Yemenden... 

            Memleketimizde bu tıkanıklığı yaşamaktadır… 

            Bizlerde hayatımızda bu tıkanıklıkları yaşamaktayız… 



  

Mehmet   ÖZÇELİK 

08-06-2005 

 

  

 

[1] Bak.Yeni Şafak.2-6-2005. 

  

                                                      

 

KIRK    VE   KIRKLAR 

       Yedi,yetmiş,yedi yüz,yedi bin gibi ifadeler bazen çokluktan kinaye bazen de hakikat 

olarak çoklukla kullanılır.Fatiha suresinin yedi olması,yer ve göğün yedi tabaka 

olması,güneşin yedi rengi olması,yedi kıta bulunması,tasavvufda nefgsin terbiyesinde 

takib edilen yedi adım bulunması gibi bir çok defa zikredilir. 

      Bunun gibi de kırk ve kırkların çeşitli alanlarda çoklukla bazen de kesretten 

kinaye olarak kullanılmakta olduğunu görmekteyiz. 

      İslamiyette bu durum çokça görüldüğü gibi,diğer dinlerde de 

görülmektedir.Nitekim Mardin’de Süryani cemaatine ait Kırklar kilisesi vardır. 

      Kırk ve kırklar Kur’an-da,Hadisde,İslam tarihinde,edebiyat ve tarihde,tasavvuf 

dünyasında ve sosyal hayatta çoklukla karşılaştığımız alanlardır. 

      Kur’an-ı Kerim-de dört yerde geçmektedir: 

            “Ve bir vakit Musa'ya kırk gece (Tur'da kalmak ve sonra kendisine Tevrat 

verilmek üzere) sözleştik. Sonra siz, onun arkasından kendinize zulmederek buzağıya 

taptınız.”[1] 

            “Allah şöyle buyurdu: "Artık orası, onlara kırk yıl yasak edildi. Oldukları yerde 

sersem sersem dönüp duracaklardır. Artık o yoldan çıkmış topluluğa acıma!"[2] 

            “Bir de Musa'ya geceye va'd verdik ve ona bir on gece daha ekledik ve böylece 

Rabbinin tayin ettiği vakit tam kırk gece oldu. Musa kardeşi Harun'a şöyle dedi: 

"Kavmim içinde benim yerime geç ve ıslaha çalış da bozguncuların yoluna gitme!"[3] 

            “Biz o insana anne-babasına güzel davranmayı tavsiye ettik. Annesi onu 

zahmetle karnında taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun taşınması ile sütten kesilmesi otuz 

aydır. Nihayet olgunluk çağına ulaşıp kırk yaşına girdiği zaman: "Ey Rabbim, beni öyle 
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yönlendir ki, bana ve anama-babama verdiğin nimetine şükredeyim ve hoşnut olacağın 

iyi bir iş yapayım. Soyumdan gelenleri de benim için iyi kimseler eyle. Çünkü ben, 

gerçekten tevbe ile Sana yüz tuttum ve ben gerçek müslümanlardanım." der.”[4] 

            -Hadislerde ise; 

         -Kırk rakamının hadisde 18 defa geçtiği ifade edilir. 

            -Necran halkından kırk kişi gelerek hristiyan iken Müslüman olmuştur. 

            -Uhudda şehid edilen 70 sahabenin otuzu ensar,kırkı muhacir idi. 

            -Hz.İsa yeryüzüne nüzulünde kırk sene kalacak. 

            -Hz.Musanın vefatından 40 sene sonra Yuşa peygamber İsrail oğullarına 

peygamber olmuştur. 

            -Hz.Havvanın doğurduğu çocuklarının sayısı kırktır. 

            -Buhtu Nusser gibi kimselerin beyti makdisi işgal ettiklerinde 40 bin İsrailliyi 

katletmişlerdir.. 

            -40 yaşında peygamber olan Hz.Nuh tufandan önce gemisine 40 kadın ve kırk 

erkek almıştır. Kırk gün gökten yağmur yağmıştır. 

            -Hz.Musa kardeşi Harunu kavminin başına bıraktıktan sonra 40 gün ibadet ve 

taat de bulunmuştur. 

            -Rivayete göre Hz.Musaya Tevrat verilmeden önce 40 gün zilkade ayında oruç 

tutması emredildi.Oruçtan dolayı ağzının kokusunun değişmesi üzerine ağzını 

misvakladı.Bunun üzerine melekler kendisine;Biz senden mis kokusu kokluyorduk,sen 

ise onu misvak ile bozuverdin,dediler.Böylece Cenab-ı Hak kendisine 10 gün daha 

zilhicce ayında oruç tutmasını emretti ve Tevratı 40 gün oruçtan sonra inzal 

etti.Hz.Musayla konuştu. 

            -Bedir savaşı esnasında Kureyşin şamdan gelmekte olan kırk kişilik kervanıyla 

değil,Mekkeden gelen bin kişilik orduyla savaşılması tercih edilmiştir. 

            -Ninova beldesine peygamber gönderilen Hz.Yunusu dinlemeyenlere üç veya kırk 

gün içinde başlarına bir bela geleceğini bildirmesi aynen siyah bir bulut olarak gelmiş 

ancak bundan korkup beldeyi hayvanlarıyla beraber terk edip Hz.Yunusu arayıp 

bularak tevbe etmiş ve üzerlerinden bela kaldırılmıştır. 

            -Ve balığın karnında da üç günden kırk güne kadar da kaldığı ifade 

edilmektedir. 

            -Hz.Yusufun küçükken görüp babasına anlattığı rüya kırk sene sonra 

gerçekleşmiştir. 
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            -Rivayete dair Yahudiler peygamberimizden ruha,ashabı kehfe ve zülkarneyne 

dair bilgi istemişlerdir.Peygamberimizde inşallah demeksizin;”Onlara dair size yarın 

haber veririm.demesi üzerine üç gün veya kırk gün sonra gecikmeli olarak vahiy 

gelmiştir.[5]  

            -Beyti Mukaddes Kabe-i Muazzamadan kırk yıl sonra yapılmıştır. 

            -Hz.Süleyman döneminde yaşayan Belkısın baba ve dedeleri arasında kırk kadar 

hükümdar bulunmuştur.Süleyman (AS) kırk yıl hükümdarlıkta bulunmuştur. 

Süleyman peygamberin saltanatı döneminde kırk gün ayrı kaldığı,ölü gibi olup veya 

başkasının saltanat sürdüğü belirtilmiştir.[6] 

            -Hz.Davudun saltanatı kırk yıl sürmüştür. 

            -Hz.İsrafilin ilk sur ile ikinci sura üfürüşü arasında kırk yıl vardır.Ve bu arada 

kırk sene kabir azabı kaldırılacak.Ve bunun kırk gün veya kırk ay olduğu da 

söylenmektedir. 

            -Rivayete göre 80 bin peygamber israiloğullarından,kırkbin de diğerlerinden 

gönderilmiştir. 

            -Kıyametin on büyük alametinden biri olan Duhan yani doğu ile batıyı 

kaplayacak lan dumanın kırk gün ve gece devam edeceği ifade edilmektedir. 

            -Yahudiler cehennemde ancak kırk gün kalıp kırk günde fazla kalmayacaklarını 

iddia ile şöyle demişlerdir:”Cehennemin bir tarafından bir tarafı zakkum ağacına kadar 

kırk senelik yoldur ve onlar bir senelik yolu bir günde katederek kırk günde ikmal 

edecekleridir.”diyerek tevrattan nakletmişlerdir.[7] 

            -Kur’anın heva ehlinden uzak,ashabı sefine diye bahsettiği iyi ve ehli kitabın 

müminleri olan bu kimselerde kırk kişilerdir. 

            -Bir okka kırk dirhem olarak itibar edilmektedir. 

            -Tevrata göre zina eden recmedilirken Yahudilerin ileri gelenleri bunu 

uygulamamış, daha sonra fakirlerde buna karşı çıkmalarıyla kırk kırbaç ile 

cezalandırlımış,yüzü karalanıp merkebe ters bindirilerek teşhir edilmiştir. 

            -Hz.Ömerin kırkıncı Müslüman olması manidardır. 

            -Gökten düşen şahabların sürati kırk ile yetmişiki kilometre arasındadır. 

            -Kadir gecesi ittifakla ramazanın 27.gecesidir.Ancak bazıları şabanın onbeşi 

demişlerdir ki,bunun ile kadir gecesi arasında dört mübarek gece geçmektedir.Bunlarda 

kırk gün sürmektedir. 

            -Arapçada nefer ve reht üçden ona,ondan kırka kadar olarak toplanmış 

kimselere denir. 
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            -Cehennemdeki veyl deresinin de kırk yıllık bir derinlikte olduğu kinayeten ifade 

edilir. 

            -Tasavvuf ehlinden bazıları kırk günlük yiyecek toplamanın tevekkül olmadığını 

söylerken bazıları da bunun aykırı olmadığını söylemişlerdir. 

            -Rivayete göre Medineliler kırk yaşına geldiklerinde başka işlerle uğraşmaktan 

vazgeçmişlerdir. 

            - Rivayete göre:”Ölü yıkayan kimse,ölüde görülen çirkin halleri başkalarına 

söylemeyip gizlerse,Allah o kimseyi kırk defa bağışlar.”(Hakim) 

            -Müslümanlardan bir kimse ölürde Allaha ortak koşmayan kırk kişi onun 

üzerine namaz kılarsa,Allah onların ölü hakkındaki şefaatlarını kabul eder.(-diğer bir 

rivayette-ve ölü için yaptıkları şefaatları kabul eder.”(Müslim) 

            -Rivayette:”Namaz kılanın önünden geçen kimse,ne kadar günaha girmiş 

olduğunu bilseydi,bulunduğu yerde kırk (bu kadar zaman)durması kendisi için daha 

hayırlı olurdu.”(Ravi kırk gün mü,kırk ay mı,kırk yıl mı dedi bilemiyorum demiştir.) 

            -Rivayette:”Yeryüzünde bir haddi şer’inin ikame edilmesi,yer yüzündeki 

insanlar için kırk sabah yağmur yağmasından daha hayırlıdır.” 

            -Hafız kadınlar içinde kırk yıl boyunca dilini Kur’andan başka bir şeyle 

konuşturmayan saliha kadınlar çıktığı gibi,İstanbul/Topkapıda kırkıncı Yavuz Sultan 

Selim olmak üzere asırlardır Kutsal Emanetlerin bulunduğu yerde sürekli Kuran 

okunmuştur. 

            -Yaması çok kimseler için,kırk yerden yamalı denilmiştir. 

            -Fıkhen bir kuyuya kedi ve tavuk gibi bir hayvan düşüp şişmeden çıkarılırsa 

oradan temizlenmesi için kırk kova kadar su çekilir. 

            -Nifas halindeki bir kadının kan görme müddeti kırk gündür. 

            -Anne karnında bir çocuk üç kırkta oluşur ve sonra ruh üflenir.İlk kırkta bir 

damla su olarak kalır,ikinci kırkta kan pıhtısı devresi,üçüncü kırkta ise et parçası olur 

ve tamamlanarak ruh üflenir. 

            -Kılınması mekruh olan üç vaktin mekruhiyeti kırk dakika sonra çıkmaktadır. 

            -Kur’anı Kerimin hiç olmazsa kırk günde bir defa da olsa hatmedilmesi tavsiye 

edilmiştir. 

            -Malların kırkta biri zekat olarak verilir. 

            -İhtikar yani Müslümanların ihtiyaç duyduğu malları kırk gün saklamak 

ihtikara girdiği gibi cezayı da bu kırk günlük saklama süresi ile tesbit edilerek 

verilir.Hakim-de rivayet edilmiştir. 



            -Koltuk altı gibi kılları ve tırnakları kırk güne kadar uzatmak harama yakın 

mekruh olarak kabul edilmiştir. 

            -Hz.İsmail babasından kırk sene sonra 137 yaşında vefat etmiştir. 

            -Peygamberimiz hac farizasını Mekkeye kırk bin kişi ile giderek yapmıştır. 

            -İçki içmenin haddi kırk deynektir. 

            -Dini Bilgilerde; 

            -Sadaka-i fıtır;arpa,kuru üzüm ve kuru hurmadan binde kırktır. 

            -Zekat malın kırkda birinin verilmesidir. 

            -Ashab-ı feraizden olanların irs bakımından  varis olmalarında kırk halleri var 

ve caridir. 

            -Rivayete göre Hz.Ademin 1050 yıllık ömründe kırk bini aşkın evladını 

görmüştür. 

            -Hz.İsadan sonra Romalılar kudsi şerife hücum edip Yahudilerin bir kısmını 

öldürüp bir kısmını da esir almışlardır. 

            -Ahmed bin Hanbelin Müsnedi kırk bin hadisi ihtiva etmektedir. 

            -Cenazeyi kırk adım taşımak müstahabdır. 

            -Bir rivayete göre rasulullaha yapılan büyünün süresi kırk gün devam etmiştir. 

            -Şafiiye göre gayrı Müslim memleketlerde veya cezaevlerinde 40 tane Müslüman 

bulunursa orada Cuma namazı kılınacaktır. 

            -Mescidi nebevi için hadisde:”Ara vermeden şu mescidimde kırk namaz kılan 

kimse için ateşten ve azabdan beraet yazısı yazılır ve nifaktan da kurtulmuş olur.”Yani 

sekiz güne tekabül edip kırk vakit namaz kılınması tavsiye edilmiştir. 

            -Hadisde:”Muhammedin nefsi elinde olan Allaha yemin ederim ki,bir kul haram 

bir lokma midesine indirirse kırk güne kadar (Allah duasını) kabul etmez.” 

            -İmam-ı Azam kırk sene yatsı abdestiyle sabah namazını kılmıştır. 

            -İmam-ı Azamın ashabından kitapları tedvin eden kırk kişi vardı. 

            -Hz.Hasan Hz.Alinin vefatından sonra kırk tarihinde halife olmuştur. 

            -İmam-ı Malik Muvattayı kırk senede vücuda getirmiştir. 

            -Ehli sünnetin özellikle Şafii mezhebine mensub olanların itikaddaki imamı 

İmam-ı Eş’ari kırk yıl kadar mutezile mezhebinde bulunmuştur. 



            -Veliyyül emrin izniyle ölü bir toprakta kazılan bir kuyunun,akıtılan bir suyun 

ve dikilen bir ağacın harimi kırk arşındır. 

            -Yeni doğan bir çocuğu yedinci veya kırkıncı günde sünnet ettirmek 

müstehabdır. 

            -Allah,İbrahim peygamberinde meleklere ifade ettiği gibi,içinde kırk 

müslümanın bulunduğu bir kavmi helak etmez. 

            -Eyyub peygamber ayağını vurup yerden çıkan sudan yıkanınca vücudunda 

hastalıklar kalmadı,kırk arşın gidip bir daha yere vurunca bu seferde tüm iç 

hastalıkları şifaya kavuştu. 

            -Kırk yıl Tih çölünde kalan İsrail oğulları ve onların yaşlıları hep ölmüş,kırk 

yıldan sonra yeni ve farklı bir nesil yetişmiş olup,bunlar firavunu görmemiş sadece 

duymuş,onun korku ve baskısından uzak ve uzakta yetişmişlerdir. 

            -Yunus peygambere Allah,kavmini kırk gün kırk gece imana davet etmesini,aksi 

takdirde helak edeceğini bildirmiştir. 

            -Üzeyir peygamber kırk yaşına bastığı zaman Allah ona hikmet verdi. 

            -Peygamberimizin kırkıncı dedesi Adnan’a kadar yapılan tesbitte bir zina 

olayına rastlanmamıştır.Kimilerini bunu Hz.Ademe kadar götürmektedir. 

            -Peygamberimiz kıtlık zamanında süt annesi Halimeye kırk koyun ve bir de deve 

vermiştir. 

            -Medinede kılınan ilk Cuma namazı kırk kişiyle kılınmıştır. 

            -Müşrikler Hz.Hubeybi,Bedirde ölen müşriklerin kırk çocuğuna verilen 

mızraklarda öldürmüşlerdir. 

            -Gönderilen ilk irşad birliği kırk kişi idi.Ve bunlar Bi’r-i Maunede şehid 

edilmişlerdir. 

            -Hadisde:”İçki içenin kırk sabah namazı kabul olunmaz.Eğer tevbe ederse,Allah 

onun tevbesini ve namazını kabul eder.” 

            -Hendek savaşında hendek kazma işinde her on kişiye kırk arşın yer verildi. 

            -Hz.Hüseyin arkadaşlarını savaş nizamına koyduğunda yanında 32 atlı,kırk 

piyade vardı. 

            -Hz.Hüseyinin kabrini belirsiz etmek üzere kırk gün sonra kabrinin bulunduğu 

yere Fırat suyu salınmıştır.Ancak toprağının kokusundan bile yeri bulunmuştu. 

            -Muaviye adında kırk kadar sahabe-i kiram,19 kadar da muhaddis vardır. 



            -Tarih,tefsir,hadis gibi çeşitli alanlarda yazılan eserlerde özellikle kırk cilt olarak 

yazılmış olduklarını görürüz. 

            -Bu bazen kırk yıl ders verme,kırk kişi yetiştirme gibi şekillerde de 

görülmektedir. 

            -Abdulkadiri Geylani küçük yaşta Bağdata ilim öğrenmeye gittiğinde,etrafını 

çevreleyen eşkiyaların dalga geçerek-sende de para var mı?-sözüne cevab 

olarak,koltuğunun altında kırk altın bulunduğunu söylemiştir. 

            -İmam Muhammed Gazali;Allahın veli kuluna kırk keramet verdiğini,bunların 

yirmisini dünyada,yirmisini de ahirette ihsan edeceğini söylemiştir. 

            -Fakirullah Tillovi hazretlerini annesi kırk yıl latif meyvelerle beslemiştir. 

            -Edeb ehli komşunun komşuyla olan edeb ve erkanının kırk olduğunu 

söylemişlerdir. 

            -Karnın afetlerinden birisi de kırk günden çok çorbayı terk etmektir. 

            -Hadisde:”Kırk gün birinci tekbiri kaçırmadan cemaatla namaz kılan için iki 

mükafat vardır:Biri,cehennemden kurtuluş,diğeri de nifaktan kurtuluştur.” 

            -Hadisde:”Kırk gün hiç haram karıştırmadan helal yiyenin kalbini yüce Allah 

nur ile doldurur.Kalbinden diline hikmet nehirleri akıtır.”Diğer bir rivayette:”Dünya 

sevgisi kalbinden çıkar.”denilmiştir. 

            -Hadisde:”Kırk eve kadar komşuluk vardır.” 

            -Kırk gün yemek yemeyene melekut alemi açılır. 

            -Kırk gün et yiyenin kalbi kasavetleşir. 

            -Bir rivayette hadisde:”Ümmetimin fakirleri zenginlerinden kırk yıl önce cennete 

girecektir.”buyurulmuştur. 

            -Kırk gün dünyadan el etek çeken zahide hikmet kapıları açılır. 

            -Ariflerden birisi:”Beni gördüğünüz zaman kırk ermişi görmüş olursunuz.” 

deyince, kendisine.”Sen bir tek kişisin,nasıl kırk kişi olursun?”denilde.O da:”Çünki 

ben,kırk ermiş gördüm.Herbirinin ahlakından güzel bir huyunu aldım.”demiştir. 

            -Hadisde,ahiret mahkemesinin kurulması için insanların tam kırk yıl gözlerini 

semaya dikeceklerini belirtmiştir. 

            -Bazı arifler işledikleri bir günahdan dolayı kırk yıl tevbe edip ağlamışlardır. 

            -Rivayete göre Ayet-el Kürsi kırk bin melekle nazil olmuştur. 



            -Fatiha-i Şerifenin kırk defa yazılıp suda silindikten sonra içilmesi halinde 

ölümden başka her derde deva olacağı,yüz ve elede sürülmesi halinde şifaya 

kavuşulacağı ifade edilmiştir. 

            -Haşir suresini kırk gün kırkar defa okuyan her türlü muradına erişir. 

            -Duhan suresi kırk gün kırkar defa okunduğu zaman cinlerle irtibat  –inşaallah- 

müyesser olmaktadır. 

            -Mesir macunu kırk bir baharatın karışımıyla yapılıp,kırkbir derde derman ve 

şifa olmaktadır. 

            -”Büyük islâm âlimi imâm-ı Kastalânînin “rahime-hullahü teâlâ”(Mevâhib-i 

ledünniyye) kitâbının tercemesi, beşyüzonbirinci sahîfesinde diyor ki: Allahü teâlânın 

bu ümmete ikrâm etdiği kerâmetlerden birisi, bu ümmet arasında Kutblar, Evtâd ve 

Nücebâ ve Ebdâl “rahime-hümullahü teâlâ” vardır. Enes bin Mâlik“radıyallahü anh” 

buyurdu ki, (Ebdâl) kırk kişidir. İmâm-ı Taberânînin “rahime-hullahü teâlâ” (Evsat) 

kitâbında bildirdiği hadîs-i şerîfde buyuruyor ki, (Yeryüzünde, her zemân kırk kişi 

bulunur. Herbiri, İbrâhîm aleyhisselâm gibi bereketlidir. 

            Bunların bereketi ile yağmur yağar. Bunlardan biri ölünce,Allahü teâlâ, onun 

yerine başkasını getirir). İbni Adî “rahimehullahü teâlâ” buyuruyor ki, (Ebdâl, kırk 

kişidir). İmâm-ı Ahmedin “rahime-hullahü teâlâ” bildirdiği hadîs-i şerîfde buyuruldu 

ki, (Bu ümmetde, her zemân otuz kimse bulunur. Herbiri, İbrâhîm aleyhisselâm gibi 

bereketlidir). Ebû Nu’aymın “rahime-hullahü teâlâ” (Hilye) kitâbında bildirdiği hadîs-i 

şerîfde, (Ümmetim içinde,her yüz senede iyiler bulunur. Bunlar beşyüz kişidir. Kırkı 

ebdâldir. Bunlar, her memleketde bulunurlar) buyuruldu. Bunları bildiren, dahâ nice 

hadîs-i şerîfler vardır. Yine (Hilye) kitâbında,Ebû Nu’aymın merfû’ olarak bildirdiği 

hadîs-i şerîfde, (Ümmetim arasında her zemân kırk kişi bulunur. Bunların 

kalbleri,İbrâhîm aleyhisselâmın kalbi gibidir. Allahü teâlâ, onların sebebi ile, 

kullarından belâları giderir. Bunlara ebdâl denir. 

         Bunlar, bu dereceye nemâz ile, oruc ile ve zekât ile yetişmediler) buyuruldu. İbni 

Mes’ûd “radıyallahü teâlâ anh” sordu ki, yâ Resûlallah! Ne ile bu dereceye vardılar? 

(Cömerdlikle ve müslimânlara nasîhat etmekle yetişdiler) buyurdu. Bir hadîs-i şerîfde, 

(Ümmetim içinde ebdâl olanlar hiçbirşeye la’net  (Ahmed Kastalânî 923 [m. 1517) de 

Mısrda vefât etdi.)etmezler,buyuruldu. Hatîb-i Bağdâdî “rahime-hullahü teâlâ”(Târîh-i 

Bağdâd) kitâbında, (Nükabâ) üç yüz kişidir. (Nücebâ)yetmiş kişidir. (Büdelâ) kırk 

kişidir. (Ahyâr) yedi kişidir. (Amed)dörtdür. (Gavs) birdir. İnsanlara birşey lâzım olsa, 

önce Nükabâ düâ eder. Kabûl olmazsa, Nücebâ düâ eder. Yine kabûl olmazsa,Ebdâl, 

dahâ sonra Ahyâr, sonra Amed düâ ederler. Kabûl olmazsa Gavs düâ eder. Bunun düâsı 

elbet kabûl olur, dedi” 

            -Risale-i Nurda Kırk-lar konusu ziyadesiyle ve çoklukla zikredilmektedir: 

            -Sürekli olarak bir çok yerde Kur’an-ın kırk vecihle (Belağat,meani, icaz,i’caz, 

fesahat, bedi’ gibi yönleriyle)mucize olduğu ifade edilmektedir. 

            -“Hamele-i Arş ve yer ve göklerin melâike-i müekkelleri ve sair bir kısım 

melekler hakkında Muhbir-i Sadıkın tasvir ettiği, meselâ kırk binler başlı, herbir başta 



kırk binler lisan ve her lisanda kırk binler tarzda tesbihat ettiklerini ve intizam ve 

külliyet ve vüs'at-i ubudiyetleri…”[8]  

            -“Şehnaz-ı Çelkezi, kırk örme saç ile meşhur bir dünya güzelidir.”[9] 

            -“Sen yalnız şu ipe takılan tatlı konserve kutusuna bak.Eğer onun gizli matbaha-i 

muciznümâsından çıkmasaydı, şimdi kırk parayla aldığımız halde, yüz liraya 

alamazdık.”[10] 

            -“Mevlânâ Câmî'nin dediği gibi, "Hiç yazı yazmayan o ümmî zat, parmak 

kalemiyle sahife-i semâvîde bir elif yazmış; bir kırkı iki elli yapmış." Yani, şaktan evvel, 

kırk olan mim'e benzer; şaktan sonra iki hilâl oldu, elliden ibaret olan iki nun'a 

benzedi.”[11] 

            -“Alâmet-i kıyametten olan Deccal hakkındaki hadis-i şerifte "Birinci günü bir 

sene, ikinci günü bir ay, üçüncü günü bir hafta, dördüncü günü eyyâm-ı saire gibidir. 

Çıktığı zaman dünya işitir. Kırk günde dünyayı gezer. 

            “Deccalın çıktığı vakit umum dünya işitecek" olan kaydı, telgraf ve radyo 

halletmiştir. Kırk günde gezmesini de, merkebi olan şimendifer ve tayyare halletmiştir. 

"[12] 

            -Yazılan bir kısım tefsir,hadis gibi eserler 40 cilt olarak basılmıştır.[13] 

            -“Kırk dakikada bir Sahâbenin kazandığı fazilete ve makama kırk günde, hattâ 

kırk senede başkası ancak yetişebilir.”[14] 

            -“Nasıl bir asker bazı şerâit dahilinde, mühim ve mahuf bir mevkide, bir saat 

nöbette bir sene ibadet kadar bir fazilet kazanabilir; ve bir dakikada bir kurşunu 

yemekle, en ekall kırk günde ancak kazanılacak velâyet derecesi gibi bir makama 

çıkıyor. Öyle de, Sahâbelerin tesis-i İslâmiyette ve neşr-i ahkâm-ı Kur'âniyede 

hizmetleri ve İslâmiyet için bütün dünyaya ilân-ı harp etmeleri o kadar yüksektir ki, bir 

dakikasına, başkaları bir senede yetişemez. Hattâ, denilebilir ki, bütün dakikaları, o 

hizmet-i kudsiyede, o şehid olan neferin dakikası gibidir. Bütün saatleri, müthiş bir 

makamda bir saat nöbet tutan fedakâr bir neferin nöbeti gibidir ki, amel az, ücreti çok, 

kıymeti yüksektir.”[15] 

            -“Her zîkalb ve kâmil velî, seyr ü sülûk ile, Arştan ve daire-i esmâ ve sıfâttan 

kırk günde geçebilir.”[16] 

            -“Eskiden kırk günden tut, tâ kırk seneye kadar bir seyr ü sülûk ile bazı hakaik-i 

imaniyeye ancak çıkılabilirdi. Şimdi ise, Cenâb-ı Hakkın rahmetiyle, kırk dakikada o 

hakaike çıkılacak bir yol bulunsa, o yola karşı lâkayt kalmak elbette kâr-ı akıl değil. 

İşte, otuz üç adet Sözler, böyle Kur'ânî bir yolu açtığını, dikkatle okuyanlar 

hükmediyorlar.”[17] 

            -“Evet, on beş yaşından kırk yaşına kadar, hararet-i gariziyenin galeyanı 

hengâmında ve hevesât-ı nefsaniyenin iltihabı zamanında, dost ve düşmanın ittifakıyla 

kemâl-i iffet ve tamam-ı ismetle Haticetü'l-Kübrâ (r.a.) gibi ihtiyarca birtek kadınla 

iktifa ve kanaat eden bir zâtın, kırktan sonra, yani hararet-i gariziye tevakkufu 
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hengâmında ve hevesât-ı nefsâniyenin sükûneti zamanında kesret-i izdivaç ve 

tezevvücâtı, bizzarure ve bilbedâhe, nefsanî olmadığını ve başka ehemmiyetli hikmetlere 

müstenit olduğunu, zerre kadar insafı olana ispat eder bir hüccettir.”[18] 

            -“Evet, günde yüz para, belki kırk para ile yaşayan bir adam, başkasının 

minnetini almaz.”[19] 

            -“Bir tavuğum var. Şu kışta yumurta makinesi gibi, pek az fasılayla hergün 

rahmet hazinesinden bana bir yumurta getiriyordu. Hem birgün iki yumurta getirdi, 

ben de hayrette kaldım. Dostlarımdan sordum, "Böyle olur mu?" dedim. Dediler: 

"Belki bir ihsan-ı İlâhîdir." Hem şu tavuğun yazın çıkardığı bir küçük yavrusu vardı. 

Ramazan-ı Şerifin başında yumurtaya başladı, tâ kırk gün devam etti. Hem küçük, hem 

kışta, hem Ramazan'da bu mübarek hali bir ikram-ı Rabbânî olduğuna, ne benim ve ne 

de bana hizmet edenlerin şüphemiz kalmadı. Hem ne vakit annesi kesti, hemen o 

başladı, beni yumurtasız bırakmadı.”[20] 

            -“Kırk sene sonra İslâmın en büyük iki ordusu karşı karşıya geldiği vakit, 

Hazret-i Hasan Radıyallahü Anh, Hazret-i Muaviye (r.a.) ile musalâha edip, cedd-i 

emcedinin mucize-i gaybiyesini tasdik etmiştir.”[21] 

            Ümmü Haram için Peygamberimiz yaptığı duada:”-“Ümm-ü Haram niyaz etmiş: 

"Dua ediniz, ben de onlarla beraber olayım." Ferman etmiş: "Beraber olacaksın." Kırk 

sene sonra, zevci olan Ubâde ibni Sâmit refakatiyle Kıbrıs'ın fethine gitmiş; Kıbrıs'ta 

vefat edip, mezarı ziyaretgâh olmuş. Haber verdiği gibi aynen zuhur etmiş.”[22] 

            -“Hem -nakl-i sahih-i kat'î ile- ferman etmiş ki: deyip, "Hayber Kalesinin fethi 

Ali'nin eliyle olacak." Me'mulün pek fevkinde, ikinci gün bir mucize-i Nebeviye olarak, 

Hayber Kalesinin kapısını Hazret-i Ali çekip kalkan gibi istimal ederek fethe muvaffak 

olduktan sonra kapıyı yere atmış. Sekiz kuvvetli adam o kapıyı yerden kaldıramamış. 

Bir rivayette, kırk adam kaldıramamış.”[23] 

            -“Hem Asr-ı Saadette, mucizâtı ve medar-ı ahkâm ehâdisi, kitabetle çoklar 

kaydedip yazdılar. Hususan Abâdile-i Seb'a kitabetle kaydettiler. Hususan, 

Tercümanü'l-Kur'ân olan Abdullah ibni Abbas ve Abdullah ibni Amr ibni'l-Âs, bahusus 

otuz kırk sene sonra Tâbiînin binler muhakkikleri, ehâdisi ve mucizâtı yazıyla 

kaydettiler.”[24] 

            -“Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Benî Abdilmuttalib'i cem etti. Onlar 

kırk adam idiler. Onlardan bazıları bir deve yavrusunu yerdi ve dört kıyye süt içerdi. 

Halbuki, umum onlara bir avuç kadar bir yemek yaptı; umum yiyip tok oldular, yemek 

eskisi gibi kaldı. Sonra, üç dört adama ancak kâfi gelir ağaçtan bir kap içinde süt 

getirdi. Umumen içtiler, doydular; içilmemiş gibi bâki kaldı.”[25]    

            -“Kırk defa hacceden ve kırk sene sabah namazını yatsı abdestiyle kılan, 

Tâbiînin azîm imamlarından ve çok Sahabelerle görüşen, Tavus denilen Ebu 

Abdurrahmani'l-Yemânî kat'iyen haber verir ve hükmeder ve demiş ki: Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâma ne kadar mecnun gelmişse, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm sinesine elini koymuşsa, kat'iyen şifa bulmuştur; şifa bulmayan 

kalmamış.”[26] 
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            -“Tevatüre yakın meşhurdur ki, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Sahabe 

ve imana gelenler daha kırka vasıl olmadan ve gizli ibadet etmekte iken, dua etti:… Bir-

iki gün sonra, Hazret-i Ömer İbn-il Hattab imana geldi ve İslâmiyeti ilân ve i'zaz etmeye 

vesile oldu. "Faruk" ünvan-ı âlîsini aldı.”[27]  

            -“Hem İmam-ı Buharî başta, râviler naklediyorlar ki: Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm, Urve bin Ebî Ca'de'ye, ticarette kâr ve kazanç için bereketle 

dua etmiş. Urve diyor ki: "Ben bazı Kûfe çarşısında duruyordum. Bir günde kırk bin 

kazanıyordum, sonra evime dönüyordum." İmam-ı Buharî der ki: "Toprağı da eline 

alsa onda bir kazanç bulurdu."[28] 

            -Selman-ı Farisî, evvelce Yahudilerin abdi imiş. Onun seyyidleri, onu âzad etmek 

için çok şeyler istediler."Üç yüz hurma fidanını dikip meyve verdikten sonra, kırk 

okıyye altın vermekle âzâd edilirsin" dediler. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma 

geldi, beyan-ı hal etti. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, kendi eliyle, Medine 

civarında üç yüz fidanı dikti. Yalnız bir tanesini başkası dikti. O sene zarfında, Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın diktiği bütün fidanlar meyve verdi. Yalnız birtek 

başkası dikmişti; o tek meyve vermedi. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm onu 

çıkardı, yeniden dikti. O da meyve verdi.”[29] 

            -“ALTINCI SUALİNİZ: Sinn-i kemal itibar olunan kırk yaşında nübüvvetin 

gelmesi ve ömr-ü saadetlerinin altmış üç olmasındaki hikmet nedir? 

            Elcevab: Hikmetleri çoktur. Birisi şudur ki: Nübüvvet, gayet ağır ve büyük bir 

mükellefiyettir. Melekât-ı akliye ve istidadat-ı kalbiyenin inkişafı ve tekemmülü ile o 

ağır mükellefiyet tahammül edilir. O tekemmülün zamanı ise kırk yaşıdır. Hem hevesat-

ı nefsaniyenin heyecanlı zamanı ve hararet-i gariziyenin galeyanlı hengâmı ve ihtirasat-ı 

dünyeviyenin feveranlı vakti olan gençlik ve şebabiyet ise, sırf İlahî ve uhrevî ve kudsî 

olan vezaif-i nübüvvete muvafık düşmüyor. Kırktan evvel ne kadar ciddî ve hâlis bir 

adam olsa da, şöhretperestlerin hatırlarına belki dünyanın şan ü şerefi için çalışır vehmi 

gelir. Onların ittihamından çabuk kurtulamaz. Fakat kırktan sonra, madem kabir 

tarafına nüzul başlıyor ve dünyadan ziyade âhiret ona görünüyor. Harekât ve a'mal-i 

uhreviyesinde çabuk o ittihamdan kurtulur ve muvaffak olur. İnsanlar da sû'-i zandan 

kurtulur, halâs olur.”[30] 

            Bir çok peygamber kırk yaşı olan kemal yaşında peygamber olmuştur.Hz.İsa ise 

30 yaşında peygamber olup 3 veya 3,5 yıl peygamberlik yapmıştır.Bunun da 

ahirzamanda gelip kırk yıl dünyada kalarak o kemal yaşını ikmal edeceği de rivayet 

edilmektedir. 

            -“Hadis-i sahihle, nübüvvetin kırk cüz'ünden bir cüz'ü, nevmde rüya-yı sadıka 

suretinde tezahür etmiş.”[31] 

            -Gaflet ve hevesin recaçta olduğu yaş yirmi ile kırk yaş arasıdır. 

            -“Tâus-u Yemenî gibi kırk sene yatsı abdestiyle sabah namazını edâ eden çok 

mühim pek çok zatlar…”[32] 

            -“İnsan, beslendiği şeyle mizâcı müteessir olduğuna delil, "kırk günde hergün et 

yiyen kasâvet-i kalbiyeye dûçâr olduğu" darbımesel hükmüne geçmesidir.” 
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            -“Evet, zîhayatın bedeninde şahm suretinde iddihar edilen rızk-ı fıtrî, hadd-i 

vasat olarak kırk gün mükemmelen devam eder. Hattâ bir marazın veya bir istiğrak-ı 

ruhanî neticesinde iki kırkı geçer. Hattâ bir adam, şedit bir inat yüzünden, Londra 

mahpushanesinde yetmiş gün, sıhhat ve selâmetle, hiçbir şey yemeden hayatı devam 

ettiğini on üç (şimdi otuz dokuz) sene evvel gazeteler yazmışlar.”[33] 

            -“Kırk gün ekmek yemeyen Seyyid Ahmed-i Bedevî'nin harikulâde halleri 

imkân-ı örfî dairesindedir. Hem keramet olur, hem harikulâde bir âdeti de olabilir.”[34] 

            -"Ey Hâlık-ı Kerîmim ve ey Rabb-i Rahîmim! Senin Said ismindeki mahlûkun ve 

masnuun ve abdin, hem âsi, hem âciz, hem gafil, hem cahil, hem alîl, hem zelîl, hem 

müsi', hem müsin, hem şakî, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde, kırk sene 

sonra nedamet edip Senin dergâhına avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. 

Hadsiz günah ve hatîatlarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlerle müptelâ olmuş. 

Sana tazarru' ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip 

rahmet etsen; zâten o senin şânındır. Çünki Erhamürrâhimînsin. Eğer kabul etmezsen, 

senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki, 

dergâhına gidilsin. Senden başka hak Mabud yoktur ki, ona iltica edilsin!.."[35] 

            -“Bana sekiz sene kemâl-i sadakatle, hiç gücendirmeden hizmet eden Barlalı 

Süleyman'ın halasının bir vakit gözü kapandı. O saliha kadın, bana karşı haddimden 

yüz derece fazla hüsn-ü zan ederek, "Gözümün açılması için dua et" diyerek, cami 

kapısında beni yakaladı. Ben de, o mübarek ve meczûbe kadının salâhatini duama 

şefaatçi yapıp, "Yâ Rabbi, onun salâhati hürmetine onun gözünü aç" diye yalvardım. 

İkinci gün Burdurlu bir göz hekimi geldi, gözünü açtı. Kırk gün sonra yine gözü 

kapandı. Ben çok müteessir oldum, çok dua ettim. İnşaallah o dua âhireti için kabul 

olmuştur. Yoksa benim o duam, onun hakkında gayet yanlış bir beddua olurdu. Çünkü 

eceli kırk gün kalmıştı. Kırk gün sonra-Allah rahmet etsin-vefat eyledi. 

            İşte o merhume, kırk gün Barla'nın hazînâne bağlarına rikkatli ihtiyarlık 

gözüyle bakmasına bedel, kabrinde, Cennet bağlarını kırk bin günlerde seyredeceğini 

kazandı. Çünkü imanı kuvvetli, salâhati şiddetli idi.”[36] 

            -“Bu hastalığın(çocuk doğurmaktan gelen hastalıklar) mânevî şehadeti 

kazandırması, lohusa zamanı olan kırk güne kadardır.”[37] 

            -“Bir sineğin kanadı ve vücudu ne kadar hârika bir san'at-ı Rabbâniye olduğuna 

lâtifâne bir işaret olarak, meşhur Yûnus Emre'nin bu fıkrası ne güzel bildirir: Bir 

sineğin kanadını kırk kağnıya yüklettim/Kırkı da çekemedi, kaldı şöyle yazılı.”[38] 

                -“Kardeşlerim, ben de kırkınızın herbirinin musîbet hissesinin mânevî 

eleminin yarısını kendimde hissediyorum. Kendi şahsıma âit elemi, aldırmıyorum.” 

            “Herkesin iman mukabilinde bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlar ile 

müzeyyen ve bâki ve daimî bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek davası başına 

açılmış. Eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek. Ve bu asırda, 

maddiyyunluk taunuyla çoklar o davasını kaybediyor. Hattâ bir ehl-i keşf ve tahkik, bir 

yerde kırk vefiyattan yalnız birkaç tanesi kazandığını sekeratta müşahede etmiş; 

ötekiler kaybetmişler. Acaba bu kaybettiği davanın yerini, bütün dünya saltanatı o 

adama verilse doldurabilir mi?”[39] 
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            -“Rivayette var ki, "Âhirzamanda bir erkek kırk kadına nezaret eder." 

            …O zamanda meşru nikâh azalır veya Rusya'daki gibi kalkar. Bir tek kadına 

bağlanmaktan kaçıp başıboş kalan, kırk bedbaht kadınlara çoban olur.”[40] 

            -“Kırk sene evvel tekrarla dedim: Bir nur göreceğiz. Büyük müjdeler verdim. O 

nuru büyük daire-i vataniyede zannederdim. Halbuki o nur, Risale-i Nur idi. Nur 

şakirtlerinin dairesini, umum vatan ve memleket siyasî dairesi yerinde tahmin edip 

sehiv etmiştim.”[41] 

            -“Kırk sene evvel Şam'daki Camiü'l-Emevîde, Şam ulemasının ısrarıyla, on bin 

adama yakın, içinde yüz ehl-i ilim bulunan azîm cemaate verilen bu Arabî ders 

risalesindeki hakikatleri bir hiss-i kablelvuku ile Eski Said hissetmiş, kemâl-i kat'iyetle 

müjdeler vermiş ve pek yakın zamanda o hakikatler görünecek zannetmiş. Halbuki iki 

harb-i umumî ve yirmi beş sene bir istibdad-ı mutlak, o hiss-i kablelvukuun kırk sene 

tehirine sebep olmuş. Ve şimdi, o zamanda verdikleri haber, aynen tezahürleri âlem-i 

İslâmiyette başlamış. Demek bu pek ehemmiyetli ders, zamanı geçmiş eski bir hutbe 

değil, belki doğrudan doğruya 1327'ye bedel, 1371'deki Camiü'l-Emevî yerine âlem-i 

İslâm camiinde üç yüz yetmiş milyon bir cemaate hakikatli ve taze bir ders-i içtimaî ve 

İslâmîdir diye tercümesini neşretmek münasip görürseniz neşredersiniz.”[42]  

            “Ve keza, o Zâtın (a.s.m.) dört yaşından kırk yaşına kadar geçirmiş olduğu 

gençlik devresinde bir hilesi, bir hıyaneti görülmemiş ve bir yalanı işitilmemiştir. Eğer o 

Zâtın yaratılışında, tabiatında bir fenalık, bir kötülük hissi ve meyli olmuş olsaydı, 

behemehal gençlik saikasıyla dışarıya verecekti. Halbuki bütün yaşını, ömrünü kemal-i 

istikametle, metanetle, iffetle, bir ıttırad ve intizam üzerine geçirmiş, düşmanları bile 

hileye işaret eden bir halini görmemişlerdir. Ve keza yaş kırka baliğ olduğunda iyi 

olsun, kötü olsun ve nasıl bir ahlâk olursa olsun rüsuh peyda eder, meleke haline gelir, 

daha terki mümkün olmaz. Bu zâtın tam kırk yaşının başında iken yaptığı o inkılab-ı 

azîmi, âleme kabul ve tasdik ettiren ve âlemi celb ve cezbettiren, o zâtın (A.S.M.) evvel 

ve âhir herkesçe malûm olan sıdk u emaneti idi. Demek o zâtın (A.S.M.) sıdk u emaneti, 

dava-yı nübüvvetine en büyük bir bürhan olmuştur.”[43] 

            “Kırk sene ömrümde, otuz sene tahsilimde yalnız dört kelimeyle dört kelâm 

öğrendim; tafsilen beyan edilecektir. Burada, yalnız icmalen işaret edilecektir. 

Kelimelerden maksat, mânâ-yı harfî, mânâ-yı ismî, niyet, nazar'dır.”[44] 

            “Arkadaş! Bu niyet meselesi, benim kırk senelik ömrümün bir mahsulüdür.”[45] 

            “Ramazan Risalesi kırk dakikada telif edilmesi; Yirmi Sekizinci Söz, yirmi 

dakikada telif edilmesi, bast-ı zamanın vukuunu ispat etmiştir.”[46] 

            Bu eserlerin kırk yıldır ehli islama hitab etmekte,kırk senedir hakikat nurlarını 

saçıp açmaktadır.[47] 

            “Üstadımız Muhacir Hâfız Ahmed Efendiye dedi ki: "Sen kırk bir Yâsin-i Şerif 

oku." Muhacir Hâfız Ahmed Efendi bir kamışa okudu. O kamışı suya koydular. Daha 

yağmur alâmeti görünmezken, ikindi namazı vaktinde, üstadımız daima itimad ettiği bir 

hatırasına binaen Muhacir Hâfız Ahmed Efendi'ye söyledi ki: "Yâsinler tılsımı açtı, 

yağmur gelecek." 
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Aynı gecede evvelce yağmadığı Barla dairesi içine öyle yağdı ki, üstadımızın odasının 

altındaki Çoban Ahmed'in bahçesindeki duvar yağmurdan yıkıldı. Halbuki Karaca 

Ahmed Sultan'ın arkasında ve deniz kenarında balık avlamakla meşgul Şem'î ile 

arkadaşları bir damla yağmur görmediler.”[48] 

            “Hele bizi her zaman, günde kırk defa havsalamız almayarak "âh" ile geri dönen 

mirâc-ı mü'min olan namaz…”[49] 

            “Bu daire içinde kırk bin, belki yüz bin hâlis, hakikî mü'minlerin içinde hakikat-i 

leyle-i Kadri elde edecek bir, iki, on, yirmi değil, belki yüzlerin elde etmesi ihtimali 

kavîdir.”[50] 

            Kırk senedir Camiul Ezher mahiyetinde şarkta bir Medresetüz Zehranın 

açılamısna çalışmış,kırk senedir siyaseti terk ettiğini ifade etmiştir.[51] 

            “"Evet, şimdi olmasa da otuz kırk sene sonra fen ve hakikî mârifet ve 

medeniyetin mehasini o üç kuvveti tam techiz edip, cihazatını verip o dokuz mânileri 

mağlûp edip dağıtmak için taharrî-i hakikat meyelânını ve insaf ve muhabbet-i 

insaniyeyi o dokuz düşman taifesinin cephesine göndermiş. İnşaallah yarım asır sonra 

onları darma dağın edecek." [52] 

            “Bir cisim birden zerrattan tahallül ve yeni zerrattan teşekkül eylemesi muhal 

olacağından, cism-i devletin birden memurîni ref ve yenilerini ikame eylemesi, muhal 

olmasa da, müteazzirdir. Binaenaleyh, istidad-ı habis ve kabil-i ıslah olmayan adamları 

zaten cism-i devlet def-i tabiî ile ifraz edecektir. Amma kabil-i ıslah olanlar, zaten güneş 

garptan tulû etmediğinden, tevbenin kapısı açıktır. Bunların tecrübelerinden istifade 

etmeli. Bunların yerini dolduracak, kırk sene lâzım. Yoksa, umumu aleyhinde itâle-i 

lisan ve terzil etmek, bu şanlı olan ittihad-ı milleti-bozulmuş bazı efkâr ve ahlâklarına 

binaen-bir hastalığa hedef edecektir.”[53] 

            “…kırk-elli sene sonra, Arap taifeleri, Cemahir-i Müttefika-i Amerika gibi en 

ulvî bir vaziyete girmeye, esarette kalan hâkimiyet-i İslâmiyeyi eski zaman gibi küre-i 

arzın nısfında, belki ekserisinde tesisine muvaffak olmanızı rahmet-i İlâhiyeden kuvvetle 

bekliyoruz. Bir kıyamet çabuk kopmazsa, inşaallah nesl-i âti görecek.”[54] 

            “İslâmiyet âşikâredir. Hem de kuvve-i ittisâiyesi tazyik olunsa âleme zelzele 

verecek. Hem de ihfâ, hîle ve şüpheyi dâvet ettiğinden, hile ve şüpheden münezzeh olan 

hakikat, hafâdan da müstağnidir. Hem de hile, terk-i hile ve doğruluktur. Hem de başka 

cemiyete kıyas olunmaz. Zira onlar teessüse başlıyorlar, bu ise müesses iken bazı 

köşelerden tecellî ediyor. Hem de bidayet-i İslâmda kırk oldu, saklanmadı; nasıl üç yüz 

milyondan sonra gizlenecek? Hem de bir şeyi akıl görür, kabul eder. Fikir uğraşır, 

teslim eder. Bir hakikat hafâ perdesini kabul etmez.”[55] 

            “Eşhastan kat-ı nazar, nev'î ve umumî hüsün ve hakkın meydan-ı galebesi 

istikbaldir. Biz ölsek, milletimiz bâkidir. Kırk seneyle razı değiliz; en ekall bin sene 

galebeyi isteriz.”[56] 

            “Sultan Süleyman Kanunî, kesretli kırk çeşme sularını İstanbul'a getirdiği vakit, 

Şeyhülislâm Zenbilli Ali Efendi ona demiş: "Hilâf-ı şeriat kanunları Avrupa'dan 
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getirdiğin cihetle, İstanbul'a öyle bir bok sıçtın ki, o getirdiğin suların cümlesi üzerinden 

akıp geçse yüz senede temizleyemez."[57] 

            “…Sultan Orhan zamanında Süleyman paşa kumandasında "Erler" tabire dilen 

kırk kahramanın şahid olmasıyla, İstanbul'u hükûmet-i İslâmiye akdi altına girmeye ve 

fatihasını o tarihte, 757'de muhasara ile okumuştur.[58]  

         Sosyal ve tasavvufi hayatta da; 

            Hz.Ali’nin kırklar meclisinin sakisi olması,kırklara karışmak ifadesi,şefaatı 

umulup kırk hadis yazılması,Bektaşilikte kırklar meydanı,kırklar şerbeti,kırk 

budak,kırk makam,insan hamurunun kırk gün boyunca rahmet yağmurlarınca 

yıkanması,Mehdinin kırk yaşında çıkıp kırk yıl dünyada kalması,ölen birinin etinin kırk 

günde çürümesi ve ölüye kırkıncı gününde hatim,dua ve ikramlarla kırkını yapmak,kırk 

harami,kırk çeşme,kırk anbar,kırk göz,kırk pınar,Kırklareli ki buranın kırk kimesne 

olduğu ifade edilir.Kırkı çıkmak,kırklamak,kırk oruç,kırk kurban,kırk gün kırk 

gece,bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır,kırkından sonra azanı teneşir paklar,kırk 

kurda bir arslan ne yapsın,kırk derviş bir kilime sığmış ama iki sultan bir iklime 

sığmamış,bir kimseye kırk gün deli desen deli olur,kırk deveye bir eşek,kırk yılın başı 

gibi ifadeler sıkça kullanılmaktadır.[59] 

            Adına Ricalül Gayb da denilen manevi şahsiyetler ise;manevi muzaharetine 

inanılan manevi şahsiyetlerdir.Adeta manevi meclisin manevi azaları. 

            Gözden saklı olarak gaybi olan bu kimselere tasavvufta üçler,yediler,kırklar 

denilmiştir.Bir kutbun öncülüğünde manevi üstünlüğü olan değerli 

şahsiyetlerdir.Bunlar Nücebâ, Büdelâ, Evtâd, İmameyn ve Kutb-u Azam olan Gavs'dan 

oluşurlar. 

            Nücebâ adı verilen veliler kırk tanedir. Bunlar tüm yaratıkların yüklerini taşır, 

sıkıntılarını gidermeye çalışırlar. Haktan gayrısına bakmazlar. Bu Allah dostları ahlak-ı 

kerîme sahibi irfanlı kimselerdir. 

            “Büdelâ denilen veliler ise yedi kişidir. Bunlardan biri kendilerinin imamıdır. 

Bulunduğu yerde cisim ve sûretini bırakarak sefere çıkmak, aynı zamanda muhtelif 

yerlerde gözükmek, Büdelânın özelliklerindendir. 

            (EBDÂL:Bedeller. Dünyânın nizâmı, düzeni ile vazîfeli olup, Allahü teâlânın 

insanlardan gizlediği büyük zâtlar. Biri vefât edince, yerine başkası getirildiğinden bu 

isimle anılmışlardır. Bunlara Ricâlü'l-Gayb da denir.  

            Hızır aleyhisselâma, “Sana yalnız Beni seven velî kullarım bildirildi, Benim 

sevdiklerimse bende gizlidirler.” hitabı gelir. 

            Ümmetim arasında her zaman kırk kişi bulunur. Bunların kalbleri İbrâhim'in 

(aleyhisselâm) kalbi gibidir. Allahü teâlâ onların sebebi ile kullarından belâları giderir. 

Bunlara Ebdâl denir. Onlar bu dereceye namaz ve oruç ile erişmediler. İbn-i Mes'ûd 

radıyallahü anh; "Yâ Resûlallah! Ne ile bu dereceye ulaştılar?" diye sorunca; 

"Cömertlikle ve müslümanlara nasîhat etmekle eriştiler" buyurdu. (Hadîs-i şerîf-Hilyet-

ül-Evliyâ)  

Ebdâllerin sayısının yedi, kırk veya yetmiş olduğu bildirilmiştir. (Seyyid Şerîf Cürcânî)  
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Ebdâllerin makâmını istiyen kimsenin hâlini düzeltmesi, nefsine uymaması lâzımdır.) 

(Behâeddîn-i Buhârî) 

            Evtâd denilen Allah dostları ise dört tanedir. Yerleri; doğu, batı, güney ve kuzey 

olmak üzere evrenin dört ayrı köşesidir. Bunların içinden birisi de kendilerinin 

imamıdır. Çivi veya kazık anlamına gelen kelimenin çoğulu olan Evtâd'a bu adın verilişi 

evreni ayakta tutan dört direk mesabesinde oluşlarındandır. 

            İmameyn, birisi kutbun sağında ve birisi de solunda bulunan iki şahıstır. Sağda 

bulunan imam, melekût alemine yani ruhânî aleme bakar ve O'nun vücûdu Kutbiyyet 

merkezinden ruhaniyyet alemine yönelen bir aynadır. Soldaki imam ise, mülk (madde) 

alemine bakar. O'nun vücudu da cisimler dünyasına aynadır. 

            Gavs'a gelince; O, kutb-u azamdır. Mühim ve esrarlı işlerini halletmek isteyenler 

ona muhtaç olurlar. Teberruken vasıta kılınarak duası alınır. Zira onun duası asla 

reddedilmez. 

Ricâlülgayb yerine "gayb erenleri" de dendiği vakidir. Ancak gayb erenleri on kişidir; 

huşu' ve Huzû-i Rabbânî sıfatıyla mevsuf ve Rabbânî tecellîlerin tesiri altında 

olduklarından dolayı ne halk onları tanır ve nede onlar halkı tanırlar. Bunlar da her 

asırda mevcutturlar.”[60] 

  

                                                                                                          040-06-2004 

                                                                                                   Mehmet     ÖZÇELİK 

 

  
 

[1] Bakara.51. 

[2] Maide.26. 

[3] A’raf.142. 

[4] Ahkaf.15. 

[5] Bak.Kehf.23. 

[6] Bak.Sad.34. 

[7] Bak.Bakara.80-81. 

[8] Sözler.164,513. 

[9] Age.225. 

[10] Age.287. 

[11] Age.289. 

[12] Age.344. 

[13] Age.395. 

[14] Age.491. 

[15] Age.493. 

[16] Age.572. 

[17] Mektubat.23. 

[18] Age.27. 

[19] Age.66. 

[20] Age.68. 

[21] Age.98. 

[22] Age.105. 

[23] Age.107. 

[24] Age.113. 

[25] Age.116. 

[26] Age.143. 

[27] Age.144. 

[28] Age.145. 

[29] Age.148. 

[30] Age.281. 

[31] Age.347. 

[32] Lem’alar.31. 

[33] Age.63. 
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[34] Age.64. 

[35] Age.130. 

[36] Age.213. 

[37] Age.214. 

[38] Osmanlıca Lem’alar.655. 

[39] Şualar.203. 

[40] Age.586. 

[41] Age.539. 

[42] Age.674. 

[43] İşarat-ül İ’caz.107-108. 

[44] Mesnevi-i Nuriye.51. 

[45] Age.70. 

[46] Age.197. 

[47] Barla Lahikası.80,111. 

[48] Age.168-169. 

[49] Age.186. 

[50] Kastamonu 

Lahikası.181,110,190. 

[51] Emirdağ 

Lahikası.2/35,39,81. 

[52] Age./110-111,142-143. 

[53] Divan-ı Harbi Örfi.79. 

[54] Hutbe-i Şamiye.56,49,54-55. 

[55] Age.9.Vehim. 

[56] Muhakemat.41. 

[57] Sikke-i Tasdik-i Gaybi.161. 

[58] Zülfikar.50. 

[59] Bak.İslam Ans.25/466-481. 

[60] Şamil İsl.Ans. 

  

 

 

 

K O M P LO L A R 

Komplo diğer adıyla bir tarafın kendi menfaatı için yapmış olduğu plan ve 

proje.Bu karşı tarafın zararına olabileceği için menfi yönde kullanılmaktadır. 

Komplolar her devlet için uygulanabildiği gibi özellikle güçlü olanların kendi güç 

kontrollerini isbat etmek amacıyla sık baş vurdukları yollardan ve verdikleri göz 

dağından ibarettir. 

ABD’nin yeni Dünya Düzenini oluşturmada,BOP yani Büyük Ortadoğu planının 

gerçekleşmesinde önemli ve ileriye dönük komploları vardır. 

ABD dışişleri bakanı Rice’ın ifadesiyle;22 İslam devleti düzenlenecek.Bunlar 

ister demokratik usulle,ister saldırılarla. 

Demokratik usul dediği de;ABD Başkanı Bush-un ifadesiyle;İran halkını Tahran 

yönetimine karşı kışkırtırken,Suriyeyi terörist,Mısır ve Suudi Arabistanı da demokratik 

reformları yapmada gecikmekle suçlayarak bir girişimde bulunmakta ve tehdit 

etmektedir. 

Irak’a demokrasi getireceğini söyleyen ABD,İsrailin güdümünde,bir yandan da 

Türkiye gibi ülkeleri cezalandırıp başka uğraşacakları ve başlarını kaşıyacakları bir 

zaman bulmamaları için,nitekim daha önce de 20 yıl PKK illetiyle meşgul edildiği 

gibi,bugün de Kürt devleti kurma komplolarıyla uğraşmakta ve uğraştırmaktadır. 
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Ve bunu yaparken de bir eğlence ve zevk olarak yapmaktalar.Nitekim Amerikalı 

general Mattis,Afaganistan ve ırak’ta insan öldürmenin çok eğlenceli bir şey olduğunu 

söylemektedir. 

200 kişilik bir paneldeki konuşmasında;İnsanları ‘Zımbalamanın’eğlenceli 

olduğunu söyleyerek,Iraktaki direnişçiler konusunda da;”Gerçekten de savaşmak çok 

eğlenceli bir şey,İsrafilin Sur’u gibi.İt dalaşını seviyorum.” 

Afganistan konusunda da;”Eğer afganistana giderseniz,erkeklerin örtünmediği 

için 5 yaşındaki kız çocuklarını bütün güçleriyle tokatladığını görürsünüz.Ben bu gibi 

adamlarda zerre kadar insanlık olmadığı düşüncesindeyim.Bu yüzden de böylelerini 

öldürmek çok eğlenceli oluyor.”[1] 

Bu küstahca sözünden dolayı ceza almadığı gibi,askerlik psikolojisi olarak 

normal görüldü.İşte batının komplo teorileriyle gerçekleştirdikleri.İnsanlık yapma 

bahanesiyle insanlık dışı davranışlar. 

Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek… 

5-Şubat-2005 günü Flaş tv-de yapılan komplo teorileri üzerine 5,5 saat süren bir 

faydalı konuşma yapıldı.Ancak bunun büyük çoğunluğunu Eşref Bitlis Paşanın uçağının 

buzlanma sonucu düşerek 6 kişinin şehid olması konusu üzerine kilitlendi. 

17-Şubat-1993 yılından beri süregelen bu olayın bir komplo olduğu genel bir 

kanaat olarak belirlendi ve de belgelendi.Özetleyecek olursak; 

Olayı araştıran Emekli Hakim K.K.K. askeri başsavcısı Hakim Albay Yüksel 

Ferah,kendisine sunulan raporda yüzde altmış buzlanma,yüzde kırk teknik hata 

derken,savcı sonucu ilk defa söylenen,yüzde doksan pilottan kaynaklanan pilotaj 

hatası,yüzde on buzlanma olarak karara bağlıyor. 

Konuşmanın genelinde görülen durum şu oldu;Karar isabetli alınmamış,tüm 

yönleriyle araştırılmamış,teknik bilgisine danışılanlardan gerekli sonuç çıkarılmamıştır. 

İTÜ ve ODTÜ’den altı,toplamda 9 kişiye danışılmış.Onlardan biri olup 

konuşmaya katılan İTÜ Prof-u Ahmet Nuri Yüksel,kendilerinin kendilerine sunulan 

sınırlı bilgi isteme sorularına,olayın kesinlikle ve ismi gibi bilerek buzlanmadan ve 

sonundaki uzun kararında da bunun içerisinde sabotaj ihtimalinin göz önünde 

bulundurulması gerektiği yönünde beyanatta bulunduklarını söylemiştir. 

Savcı ise ilk defa kesinlikle buzlanmadan kaynaklanmadığın söylmekte ve raporu 

o yönde verdiğini bildirmektedir.Tüm teknik elemanlar ise buzlanma sonucunu öne 

çıkarmaktadır. 

Uçak 17-Şubat-1993,saat 12-19’da kalkıyor,12-22’de tecrübeli ve ABD’den 

getirilen Yaşar Evian tarafından 3 dakika sonra Motorda bir anormallik olduğu 

söyleniyor,12-26’da radardan kaybolup birkaç dakika içerisinde düşüyor. 

Söze katılan şahitler motorun havada yandığını söylerken,raporda düştükten 

sonra olduğu belirtiliyor. 
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Belgelere göre Savcının soruşturmayı yaparken,üzerinde büyük bir baskı 

olduğunu söylüyor. 

ABD’den gelen heyet uçakta bir şey olmadığını söylüyor.Uçak düştükten sonra 

geç gelindiği,bazı parçaların,motor gibi değiştirildiği söylentileri olayın komplo 

ihtimalini arttırıyor. 

Uçağın inerken değilde,çıkarken düşmesi,pilotun motordan bir ses geldiğini 

söylemesi,yapılan motorun bazı perdelerinde çizikler olduğu,oysa bu çiziklerin 

olabilmesi için bin derecede bu işlemin yapılmasının gerektiği… 

Özellikle ve özellikle,bir aydan fazla orada nöbet tutan askeri subay 

nöbetçisinin,bir gün önce geceden bir binbaşının gelerek girmemesi gerektiği halde ve 

yasak olmasına,şimdiye kadar böyle bir şey olmamışken,Uçak Hangarına girdiği 

komplo ihtimallerini arttırmaktadır. 

İhmallerde söz konusudur.Uçakların kalkmadan önce dona karşı 

alkollemelerinin yapılması ki,bunun olmadığı veya çok önceden yapılmasından dolayı 

muteber olmadığı veya motorun değil de pencerelerinin buzlanmasını engellemek için 

alkolleme yapıldığıdır.Bu da motorun ve pervanelerinin buzlanmasına neden 

olmaktadır. 

Şehid olan 2.pilotun ablası ise,alkollenme olmadığını söylemiştir. 

Savcının ifadesine göre,Paşanın 3,5 saat geç gelmesine rağmen,motorun sürekli 

çalışma halinde olduğu söylenirken,orada bulunan görevli yetkilinin öyle olmadığını 

söylemesi,çelişkili ifadelerle komplo ihtimalini arttırmaktadır. 

Eşref Bitlis PKK konusunda hassas ve üzerine giden bir kimse idi.Oda Tıpkı 

Pakistan Devlet Başkanı Ziya-ul Hak gibi bir komplo kurbanı oldu. 

Komplo kurbanlarından;Genel kurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu çadırında 

neden silahlı saldırıya uğradı? 

Genel Kurmay Başkanı Doğan Güreş,bir er tarafından kahvesine zehir 

konularak neden zehirlenmeye çalışıldı? 

Başbakan Turgut Özal,konuşma anında neden öldürülmek istenip,parmağından 

bir kurşun sıyrığıyla kurtuldu.Ölümü ise yine bir zehirlenme olayı ile bitirildi. 

Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat bir ay içerisinde hastalığı tesbit edilmeyip 

neden zehirlenmeye kurban edildi. 

Geçmişe doğru;Peygamberimiz zehirlenmeye çalışıldı,Fatih Sultan 

zehirlendi,Bediüzzaman Said nursi 19 kere zehirlendi. 

Faili meçhul cinayetler ise bütün bu komploların düğüm noktaları.Düğüm 

noktası bilinen Susurluk kazası bir türlü neden aydınlatılmadı. 



Eğer aydınlatılırsa;Derin devlet tehlikeye mi girer?Eşref Bitlisin ki gibi,anlaşılır 

ve bilinirse birileriyle savaşa mı girilir? 

Asker asıllı olan Yeşil Kim?Nerede?Ne yapmakta? 

Uğur Mumcu’nun failleri bulunmamakta ve bulunacağa da benzemiyor.Çünki 

oda bir karanlığa ışık tutmuştu.İşte bir örneği; 

26-Eylül-1992 tarihli –Hizbulkontra!-başlığı yazısında“Songünlerde 

güneydoğuda işlenen cinayetlerin arkasında kimler var?Bir sava göre’Hizbullah’.Bu 

savın sahipleri,Hizbullah örgütünün devlet tarafından desteklendiğini,bu 

cinayetlerin’Kontgerilla’ örgütünce planlandığını,”Hizbullah’adlı İslamcı örgütün bu 

amaçla kullanıldığını da ileri sürüp,bu örgüte”Hizbulkontra’adını takıyorlar…’Kürt 

Hizbullahı’özellikle son bir yıldır PKK’ya karşı saldırılar düzenliyor.Bu saldırılar,devlet 

içindeki örgütler,örneğin”Kontgerilla’olarak bilinen eski adı’Özel Harp Dairesi’ 

tarafından destekleniyor mu?Bunu bu gün için bilmeye ve yazılı belgeye dayanarak 

kanıtlamaya olanak yoktur.Bazı devlet görevlileri ile bu tür örgütler arasında hiyerarşik 

düzen içinde ve emir-komuta ile değil,12 Eylül öncesinde kanıtlandığı gibi bireysel 

ilişkiler de kurulabilir.12 Eylül öncesinde kurulan bu ilişkilerin bir kısmı yazılı belgelere 

dayanılarak kanıtlanmış ve ilişkiler bu köşede yayımlanmıştı.Ancak bu ilişkilerin 

devletin hangi tepe noktasına ulaştığı ise bir türlü anlaşılamamıştı.Bugün,hükumetin 

başta Musa Anter cinayeti olmak üzere bölgede işlenen bütün cinayetleri tek tek 

aydınlatması gerekir.Bu cinayetler aydınlanmaz ve bu saldırılar da böyle sürüp giderse 

devlet,haklı ya da haksız,yanlış ya da doğru bu tür suçlamalardan kurtulamaz.”[2] 

Nitekim öyle de olmaktadır. 

9-Şubat-1997 PKK itirafçısı Murat Demir kendisiyle yapılan röportajda Radikal 

gazetesi muhabirine şunları söylüyor:”İlk başlarda Hizbullah diye bir örgüt 

yoktu.Hizbullah adını 1992’nin sonuna kadar biz kullanıyorduk.Daha sonra gerçekten 

Hizbullah-PKK çatışması oluşturmuşturk.Fikir Yeşil’den çıkmıştı.Fakat Yeşil,bir süre 

sonra Hizbullahı denetleyemez oldu;örgüt,Batman ve diğer yerlerde bağımsız eylemler 

koyup kızlara,kadınlara saldırdı.”[3] 

Komplo uzmanı Emin Gürsesin beyanı üzere;Bir batılı bizimkilere yaptığı 

teklifte,bir kürt milliyetçiliğinin oluşacağını,bunları şimdiden ortaya çıkarıp tasfiye ile 

tesirlerini azaltabileceğini söylemesi üzere,bunlara şiddet uygulanıyor,dağlara kaçıyor 

ve zaman içerisinde kontrol güçlüğü çekiliyor. 

Yıllarca onlar silahla ve yiyecekle dağlarda beslendi 

İşte incirlik ve İşte Çekiç Güç..altı ayda bir sürekli süresi uzatıldı. 

Ceviz Kabuğunda bir Radar Binbaşısı itirafında;İncirlikten atış eğitimi yapmak 

için Konyaya gitmek üzere kalkan dört Çekiç Güç uçağından,Konyaya haber 

verdiğimizde ikisinin oraya gittiğini,ikisinin ise nereye gittiğinin bilinemediğini ve bizim 

radarlarımızın bunu tesbit gücünün olmadığını ifade etti. 

Bir arada Apo’nun askerlerimiz tarafından köşeye kıstırılmasına rağmen,gelen 

bir emirle geri bırakılması komplonun boyutlarını göstermektedir. 
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Radar binbaşısının bunu açıklar diğer bir ifadesinde de;kendisinin görevli 

olduğu ve Aponun Suriye/Şamdan kalkışını gelen yazıyla kontrolü sırasında,Gaziantep 

tarafına Şamdan kalkıp Rusya/Soçi’ye gitmekte olan bir haberi başka birimdeki diğer 

bir subaya bildirmesine rağmen,onunda üstlerinin emri üzerine indirmeye ve 

soruşturmaya yetkilerini beyanı üzerine hava alanlarımızdan rahatlıkla geçiyor ve 

birkaç gün sonra Apo bizim elimiz karışmadan,başkalarının becerisiyle!!yakalanıyor. 

Kenan Evren’de ihtilal yapmadan önce aşrtların olgunlaşmasını beklediklerini 

ifade ve itiraf etmiştir. 

Şartlar olgunlaştırılıyor.Çünki komplo öyle işliyor. 

Bugün tüm askeri cihazlarımız ABD ve diğer batılı ülke bağımlısı.Rahatlıkla 

uçaklarımız ve diğer cihazlarımız kontrol edilebilir. 

ABD Irak’a kimyasal silahlar araştırması yapmak üzere 

gittiklerinde;araştırıcıların bilgisayarlarına kaydettikleri bilgiler,anında ana merkezde 

yer tesbiti yapıp,yarım saat içerisinde orası bombalanıyor.Bugün ABD aynı yöntemi o 

bahane ile İrana uygulamaya çalışmaktadır. 

Şu an ABD’de yerli ABD’lilerden ziyade belli gurupların atı cirit atmaktadır. 

Şimdilerde de bütün hedef yüz sene önce olduğu gibi;Musul-Kerkük üzerine 

dönderildi.Hesaplar oraların üzerinden yapılmaktadır.Petrolü bol bir İsrail gibi çıban 

başı Kürt devleti…Artık kimse İsraille uğraşmayacak,Kürt devleti ve Kürtlerle 

uğraşacak.PKK’nın genişleyen yeni alan ve komplosu… 

Bizde de bir sarstı.MSP-RP-Fazilet’in uzun yılar devam eden misyonu devre dışı 

bırakıldı. 

ANAP devre dışı bırakıldı. 

MHP bitirilme noktasına getirildi. 

CHP uyarılarak bitirilmeye çalışılıyor. 

DYP’ye bakmak üzere kenarda yer veriliyor. 

AKP’den bir şeyler koparılmaya çalışılıp,uyumlu bir görüntü veriliyor. 

Beklenilen yeni senaryo ve göz dağları. 

Belkide yine gelebiliriz..bekleyiniz… 

-9-5 şiddetindeki Güney Asya depremi olup,Endonezya,Hindistan,özellikle 

Açe’de 400 belki de daha fazla insan ölünce,daha önemlisi bazı yerlerin 

coğrafyadansilinmesiyle,ilk ortaya atılan bir komplo olduğu yönünde idi. 

Acaba ABD’nin bir hesabı mı vardı? 



Çünki ABD 1992’de 1054 nükleer deneme yapmış,bunun 839-unu yer altında 

yapmış,Fransa ise 167 deneme yapmıştır. 

Yine böyle bir denemenin tetiklemesi üzerinde duruldu. 

Nitekim bizdeki Gölcük/Sakarya depremlerinde de buna benzer senaryolar hiç 

de yabana atılacak senaryolar değillerdi. 

Deprem teknolojileri üzerine yapılan araştırmalar yıllardır devam 

etmekte,elektromanyetin silahlar varlığın korumuş olup,bunlarda 1976'da yasak 

silahlar kapsamına alınmıştır. 

Artık silahla ve okla savaş epey geri kalmıştır.Ta 1970'lerin sonlarında çıkan bir 

haberde;Rusların labaratuvarlarda mikrop üreterek bunu biyolojik silah olarak 

kullanmayı sürdürdüğünü bildirmekteydi. 

Artık ucuz ve etkili silahlar kullanılmaktadır. 

Nice komplo denilen şeyler zaman içerisinde gerçek olarak çıkmıştır.Bize göre 

komplo,başkalarına göre görev ve planın uygulanması,devlet ve vatandaşlık görevi… 

MEHMET   ÖZÇELİK 

06-02-2005 

 

  

 

[1] Yeni Şafak gazetesi.4-

Şubat.2005. 
[2] Zaman Gazetesi.18-

Şubat.2001. 

[3] Agg.18-1-2001. 
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MİT'de Temizlik 

 
 

   

       

Önce size, eski bir MİT görevlisince yazıldığı anlaşılan ve bir İnternet sitesinde 

yayınlanan, aynı zamanda e-mail ile bize de gönderilen bir yazıyı olduğu gibi sunuyoruz.  

 

Dikkat ederseniz "bir MİT görevlisinin yazdığı ifade edilen" gibi muğlak bir ifade 

kullanmıyor, "bir MİT görevlisince yazıldığı anlaşılan" gibi kesin ifade kullanıyoruz. 

Nedenini yazıyı okuduktan sonra yapacağımız yorumda bulacaksınız. 

 

  

"Atasagun’un MİT’inde neler oluyor? 

 

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın değişik kademelerinde alnımın akı ile görev yapmış bir kişi 

olarak bu mektubu size gönderiyorum. 

 

Bilgilerin bulunup değerlendirilmesi adına yapılan araştırmalarda, teknolojik ve insan 

faktörlü kaynakları kullanarak çalışmalar yapmanın zorluğu yanında, bilginin yerinde 

ve zamanında kullanılmasını bilmek, istihbaratçılığın özünü oluşturur. Bu açıdan 

bakıldığı takdirde, yaptığınız çalışmalarınızdan dolayı, öncelikle sizleri kutluyorum. 

Çünkü, kimsenin cesaret edemediği konulara, büyük bir özveri ve güvenle ve tamamen 

belgeye dayanarak çok önemli bir işi başarıyorsunuz. 

 

Son günlerde, MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI’nın basında-gazetelerde manşet 

olacak kadar zafiyete düşürülmesi adına hareket eden Sayın Şenkal Atasagun ve 

ekibinin yaptıkları, akl-ı selim her kesim tarafından tepkiyle karşılandığı gibi, bir eski 

çalışan olarak beni de derinden yaralamıştır. Bu ekibin yaptıklarının Türk halkı 

tarafından bilinmesinin vaktinin geldiği ve hatta geçtiğini düşünerek bu mektubu 

kaleme aldım. Verdiğim bazı bilgilerin, teşkilatın sır olarak niteleyeceği hususlar olsa 

bile, bu konuların bilinmesi halinde, sayın müsteşar ve ekibinin ne denli bir hıyanet 

içinde oldukları ancak görülebilecektir.  

 

Türkiye’nin can damarı konumunda olan kurumlar içinde de, diğer devlet kurumlarda 

olduğu gibi, çürük insanlar elbette çıkacaktır. Fakat, bu tür kurumları hiçbir zaman 

esas hedef almadan , hatalı olanın kurumun içindeki kişilerin olduğunun, bastıra bastıra 

ifade edilmesi gerekir. Çünkü askerimizin ve diğer kurumlarımızın yara alması, bu tür 

çürük insanların ve onların bağlı olduğu değişik ekiplerin daha çok menfaatine 

olacaktır.  

 

Bu can damarı kurumlarından birisi, yaptığı iş gereği belki de en önemlisi, Milli 

İstihbarat Teşkilatı’dır. Uzun yıllar görev aldığım, müsteşarın en yakınında dahi -ne 

yazık ki- görev aldığım bu kurum içinde, üzülerek söylemek gerekirse yazdığınız 

konulara yakın problemler ve kişiler bulunmuştur ve halen de bulunmaktadır. Ben 

sizlere, kesinlikle MİT teşkilatını küçük düşürmek ve uzun bir dönem görev yaptığım 

kurumumdan çok kötü olarak bahsetmek istemem. Çünkü, görev yaptığım yıllar içinde, 

mesai arkadaşlarım içinde vatansever insanların varlığı beni hep heyecanlandırmıştır. 



Esas problem, teşkilatın başında müsteşar olarak 6 yıldır görev yapan Şenkal Atasagun 

Bey ve onun çıkar ilişkili ekibidir. 

 

MİT, Türkiye’mizin çıkarları adına, ulusal ve uluslar arası düzeyde haber toplama 

faaliyeti yürüten, bunu belli çalışma prensipleri (derlediği haberleri ulusal çıkarlar için 

kullanması, haber toplamada insan unsurunun nitelikli olması ve nitelikli insanlardan 

güç alması gibi) doğrultusunda yapması gerekirken, ne yazık ki kötü yönetim sayesinde, 

yıllardan beri ülke menfaatleri için bırakın faydalı olmayı, büyük bir tehlike 

oluşturmaya başlamıştır. 

 

MİT, kurulduğu ilk yıllardan itibaren, bir türlü sivilleşme ve atılım adına faaliyetlerini 

yapamamıştı. Sönmez Köksal’ın başlattığı sivilleşme ve yenilik çalışmaları, Sayın Şenkal 

Atasagun’un göreve gelmesiyle (veya getirilmesiyle), tekrar eski günlerine, hatta daha 

farklı bir konuma düşürülmüştür. Adeta bir plan dahilinde çalışmalar yapılarak, 

teşkilat tamamen ülke menfaatleri aleyhinde, iş yapmayan, müsteşarın saltanatını 

sürdürdüğü bir kurum yapısına kavuşturulmuştur.  

 

Şenkal Atasagun ve ekibinin yaptığı bu icraatları!!! sizlere sıralamak istiyorum:  

 

1- Teşkilat, müsteşarın özel sayılabilecek gayretleri sonucu insan kaynaklı haber 

toplama faaliyetlerinden uzaklaştırılmıştır. Burada yaşanan eksiklikler, ne yazık ki, 

diğer servislerle kurulan ilişkilerde elde edilen bilgilerle giderilmeye çalışılmıştır. En son 

İstanbul’da cereyan etmiş Sinagog ve HSBC bombalamalarında, istihbarat zaafının ne 

denli had safhaya ulaştığını, en tehlikeli radikal bir grubun hakkında bile istihbarat 

yapılmadığının görülmesi, teşkilatın düşürüldüğü acınacak hali gözler önüne sermiştir. 

 

Fakat ne acıdır ki, bilgi alışverişi yapılması gereken her servis toplantısında, kendi 

güvenlik makamlarımıza bile vermekten imtina ettiğimiz bilgiler büyük bir rahatlıkla 

diğer servislere verilerek, vatana ihanet edilmiş ve edilmektedir. Verilen bunca bilginin 

karşılığında ise somut olarak hiçbir şey elde edilememiş, teşkilat bir kısım servislerin 

haber toplama aparatı haline getirilmiştir. Çok gizli addedilen bilgilerin verildiği bu 

servislerde, kendi ülkemizde, güvenlik kurumlarımız arasında (Emniyet Gen. Müd. gibi) 

bu bilgileri kendi istihbaratlarının ürünü gibi göstererek kullanmış ve istedikleri 

operasyonları rahatlıkla yapabilmişlerdir. Normal şartlarda verilen bilgilerin en 

küçüğünün bile formel olmayan yollardan ilgili servislere aktarılmasının tespiti 

durumunda vatana ihanetten yargılanacak insanlar, mutlak güçleri ve denetimsizlik 

sayesinde makamlarında oturdukları yerden istedikleri her şey verilmiştir 

 

2- Haber toplama ve değerlendirme sıfırlanmış, yapılan birkaç güzel operasyonla işler 

idare edilir hale getirilmiştir. Şenkal Atasagun’un, MGK, Cumhurbaşkanlık ve 

Başbakanlık makamlarına yaptığı arzlar standart hale gelmiş, bir önceki arzda 

kullanılan ifadelerin değişimi bile düşünülmemiş, mükerrer vakalar yeniden işlenmiş, 

Apo'nun bir servis tarafından tespiti yapıldıktan sonra, paketlenip, kiralanmış bir 

uçağın içine kadar teslim edilmesi, Sakık'ın yakalanması gibi operasyonlar, Müsteşarın 

ve ekibinin etkisinin olmadığı halde onların başarısı olarak lanse edilerek, başta 

Cumhurbaşkanımız, uzun bir dönem sayın Ecevit, kısacası hem siyasi hem de askeri 

kesim uyutularak bazı siyasi çevrelerin istismarına müsaade edilmiştir. 

 

3- Sayın Şenkal Atasagun, göreve geldiği günden itibaren dünyanın bir çok ülkesine 

geziler düzenlemiş ve oradaki servis başkanlarıyla –güya-görüşmeler yapmıştır. Fakat 



yapılan bu görüşmelerde gündeme getirilen konular, verilen bilgi ve belgeler açıklık 

kazanmamış, en yakınında olan bizlerin-başkan, daire başkanları- dahi bilgisi olmamış, 

akabinde bu geziler formel raporlarla geçiştirilmiştir. Teşkilatın, satın alınan ve uzak 

menzillere rahatlıkla seyahatler düzenleyebilecek kapasitedeki uçağı, müsteşarın keyif 

ve eğlence mekanı olmuştur. Gidilen ülkelere yapılan seyahatlerin getirisinin ne olduğu, 

yapılan operasyonlar ve toplanan bilgilerle ortadadır. Teşkilatın çalışma 

prensiplerinden dolayı, bu geziler hakkında teşkilatın bağlı olduğu başbakanlık 

makamına dahi bilgi verilmesi söz konusu olmadığından dolayı, gezilerin hangi ülkelere 

yapılacağı sadece Şenkal Beyin kararıyla olmaktadır. Dünyada görülecek hiçbir ülke 

bırakmayacak şekilde gezen müsteşarın, sadece bu gezilere harcadığı masrafların ortaya 

konulması bile, dünyada Şenkal Beyden daha rahat yaşam süren bir idarecinin 

olmadığını göstermesi adına bir fikir verir.  

 

4- Personel, özgüven ve çalışma azminden bilinçli ve sistematik bir şekilde soğutulmuş, 

vatan-millet için çalışma duygusu ve özveri yok edilmiş ve insanlarda “biz zaten filanca 

servislerin uydusuyuz” anlayışı oluşturulmuştur. Bölgelerde çalışan haber toplayıcı 

personel başta olmak üzere, gittiği bölgeye bağlı olarak yılını tamamlama ve yıllar 

içinde kimseye problem olmadan sadece günlük rutin işlerini yapıp, Müsteşarlığın 

bulunduğu riyaset makamındaki Müsteşar ve ekibine şirin görünmek için bölgesel 

hediyeler taşıyan, başarının değil de sadece bu ekibin adamının olunması halinde terfi 

edilmesi gibi etkenler, çalışmanın tamamen durduğu bir teşkilat yapısını oluşturmuştur. 

 

5- Gizli servis çalışanlarının istifa etmesi önemli bir olaydır. Oysa teşkilatımızda onlarca 

insan istifa etmiştir ve halen bu devam etmektedir. Son dönemde, personele değer 

verilmediğini hissettiren uygulamalar, çalışmalarda merkeziyetçi yaklaşımlarla 

inisiyatifin tamamen bölge ve personelden alınarak asli görevlerin yerine getirilmesinin 

önlenmesi, bürokratik yük gibi engellemeler sayesinde çalışmaların önü kapanacak 

tarza (kasten ) getirilmiştir. Ülkemizin sayılı üniversitelerden mezun olmuş teknik veya 

meslek memuru statüsündeki yetişmiş bu insanlar , birer birer istifanın eşiğine 

getirilmiştir. Bu kadar yüksek oranda olan bu istifalar, Şenkal Beyde en ufak bir tepki 

oluşturmamış, –ayrılan ayrılsın, kalan bizimdir- düşüncesini dahi ifade ederek, istifalar 

adeta teşvik edilmiştir. 

 

6- Sayın Müsteşar, Almanya'ya kimlik kartı ile iltica eden MİT personeli ile ilgili 

gelişmeleri gizleyip, bu olaydan sonra dahi, son döneme kadar, diğer personelin kimlik 

kartlarını değiştirmekle ilgili çalışmalarda dahi bulunmamıştır. Bu kimliğin, diğer 

servislerin veya illegal örgütlerin eline geçmesinin ne kadar sıkıntı doğuracağı 

muhakkaktır. 

 

7- Gizli servislerde çalışan insanların maddi ve manevi tatmin edilemediği durumda, 

kendilerine verilen gücü illegal olarak kullandıkları görülen bir durumdur. Bu problem 

bizim teşkilatımız içinde söz konusudur.  

 

Teşkilat hakkında bilgilendirme ve tanıtım amacına yönelik açılan www.MİT.gov.tr adlı 

sitede personelin özlük hakları hakkında verilen bilgiler, kuru bir yalandan başka bir 

şey değildir.  

 

Sayın Müsteşarın göreve geldiği günden itibaren, teşkilatın yeniden organize 

edilmesinde hep görev verdiği şahsı, çıkarları adına kullanamayacağını anlayınca 

görevden alıp, yüksek koruma gerektiği halde Araştırma Planlama Koordinasyon –



APK- birimi kurarak teşkilatın dışına iterek girişini yasaklayacak kadar şartları 

zorlayarak emekli edip, emekli olduktan sonrada Şenkal Atasagun'un adamları 

tarafından kapısının önünde adeta mesaj verir ve öç alır gibi dövdürüp hastanelik etmiş, 

akabinde de başkan seviyesindeki bu mesai arkadaşını kendi haline terk ederek hiçbir 

yardımda bulunmamıştır. MİT mensupları, can korkusundan dolayı haklı olarak artık 

sokaklarda dolaşamaz, kırsal operasyonlara çıkmaz, hatta ailesi ile birlikte dahi bir yere 

gidemez hale getirilmiştir. 

 

Kendisine alternatif olarak gördüğü herkesi devre dışı bırakmada mahir olan ve aşırı 

kin tutma özelliği bulunan sayın Atasagun, önemli bir bölge başkanı olan mesai 

arkadaşını dahi, “Teşkilatın iktidarlı Bayan Başkanı” şeklinde basına deşifre edecek 

kadar hırslı bir yapısı vardır. İşe yaramaz hale getirme veya zorla emekli yapma 

müsteşarın devamlı kullandığı metod olmuştur.  

 

8- Türkiye şu anda ciddi bir şekilde diğer servislerin ve onların ajanlarının akınına 

maruz kalmıştır. Bu konu ülkemiz için büyük problem olarak görülse bile, müsteşarlık 

makamı bu konu hakkında hiç bir faaliyet düşünmemiş ve operasyon yapmamıştır. 

 

9- Teşkilatın geneline yayılmış ahlaksızlıkta diğer bir problem olarak karşımıza 

çıkmıştır. Alkolün etkisiyle kendinden geçerek, barlarda bildiği bütün bilgileri anlatan 

ve sonrada alkol komasına giren personellerin durumu, Müsteşarın teşkilatı nasıl 

sıkıntılı bir hale getirdiğinin bir göstergesidir.  

 

Hatta, teşkilat içinde yapılan bazı hareketler ahlaksızlık sınırlarını dahi aşmıştır. 

Personelini, pavyona zorla götürüp orada alem yapan, yabancı uyruklu kadınlarla 

yaşayıp, bu uğurda arabasını dahi satıp yaşantısına devam eden müdürlerin varlığından 

haberdar olup, yine kurumda çalışmasına göz yuman bir müsteşarın konumu tartışılır 

hale gelmiştir. Personelin kullanması için açılan havuz, idari işlerden sorumlu başkan 

tarafından bir kaç saatliğine kapatılmış, sıkılmadan, MİT mensubu bayanları 

zorlayarak alem yapmıştır. Bu olayın mesai içerisinde olması da, teşkilat içerisinde bazı 

makam ve güç sahibi insanların ne kadar rahat olduklarını bizlere göstermiştir. Bu 

olayda, Sayın Müsteşar tarafından kapatılarak sayın başkanımız isine emekliliğine 

kadar devam etmiş, sayın Müsteşarımızın hiç tepkisi görülmemiştir. Sadece 2 bayan, 

müsteşarın ekibinden tanıdıkları olmadığından dolayı, günah keçisi olarak, zorla ve 

istekleri dışında tayine tabi tutulmuştur. Sekreterine sarkıntılık eden ve hatta tecavüze 

yeltenen, ses kayıtlarıyla belgelenen, sonrada korkutarak uzun süre buna devam eden 

Şenkal Beyin yardımcıların durumları, normal hale gelmiştir. Güvenli olması yönüyle 

açılan ve değişik olaylarda kullanılan gizli evler, müdür ve başkanların harem evleri 

haline gelmiş, buralarda seks partileri verilmiş, evlerin güvenliği teşkilat dışından 

kadınların getirilmesi nedeniyle tehlikeye düşmüştür. Görevli olarak yurt dışına kısa 

sureli çıkan müdür ve başkanlar, beraberinde götüreceği personel seçiminde, gönül 

eğlendirme on plana çıkmıştır. 

 

10- 4 Şubat 2002 tarihinde olan son olayda artık bu sıkıntıların doruk noktası olmuştur. 

Müsteşar yardımcısı Cevat Beyin özel kalemi olan ve eski Müsteşar yardımcısı Miktad 

Alpay beyin yeğeni olan M. adlı şahıs önce sekreterini tabancasıyla öldürmüş, 

arkasından kendisi intihar etmiştir. Teşkilatın örtülü ödenek kasasının takibini yapan 

M. Bey ile sekreter bayanın arasında meydana gelen problemden Cevat Beyin ve 

Müsteşarımızın haberi olmasına rağmen, bu sorunu kendi aralarında çözmelerini 

istemiş dışarıya sızmamasını emretmiştir. Bu kadar önemli bir makamda böyle bir 



problemin varlığı bilindiği halde nasıl olurda ilgili şahısların aynı görevde devam 

ettirilmiş olması enteresandır.  

 

11- Bütün bunlara rağmen sayın müsteşarımız, hiç bir şey yokmuş gibi yaşamını devam 

ettirebilmektedir. İstanbul Bölge başkanlığına tahsis edilmiş Kanlıca da bulunan devlete 

ait bir villayı bir talimatnameyle alarak, müsteşarlık makamına tahsis etmiştir. Tabii 

buna en çok sevinende Sayın müsteşarın eşi İnci Hanım olmuştur. Bu villaya yapılan 

tadilat ve tefrişat masrafı tam 800 milyarı bulmuştur. Teşkilat personelinin, islerini 

daha iyi yapabilmek için istedikleri cüzi paralar kriz nedeniyle geri çevrilirken, bir 

dönem oturduğumuz koltuklar ve makam, tarihi özellik taşırken, diğer servislerin 

kullandığı teknik cihazları MİT mensupları sadece filmlerde görürken, binalarımız 

tamamen dökülürken, emniyet ve diğer güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonları 

sadece basından takip eder duruma gelmişken, müsteşarımızın yaptığı bu kadar büyük 

ve gereksiz harcama herkesi şaşkına çevirip çileden çıkarmıştır. Hatta sayın İnci 

Hanımın İstanbul'a geldiğinde kullanabilmesi için yine bölgenin değişik amaçlarla 

kullandığı 2 Jeep hanfendiye (teşkilattaki kullanımı ile) tahsis edilmiştir. Bölgelerin 

yapacağı önemli faaliyetlerin sekteye uğraması veya tamamen ortadan kalkması, sayın 

Atasagun için hiç önemli görülmemiştir. 

 

İnci Hanımın genel durumu da içler acısıdır. Aşırı alkole olan bağımlılığı, kumara olan 

düşkünlüğü, Hanfendinin küçük köpekleri için bir devlet memurunun 

görevlendirilmesi, havuza köpeği ile girdikten sonra havuzun suyunun değiştirilmesi 

teklifi karşısında –benim köpeğim buradaki herkesten daha temizdir- sözü başka bir şey 

anlatmaya sanırım gereksinim bırakmaz. 

 

12- Teşkilat bünyesinde toplanan ve personelin ihtiyaçları anında kullanılma amacına 

yönelik paralar, yaklaşık 4 trilyon TL, Müsteşar ekibi tarafından yok edilmiştir. Hatta 

intihar hadisesi sonrası, ilgili şahsın piyasaya olan borçlarının kapanması için, 

personelden başka amaçlar adı altında para toplanmak istenmiş, personelin gerçeği 

öğrenmesi ile birlikte büyük problemler yaşanmıştır.  

 

13- İstanbul Pendik-D. mevkiinde bulunan bir arsa, (personelin güvenliği gereği ada-

pafta bilgilerinin detayını vermek istemiyorum) müsteşarın bilgisi dahilinde, çok uygun 

alınarak kooperatif binalar yapılmış, daire başına 7 500 000 000 (Yedi Milyar Beş Yüz 

Milyon) TL ödenerek sahip olunmuştur. Bu dairelere, başkan ve müdürler yakın 

akrabalarını da katarak 3-5 daire sahibi olmuşlardır. Bu kadar ucuz maliyetle yapılan 

bu evler, bütün bölgelerde MİT gücünü kullanarak ucuz arsa kapatılması furyası 

başlatmış, Sayın Müsteşar ve ekibi gayrı mülk zenginleri haline gelmiştir. 

 

14- Oyakbank eski genel müdürü olan Coşkun Ulusoy ve bir siyasi partinin halen 

başkanı olan birisi ile üvey akrabalıkları olduğu bilinen, İstanbul’un yeraltı kesimiyle 

karanlık irtibatları olan bir başkanımız Sayın Atasagun ile beraber hareket ederek, 

illegal operasyonlar planlayıp icra etmişlerdir. Hatta faili meçhul cinayetlerin dahi bu 

ikili tarafından yapılarak, baraj inşaatları adeta bu ekibin mezar arazisi haline 

getirilmiştir. Bu operasyonların içerik ve işlenişi hep sır olarak, ne yazık ki hafızalarda 

kalacaktır. Yakın dönemde olan bu cinayetlerin açığa çıkartılması isteniyorsa, bu şahıs 

veya şahısların hayatları –yaptıkları irdelenerek ancak açığa çıkartılabilir. 

 

15- Teşkilata personel alımı da ayrı bir araştırma konusudur. Başkanların, özellikle 

müsteşara yakın ekibin çocukları için, teşkilata personel olarak girme çok kolaydır. 



Mezun oldukları yüksek okulları hep bursla kazanmış olmasına rağmen, girişlerde 

aranan yabancı dilden başarı bu başkan çocuklarında bulunmamasına rağmen, ne yazık 

ki teşkilata sınav sonucu giren personelin % 50 i, Şenkal Beyin başkanlığı döneminde 

hep başkan akrabalarından olmuştur. Kalan % 30 ise, muhakkak teşkilatta bir şekilde 

tanıdık bularak veya bir üst rütbeli subayın referansıyla girebilmektedir. Özetle Sayın 

Atasagun'a yakın olan MİT personelinin çocuklarının, teşkilata, özellikleri-mezun 

olduğu okulu-yabancı dil veya dilleri bilmesi ile girmek mümkün görünmemektedir. Ne 

yazık ki, teşkilatımızın geleceği getirilen askerlik şartı nedeniyle bir yere girememiş, en 

son yaşı gereği bari bu konuma gireyim diyen başkan çocuklarına emanet edilir hale 

gelmiştir. 

 

16- Teşkilat çalışanlar için yapılan güvenlik tahkikatında ne kadar hassas olunduğu 

muhakkaktır. Aynı hassasiyetin, teşkilat içinde iş yapacak özel şirketlere de 

uygulanması da elzemdir. 

 

İstihbarat servislerinde, temizlik işlerini yapacak personel, şubelerde rahatlıkla hareket 

ederek iş yaptıklarından dolayı bu şahısların konumları çok önemlidir. Temizlik firması 

çalışanları, MİT personeliyle karşılaşma yoğunluğu olması nedeniyle, rahatlıkla dışarıya 

bu personelin durumları hakkında, binaların yerleşik düzeni hakkında ve en önemlisi 

zaman içinde bazı gizli bilgilere rastlantı veya özel gayretleriyle ulaşmaları mümkün 

olmasına rağmen, sırf eski başkanlarımızdan olan Nuri Gündeşin olduğu bilinen bir 

temizlik firmasına, bütün temizlik işleri ihale edilmiştir. Müdürünün bile kullandığı 

aracın Hummer Jeep olduğunu söylenirse, yapılan iş karşılığı yapılan ödemenin ne denli 

büyük olduğu görülebilir. Bu şahısların sözleşmeli olarak personel olması söz konusu 

iken, dışardan bu işi bir temizlik şirketine yaptırmanın mantığını anlamak oldukça 

zordur. Bunun bir izahı bulunsa bile, bu şirketin güvenlik tahkikatındaki seçiciliğin 

özenli olması muhakkaktır. Ne yazık ki, son dönemde bölge başkanlıklarının, riyasetin 

temizlik işleri için seçilen şirkette ve çalışanlar hakkında değişik şaibeler bulunmasına 

rağmen, bu şirkette karar kılınması, akıllara “acaba sayın müsteşar ve ekibinin bu 

firmayla olan bağı nedir” diye soru gelmektedir.  

 

Yukarıda anlattığım olaylar, Sayın Müsteşarın, teşkilatı bitirme adına yaptıklarının 

sadece bir kesiti hakkında bilgi verebilir. Geçmişte yaşadığımız bütün olaylar kaleme 

alınması halinde, problemin büyüklüğünün birkaç kat daha büyük olduğu görülecektir.  

 

Denetimsiz olan ve elinde mutlaka yakın bir güç bulunduran kişilerin ya da kurumların 

dejenere olması gibi, Milli İstihbarat Teşkilatı da, Sayın Atasagun'un yaptıkları 

sayesinde dejenere olmuş, ihtirasları için, siyasi çıkarları için, adeta kontrespiyonaj 

büyük bir operasyon düzenleyerek, üzülerek söylemek gerekirse başka servislerin 

çalışanı gibi hareket ederek, MİT adeta başka ülkelerin hesabına işler hale gelmiştir.  

 

Bütün bu sorunların önüne geçmek için, öncelikle teşkilatı bilinçli olarak bu hale getiren 

bu düşünce sahibinin değiştirilmesi ve yerine gönlünde Türkiye sevgisi taşıyan, çağın 

koşullarını bilen, personel yönetiminden anlayan, güçlü iradeli bir yöneticinin 

getirilmesi çözüm önerimin birinci aşamasıdır. Sonrası ise dışarıdan bir denetim organı 

aracılığıyla denetlenmesidir.  

 

Saygılarımla 

 

Not: Bu bilgilerin halkımız tarafından bilinmesi ve teşkilatın idaresinin değişmesi temel 



amacımdır. Bu durumda konumumun sıkıntıya girmesi söz konusu olsa bile emekli 

olmuş birisi olarak ilgili insanlardan bu şekilde hesaplaşarak daha rahat uyumak 

istiyorum. Şimdiden yaptıklarınız ve yapacaklarınız için teşekkür ederim.” 

 

Eski bir MİT görevlisi" 

 

 

Şimdi gelelim bu mektup ile ilgili yorumlara; 

 

Evet, yukarıda da belirttiğim gibi bunu yazan eski bir MİT görevlisi. Zira bu bilgilerin 

bir kısmından benim de haberim var.  

 

Yazıyı yazan büyük bir olasılıkla 7.nci maddede bahsi geçen ve bir zamanlar Şenkal 

Atasagun'un sağ kolu olan eski Operasyon Başkanı Engin olabilir. Nedeni bilinmez, 

sonra araları fena halde bozulmuştu. Şenkal onun hakkında "Deprem yardımını 

zimmetine geçirmek ve eski eser kaçakçılığı yapmak" suçlamasıyla soruşturma açtırmış 

ve görevinden alarak APK (Araştırma Planlama Koordinasyon) Başkanlığı emrine 

verdirmiş, daha önce karargah binalarında görev yapan APK Başkanlığını da teşkilat 

karargahının dışına çıkartmıştı. O da Şenkal'ı çeşitli yolsuzluk ve mesleki hatalarla 

suçlamıştı. Yanılmıyorsam konu Başbakanlık müfettişlerince soruşturuldu. 

 

Anlaşıldığı kadarıyla kavga o kadar büyümüş ki sonunda Şenkal'ın adamları Engin'i 

dövüp hastanelik etmişler.  

 

Engin, ben henüz ABD'de görevdeyken Ankara Bölge Başkanıydı. Devamlı olarak 

benim yakınlarımı takip ettiriyordu. Bir keresinde takipçiler oğlumun çoğunlukla 

birlikte gezdiği yakın bir arkadaşını sıkıştırıp bir güzel dövdüler. Demek bu işler 

sırayla. Etme-bulma dünyası.. 

 

Aldığım duyumlara göre bu günlerde Şenkal'ın vurmalı-kırmalı işlerini has adamları 

Kaşif ve Ender yürütüyormuş. Herhalde ikisi de çok başarılı çalışıyorlar ki başkan 

yardımcılığına terfi etmişler!.. 

 

Kaşif bildiğiniz malum kişi. Hani şu etrafına, beni Amerika'dan kelepçeleyip 

getireceğini söyleyen, Atasagun tarafından yabancı istihbarat servislerine "Bin Ladin'i 

yakalayabilecek tek kişi" olarak takdim edilen meşhur kişi. Ender ise ismi Kemal 

Horzum ile anılan bir müsteşar yardımcısının damadı. Şimdi bütün önemli 

operasyonları bunlar yürütüyorlarmış!... 

 

9.ncu maddede bahsi geçen yüzme havuzu skandalının kahramanı eski İdari İşler 

Başkanı Cengiz Metin. Bu Cengiz Metin'in ilk olayı da değil. Bölge Müdürlüğünden beri 

birkaç kez bu tip taciz olayında başrol oyuncusu oldu. Ahlaki zaaflarına rağmen tıkır 

tıkır terfi ederek Başkanlık seviyesine kadar geldi.  

 

MİT'ten emekli olanlara (benim gibi zorunlu emekli edilenler hariç) bir hizmet belgesi 

ile şilt verilir. Herhalde Cengiz Metin'e de "Milli İstihbarat Teşkilatı'nda uzun yıllar 

feragat ve fedakarlıkla çalışarak Milli Görevimize katkıda bulundunuz. Bu verimli 

çalışmalarınız, geride kalan mesai arkadaşlarınız tarafından daima şükranla 

anılacaktır. Yeni yaşantınızda Teşkilatımız mensupları adına sağlık, mutluluk ve 

başarılar dilerim. Şenkal Atasagun, MİT Müsteşarı" yazılı Hizmet Belgesi verilmiştir. 



Tabii ki verilecek. Havuz başında fedakarca ve verimli bir şekilde mesai yapmak kolay 

iş mi? 

 

Aynı maddede "Sekreterine sarkıntılık eden ve hatta tecavüze yeltenen, ses kayıtlarıyla 

belgelenen, sonrada korkutarak uzun süre buna devam eden Şenkal Beyin yardımcısı" 

şeklinde bahsi geçen kişi bazı gazetecilerin tabiri ile MİT’in efsanevi ikinci adamı 

Miktad Alpay. Hani şu MİT'in Başbakan için hazırladığı Susurluk raporunun arasına 

Fethullah Gülen'in adını da sokuşturuveren ünlü MİT'ci. Bu günlerde, bir zamanlar 

küfür ettiği kişilerle diyalog kurup, kıl payı ile kaybettiği MİT Müsteşarlığını yeniden 

elde etmek çabasındaymış. Biliyorsunuz tam müsteşar olacakken "Alevi" olduğu 

söylentisi ile müsteşarlığı Atasagun'a kaptırmıştı. Aleviliğini bilmem ama Ermenilik 

konusunda bir bağlantısı var mı, araştırılsa daha isabetli olur derim. Alpay'ın 

yukarıdaki konusuna daha önce Özel Operasyonlar başlıklı yazımızda da değinmiştik.  

 

Eski bir MİT görevlisinin mektubundan, Şenkal'ın da bu tip işlere bulaştığı gibi bir 

yanlış bir anlam çıkabilir. Doğrusunu söylemek gerekirse onun bu tip işlerle hiç ilgisi 

yoktur. Onun hayatındaki tek kadın eşidir. Ben onların arasındaki münasebeti aynen 

Sayın Bülent Ecevit ile Rahşan hanım arasındaki münasebete benzetirim. Tabii ki bazı 

ufak farklar var. Rahşan hanımın daha kültürlü olduğu, lükse değil de politikaya 

düşkünlüğü, Bülent Bey'in duygusallığı ve şairliği gibi... 

 

Bülent bey eşi istedi diye nasıl af çıkarttı ise, Şenkal da eşi istedi diye villa tefrişine 

devletin 800 milyar parasını harcamıştır. İnci isteyecek de Şenkal yapmayacak mümkün 

mü?  

 

Biz bu lüks ve villa düşkünlüğünü daha önce İnci Sultan Köşkü başlıklı yazımızda 

yayınlamış, 11.nci maddede bahsi geçen Kanlıca'daki villadan da bahsetmiştik. 

 

İnci Sultan'ın küçük köpeği ile havuza girdikten sonra havuzun suyunun değiştirilmesi 

teklifi karşısında "benim köpeğim buradaki herkesten daha temizdir" sözünü hiç 

yadırgamadım. Tam ona uygun bir tarz. Ne MİT'teki insanlara ne de Türk insanına hiç 

tahammülü yoktur.  

 

Köpeğe sadece havuz değil, MİT'e ait uçakların da tahsis edildiği anlatılıyor. Nasıl lüks 

yaşam ama. Sanki petrol zengini Arap Şeyhi, Hilton otellerinin varisi mübarekler... 

 

Eski bir MİT görevlisinin mektubunda geçen konuların çoğu hakkında bilgimiz var. 

Ancak 6.ncı maddede bahsi geçen "Almanya'ya kimlik kartı ile iltica eden MİT 

personeli" ile ilgili gelişmeleri yeni duyuyoruz. Birçok rezalet gibi gizlenen bu olay, 

Atasagun devrinde teşkilatın ne hale geldiğinin açık bir belirtisi. 

 

Keza 12.nci maddede bahsi geçen 4 trilyon TL ile 13.ncü maddede bahsi geçen İstanbul 

Pendik-D. mevkiindeki kooperatif konusunu da bilmediklerimiz arasında. Gerçi bu 

MİT'de kooperatifçilik işi yeni bir şey değil. Senelerdir gittikçe yozlaşan bir şekilde 

mevcut. 

 

14.ncü maddede bahsi geçen Oyakbank eski genel müdürü olan Coşkun Ulusoy ve bir 

siyasi partinin halen başkanı olan birisi ile üvey akrabalıkları olduğu bilinen, 

İstanbul’un yeraltı kesimiyle karanlık irtibatları olan MİT başkanının kim olduğunu 

tahmin edebiliyorum. Ancak yanlış yapmamak için isim vermeyeceğim.  

http://www.atin.org/detail.asp?cmd=articledetail&articleid=80
http://www.atin.org/detail.asp?cmd=articledetail&articleid=204


 

Bu maddede önemli bir iddia var. Atasagun ve MİT Başkanı cinayetlerle suçlanıyor ve 

baraj inşaatlarının bu faili meçhul cinayetlerin mezarlığı haline geldiği söyleniyor. Eğer 

bunlar doğru ve ise Şenkal'ın pek az kalan müsteşarlık saltanatından sonra başı bir 

hayli ağrıyacak demektir. Daha görevdeyken hakkında bu kadar şikayet varsa, 

ayrıldıktan sonra neler çıkar neler... 

 

Yeraltı ile karanlık ilişkiler denince, son günlerde sahte pasaportla yurtdışına kaçan 

Alaattin Çakıcı'nın Beşiktaş Kulübü ile bağlantısı akla geliyor. Basında yer alan 

haberlere göre Alaattin Çakıcı'ya yurtdışı vizesi için gereken BJK evrakını yakın dostu 

olarak bilinen Menajer Sinan Engin sağlamış. Acaba koyu bir Beşiktaşlı olan Şenkal 

Atasagun'un da bu düzenlemeden bilgisi var mı?  

 

Biliyorsunuz MİT'te Çakıcı ile ilk teması kuran ve yine son olarak Çakıcı'yı Fransa'da 

yakalanmadan önce operasyonel faaliyetlerde kullanan Şenkal Atasagun'dur. Kim bilir 

belki de bir süre önce Atasagun'un MİT'in İstanbul Beşiktaş Serencebey'deki Sosyal 

Tesislerde Beşiktaş Kulübü yöneticilerine verdiği olağan dışı yemekte bu konu da 

konuşulmuştur!.. 

 

16.ncı maddede bahsedilen hususlar tam bir facia. Gizli teşkilatın temizlik işleri özel bir 

firmaya bırakılmış. Hem de kime? Teşkilatın en şaibeli eski mensubu Nuri Gündeş'e. 

Oldu olacak teşkilatın güvenlik işlerini de Gündeş'e verseydiniz de dört dörtlük olsaydı. 

 

Nuri Gündeş'in ortağı olduğu ve finansal işler ve müşteri ilişkilerinden sorumlu 

bulunduğu Panter isimli şirket, 1996 yılında kurulmuş, güvenlik sektöründe faaliyet 

gösteren ve 3 ortaklı bir şirket. Aynı ortaklar 2000 yılında Pantem isimli bir temizlik 

şirketi de kurmuşlar. Temizlik şirketini, ortaklardan biri olan ve uzun yıllar turizm 

alanında çalışmış bulunan 1952 doğumlu, Nuri Can İzgi yürütüyor.  

 

Panter ve Pantem şirketleri İntergen Enerji, Elit Residance, İzmir Büyükşehir Metrosu, 

Gima ve Endi mağazaları gibi kuruluşlara hizmet veriyorlar. Ayrıca Nuri Gündeş’in 

Panter Güvenlik Şirketi, Büyük Klüp, İstanbul’daki mason locaları gibi yerlerin 

güvenliğini de sağlıyor. Yakın tarihte bombalanan İstanbul Yakacık’taki Hür ve Kabul 

Edilmiş Masonlar Büyük Locası’ da buna dahil. 

 

Muhalif yazı ve beyanatları ile tanınan ve 'Amerikan Müdahaleciliği' isimli kitabı 

aleyhine İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi’nce açılan davayı izlemeye İstanbul'a 

gelen Amerikalı filozof ve dilbilimci Noam Avram Chomsky'i de Nuri Gündeşler 

korumuş.  

 

Atatürk Hava Limanı’nda sanatçı Şanar Yurdatapan ile Mısır Çarşısı’ndaki 

bombalama olayında adı geçen Pınar Selek'in karşıladığı Chomsky'nin gelişinde Panter 

Şirketi'nin genel koordinatörü ile Sabah Gazetesinin yaptığı söyleşi bir hayli ilginç. 

Gündeş'in şirketinin nasıl bir düşünce yapısında olduğunu göstermek açısından bu 

söyleşiyi aynen veriyoruz: 

 

- Şirketinizin başında bir dönemin en ünlü istihbaratçısı Nuri Gündeş var. Gündeş şimdi 

"bölücü" yaftası yapıştırılan Chomsky'yi koruyor. Bu bir tezat değil mi? 

 

Eskiden yaptığımız meslekler bitiyor ve bizler yeni işlere başlıyoruz. Chomsky bir 



düşünür. Hakkında açılan davalar bizi ilgilendirmez. 

 

- Peki Apo'nun İmralı'daki koruma görevi size verilse kabul eder miydiniz? 

 

Duygularımız buna izin vermez. Olukla kan akıtmış bir adamı hiçbir güvenlik şirketi 

korumaz. 

 

- Duygularınız nerede başlar? 

 

Devlete, millete ihanet etmiş kişi ve kurumlara karşıyız. 

 

- Mafya? Alaattin Çakıcı'yı korur musunuz? Ya da Susurluk sanıklarını? 

 

Mafyanın bizim korumamıza ihtiyacı yoktur. Çakıcı'yı korumam. Ama Korkut Eken, 

Ayhan Çarkın ve İbrahim Şahini can-ı gönülden korurum. Devletin sahip 

çıkmadıklarına ben sahip çıkarım. Bu insanlar kahramandır.  

 

MİT'in temizliği, Susurluk'a sahip çıkan bir zihniyete teslim edilmiş. Bilmem başka bir 

şey söylemeye gerek var mı? 

 

MİT gibi devletin önemli bir organının temizlik işleri, çok düşük ücretlerle vasıfsız 

personel çalıştıran kar amaçlı özel temizlik şirketlerine bırakılamaz. Bu MİT'in her 

türlü güvenliğinin sabote edilmesi demektir. 

 

Temizlik işlerinin sözleşmesi MİT'in İdari İşleri tarafından yerine getirildiğine göre, 

havuz skandalının neden örtbas edildiğini, eski İdari İşler Başkanı'na neden bir işlem 

yapılmadığı şimdi daha iyi anlayabiliriz. 

 

MİT gibi milli bir kuruluş, bu kadar denetimsiz, başıboş ve keyfi idareye de 

bırakılamaz. Aksi, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tahminlerin üstünde zarar 

verir. 

 

Yetkililer, vakit geçmeden bir an önce tedbir alıp gereğini yapmalıdırlar. 

  

 

 

 

 

 

 

 



MUHYİDDİN-İ ARABİ VE MESLEĞİ 

  

Muhyiddin-i Arabi,Mir’at-ül İrfan adlı eserinde gerçekten onu tanımayan veya 

sözlerini ve kendisini anlamaya çalışmayan bir insan için müsbet düşünmek ve iyi 

kanaatta bulunmak söz konusu değildir.Bu sözleri bir vatandaş veya âmi bir insan 

söylese ve düşünse küfrüne hükmedilir ve itikat bozukluğuna müncer olur.Şahsi 

aleminde,cezbe aleminde,marifet makamında,üstün seviyede,akıl terazilerinin 

fevkindeki sözlerdir sözleri. 

Bazı çarpıcı sözlerinden yaptığımız alıntılarında şöyle der: 

“Yani: Ne varsa.. 

Ve.. toptan her sey, birdir.. 

Ve.. bir, herseydir.. 

İşbu manadaki inceliğe dikkat gerek..”  

Ve bunda da bir incelik istenilmektedir. 

  

**Zatından ve sıfatından 

gayrı hiç bir sey yok .. 

**Yine anla ki: Varlığın senin sandığın gibi, varlığın değildir.. 

Ama başka bir varlığın da değildir.. 

Sen mevcud değilsin.. Madum da değilsin.. Yani: Ne var 

olmuşsun.. Ne de yok.. 

Kısacası: Ne varsın; ne de yok.. 

Varlığın da, yokluğun da, bu varlığındır.. Hepsi odur.. Ama bir 

varlık iddiası olmadan.. Bir yokluk düşünülmeden.. 

Sakın ha.. Bu arada, onun varlığının aynını, senin bu varlığın 

sanmayasın.. Yokluğun da saymayasın.. 

Arada daha nice perdeler var ki.. Onları , safiyet yolu ile açmak 

gerek.. 



  

**Şu anda, sana gereken; Allah ile birlikte, diğer bir varlık 

vücudu tanımamaktır.. 

Hatta, yüce Allah'ın zatı ve sıfatı içinde dahi bir şeyin 

varlığını düşünmeyesin.. 

Bu durumu ki, iyi kavradın; nefsini bilip anladın sayılır.. 

Zira, anlatılan mana çerçevesi içinde nefsi bilmek ve anlamak, 

Allah'ı bilmenin taa, kendisidir . 

İş bu manada şüphe izi yoktur.. Şek yoktur .. 

Sonra.. Nefsin öyle bir hal alışı, bir terkip ve bir yapma sonucu 

değildir .. 

Haşa ki, kadim ve ezeli, ebedi bir zatta sonradan olma ve 

sonradan yapılma bir şeyin sözü edile .. 

  

**Dikkat et şu cümleye: Vuslat marifettir.. 

Her ne zaman ki; vasıl oldun; yani, özünün ârifi.. Hakka vasıl 

oldun; sayılır.. 

Ne var ki; bu irfan duygusunda;İRFAN harflerinin varlığı da 

olmayacak. 

  

**Şimdi.. 

Kendini ele al.. Çünkü bu misalde sade sen varsın.. 

İsmin ve müsemman.. Aslında, bunların ikisi de aynı manaya 

gelir.. 

Ya, sana bir isim verilmiş; ya da, sen bir isim almışsın.. 



Mahmud, adını almışsın; ya da sana Mahmud adı konmuş.. 

Halbuki sen, kendi adını Muhammed biliyorsun.. 

Aradan bir zaman geçiyor.. 

İşbu zaman, uzundur, veya kısadır.. İkisi de farksız.. 

İşbu aradan geçen zamandan sonra anlıyorsun ve biliyorsun ki: 

İsmin Muhammed degil de, Mahmud imiş.. 

Şimdi n'oldu ?.. Vücudunda bir değişiklik oldu mu ?. 

Hayır, hiçbir değişiklik olmadı.. 

Araya, sadece bir marifet oyunu girdi.. 

Ve sen, kendin elde ettiğin marifetinle, Muhammed ismi kalktı.. 

Ve sen: Mahmud oldun.. 

"Nasıl oldu bu iş ?." 

Diyerek düşünmeye ne hacet ?.. Şöyle oldu: Sen ancak 

Muhammed sandığın ismini özünden sildikten sonra oldu.. 

İşbu manadan, fena halinin de nasıl olduğunu anladın.. 

  

**Özet olarak, tekrar edelim: Tek varlık düşün.. Her şeyi, ama 

her şeyi o tek varlık içinde gör.. 

Durum bu olunca.. Bak: Ârif kim ? Maruf kim?.. 

Her ikisi de aynı şeydir.. 

Sonra.. Vasıl kim?. Mevsul kim?.. 

Her ikisi de aynı varlıktır.. 

Evet.. aynı manada bak: Gören kim?. Görülen kim?.. 

Hiç bir zaman, bunları birbirinden ayırmak, kabil olamaz.. 

Üstteki mana biraz daha açılmalıdır.. Ki, öyle olacak.. 



Ârif, Hakkın sıfatıdır; Maruf ise.. zatı.. 

Vasıl, Hakkın sıfatıdır; mevsul ise.. zatı.. 

Diğerleri de aynı kıyasa tabidir.. 

Sonra.. sıfatı, mevsufdan ayırmak da olmaz.. 

Zira, sıfat ve mevsuf aynı şeydir..İkisi de aynı köke bağlıdır.. 

  

**Bütün bu anlatılanlardan anlaşılan odur ki: Bir ârif kişinin 

nefsine karşı olan irfan duygusu; şüphesiz, Allah-ü 

Taâlâ’nın nefsini bilmesi sayılır.. 

Öyle değil mi?.. 

Arada bir yabancı düşünülmediğine göre, başka nasıl olabilir 

ki?.. 

Olamaz.. 

Çünkü, irfan sahibinin nefsi, özü, varlığı: Allah-ü Taâlâ’nın 

nefsidir... Özüdür..Varlığıdır.. 

Kısacası: Allah-ü Taâlâ’dır.. 

NEFS’ten murad: Varlıktır.. Vücuddur.. 

  

**İşin sonuna geldik sayılır. 

Böyle olunca, biraz daha açık konuşacağız. 

Şimdi diyeceklerimizi, buraya kadar anlattıklarımız açısından 

dinlemelisin.. 

Bu hali ki, kendinde buldun; biri sana: 

- Ben Allah’ım.. 

Derse. Onu duy.. ama candan duy.. çünkü Allah: 



- Ben Allah’ım.. 

Diyor.. O sözü diyen kimse değil.. 

Yani: O kimse söylemiyor.. Hak söylüyor.. 

Belki burada bir şaşırma olabilir.. Yani: Sende.. 

Çünkü sen: O sözü edenin vâsıl olduğu makama vâsıl olmadın.. 

Şayet, onun vâsıl olduğu makama vâsıl olsaydın; onun dediğini 

anlardın.. 

Sonra.. Onun gördüğünü, sen de görürdün..” 

-İnsanları sözleriyle nereye götürdüğünün kendiside aklı başına gelince farkına 

varıyor zira bu sözler aklın,kalbin ve dinin ölçüleriyle söylenmiş sözler değildir. 

Makamın sözleridir,dinin ve aklın sözleri değil.Bazen özellikle dikkat çekip 

sakınılmasını,yanlış anlaşılmamasını,Allaha bir şekil gibi isnadda bulunmama 

tenbihinde de bulunur. 

  

**Biraz öz konuşalım.. 

Hulâsa: Cümle eşyanın varlığı, Hakkın varlığıdır.. Ama, 

onların bir varlığı olmadan.. 

Sakın ha.. bu anlatılan manalarda bir süpheye kapılmayasın.. 

Sonra.. Yanlış bir vehim yoluna da sapmayasın.. 

Meselâ demiyesin ki: 

- Allah-ü Taâlâ, mahluktur.. 

Yani: Bu gördüğün yaratılmışlar.. 

  

**Materyalistler madde hesabına Allahı inkâr ederken,Muhyiddin de Allah 

hesabına maddeyi inkâr etmektedir. 

Burada Allahı kabul ederken onun yarattıklarını ve yaratma işini hayal mi kabul 

edeceğiz?Mahlukatı yarattım diyen Allah –Haşa-yalan mı söylemektedir?Gerçekten de 

yaratmamış mı? 



Bu durumda sorgu sual,cennet-cehennem olmayacak mı?Zira olmayan bir 

şeyden neden sorgulanalım?Gitmeyeceğimiz cennete ve netice alınmayacak bir ibadete 

neden devam edelim? 

Bunu da yine kendisi izaha çalışır: 

“Şimdi.. 

Önemli bir soru ile karşılaşabiliriz.. 

Meselâ biri şöyle diyebilir: 

Kainattaki iyilik ve kötülüklere hangi nazarla bakacağız?.. 

Anlatılan manalar açısından bir tezeğe, ya da bir cifeye 

baktığımız zaman ona: Allah diyoruz.. Bu mananın da açılması 

gerekmez mi?.. 

Şüphesiz bu soru önemlidir.. Ama bizim sözümüzde böyle bir 

mana yok ki.. 

Dıştan bakılınca belki olabilir.. Ama derinlemesine açılınca 

sözümüzün aslı kolay anlaşılır. 

Ortada bir cife mi vardır?.. Bir tezek ve pislik mi vardır?.. 

Şüphesiz yoktur.. Onlar zahire göredir.. Hakikatte onlar bir 

başkadır.. 

Bu sözümüz onadır ki: 

Cifeyi bir cife olarak görmez.. göremez.. 

Pisliği pislik olarak görmez.. göremez.. 

Çünkü onun bir basireti vardır. Bir mana gözü vardır.. 

Elbette ki, sözümüz, böyle bir basiret sahibi, yani: Mana gözü 

sahibi içindir.. 

Elbette ki, anadan doğma gözsüzler, işaret ettiğimiz hedefi 

göremez; sözümüzü anlayamaz.. 



Anadan doğma kör tabirimiz, o kimseler içindir ki: Nefsine karşı 

bir irfan duygusuna karşı bir irfan duygusuna sahip değildir. 

Gerçek manada asıl kör, bu zümredir. 

Bir kimsenin ki, temelli körlüğü ve gözsüzlüğü gitmemiştir.. O 

bizim kelâmımızı nasıl anlayabilir? 

Sonra.. Anlattığımız mana derinliğine vâsıl olmak, onun için 

değildir.. 

Kısaca diyelim: Bütün bu konuşmalarımız Allah iledir.. 

Onun gayrı ile.. onun gayrı ile.. Ve mana gözünden yana yoksun 

olanlara değildir.. 

Bütün bu incelikler, çok dikkat ister..” 

  

**Mesela, biri şöyle sorabilir: 

-Şimdi, sen bütün bu anlattıklarınla, sabir bir varlık olarak, Allahü 

Taâlâ’yı bıraktın.. Ve herşeyi de yok ettin.. 

Durum böyle olunca.. Bu dış gözle gördüğümüz şeyler nedir?.. 

Bu sorunun cevabını gayet kolay verebiliriz.. 

Deriz ki: 

-Söylediklerimiz, yazdıklarımız, varlık olarak, Allah-ü Taâlâ’nın 

gayrını görmeyen içindir.. 

Biz sözümüzü, sohpetimizi böylesi ile yaparız.. 

Ama, o kimse ki, Allah-ü Taâlâ’dan gayrı bir varlık görür; onunla 

hiçbir işimiz yoktur.. 

Hatta, böylesine verecek bir cevap bile yoktur. 

Hatta, öyle bir kimseye; bir soru da sormayız.. Sorusunu da 



nazara almayız.. 

Bu şekilde, yanlış bir anlayışa sahip olan kimse.. O, sadece, 

zahirde gördüğünü görür.. Başka bir şey göremez.. 

Hali anlatıldığı gibi olana ne gösterebiliriz?. 

  

**”Gözler ona erişemez.. İdrâk edemez.. Ama o, bütün 

gözleri ihata eder..”[1] ayetini ise ,onun dışında bir varlık yok ki,onu görebilsin şeklinde 

ifade eder. 

  

-Meseleye yine kendi sözleriyle açıklık getirmek gerek:”Bizi 

bilmeyen,makamımıza çıkmayanlar,kitaplarımızı okumasınlar.”zarar verir. 

  

            Onun hakkında en veciz ve sağlıklı görüşü Bediüzzaman hazretleri özetler: 

“Hem temessül-ü ervaha işaret eden Hazret-i Süleyman Aleyhisselâm'ın ifritleri 

celb ve teshirine dair âyetler, hem 

[2] misillü bazı âyetler, ruhanîlerin temessülüne işaret etmekle beraber celb-i ervaha 

dahi işaret ediyorlar. Fakat işaret olunan celb-i ervah-ı tayyibe ise, medenîlerin yaptığı 

gibi hezeliyat suretinde bazı oyuncaklara o pek ciddî ve ciddî bir âlemde olan ruhlara 

hürmetsizlik edip, kendi yerine ve oyuncaklara celbetmek değil, belki ciddî olarak ve 

ciddî bir maksad için Muhyiddin-i Arabî gibi zâtlar ki, istediği vakit ervah ile görüşen 

bir kısım ehl-i velayet misillü onlara müncelib olup münasebet peyda etmek ve onların 

yerine gidip âlemlerine bir derece takarrüb etmekle ruhaniyetlerinden mânevî istifade 

etmektir ki, âyetler ona işaret eder ve işaret içinde bir teşviki ihsas ediyorlar ve bu nevi 

san'at ve fünun-u hafiyenin en ileri hududunu çiziyor ve en güzel suretini 

gösteriyorlar.”[3] 

Zira o ruhanilerle hatta Talebelerinden Sadreddîn-i Konevî’nin ifadesine göre: 

"Hocam İbn-i Arâbî, geçmiş peygamberlerin ve velîlerin ruhlarından istediği ile 

rüyâsında veya uyanık iken görüşürdü." 

Öyle ki,zaman zaman Hızır ile görüşüp ondan edeb dersini almıştır. 

            “İstikbale ait ihbarat-ı gaybiyesidir. Şu kısım ihbaratın çok enva'ı var. Birinci 

kısım, hususîdir. Bir kısım ehl-i keşif ve velayete mahsustur. Meselâ: Muhyiddin-i Arabî 
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[4] Suresi'nde pekçok ihbarat-ı gaybiyeyi bulmuştur. İmam-ı 

Rabbanî, surelerin başındaki mukattaat-ı huruf ile çok muamelât-ı gaybiyenin 

işaretlerini ve ihbaratını görmüştür ve hâkeza...”[5] 

Muhyiddin-i Arabi’nin kerâmetvâri sözü ki:” Sın – Şin’e girdiğinde benim 

kabrim ortaya çıkacaktır.” Böylece bu kerâmet Selim’in 15-Eylül-1516’da (-S- olan 

Selim’in baş harfinin,Şin olan yani Şam’ın baş harfi olan) Şam’a girib, Muhyiddin-i 

Arabi’nin terkedilmiş olan kabrini ortaya çıkarmakla zahir olmuş,gerçekleşmiştir. 

            Topkapı hazine dairesinde bulunan 33 satırlık bir kitabe H.880 (M.1475)’de 

yazılmış olup,Osmanlıların Mısır’a gireceği haber verilmektedir. 

            “Bir zaman kalbime geldi, niçin Muhyiddin-i Arabî gibi hârika zâtlar sahabelere 

yetişemiyorlar? Sonra namaz içinde "Sübhanerabbiyelâlâ" [6] derken, şu kelimenin manası 

inkişaf etti. Tam mânâsıyla değil, fakat bir parça hakikati göründü. Kalben dedim: 

"Keşke birtek namaza bu kelime gibi muvaffak olsaydım, bir sene ibadetten daha 

iyiydi." Namazdan sonra anladım ki, o hatıra ve o hal, Sahâbelerin ibadetteki 

derecelerine yetişilmediğine bir irşaddır.”[7] 

            “Tevhidin bir bürhan-ı nâtıkı olan Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm 

risalet ve velayet cenahlarıyla, yani kendinden evvel bütün enbiyanın tevatürle 

icma'larını ve ondan sonraki bütün evliyanın ve asfiyanın icma'kârane tevatürlerini 

tazammun eden bir kuvvetle bütün hayatında bütün kuvvetiyle vahdaniyeti gösterip ilân 

etmiş. Ve Âlem-i İslâmiyet gibi geniş, parlak, nurani bir pencereyi, marifetullaha 

açmıştır. İmam-ı Gazalî, İmam-ı Rabbanî, Muhyiddin-i Arabî, Abdülkadir-i Geylanî 

gibi milyonlar muhakkikîn-i asfiya ve sıddıkîn o pencereden bakıyorlar, başkalarına da 

gösteriyorlar. Acaba böyle bir pencereyi kapatacak bir perde var mı? Ve onu ittiham 

edip, bu pencereden bakmayanın aklı var mı? Haydi sen söyle!”[8] 

            O zat muhakkiklerden yani tahkik ve araştırma,hakikata nüfuz ehlindendir. 

            "Fütuhat-ı Mekkiye" sahibi Muhyiddin-i Arab (K.S.) ve "İnsan-ı Kâmil" denilen 

meşhur bir kitabın sahibi Seyyid Abdülkerim (K.S) gibi evliya-i meşhure; küre-i arzın 

tabakat-ı seb'asından ve Kaf Dağı arkasındaki Arz-ı Beyza'dan ve Fütuhat'ta 

Meşmeşiye dedikleri acaibden bahsediyorlar; "gördük" diyorlar. Acaba bunların 

dedikleri doğru mudur? Doğru ise; halbuki, bu yerlerin yerde yerleri yoktur. Hem 

Coğrafya ve fen onların bu dediklerini kabul edemiyor. Eğer doğru olmazsa, bunlar 

nasıl veli olabilirler? Böyle hilaf-ı vaki' ve hilaf-ı hak söyleyen nasıl ehl-i hakikat 

olabilir? 

Elcevab: Onlar ehl-i hak ve hakikattırlar; hem ehl-i velayet ve şuhuddurlar. 

Gördüklerini doğru görmüşler, fakat ihatasız olan halet-i şuhudda ve rü'ya gibi 

rü'yetlerini tabirde verdikleri hükümlerinde hakları olmadığı için, kısmen yanlıştır. 

Rü'yadaki adam kendi rü'yasını tabir edemediği gibi, o kısım ehl-i keşf ve şuhud dahi 

rü'yetlerini o halde iken kendileri tabir edemezler. Onları tabir edecek, "asfiya" denilen 

veraset-i nübüvvet muhakkikleridir. Elbette o kısım ehl-i şuhud dahi, asfiya makamına 

çıktıkları zaman, Kitab ve Sünnet'in irşadıyla yanlışlarını anlarlar, tashih ederler; hem 

etmişler. 
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            Şu hakikatı izah edecek şu hikâye-i temsiliyeyi dinle. Şöyle ki: 

            Bir zaman ehl-i kalb iki çoban varmış. Kendileri ağaç kâsesine süt sağıp 

yanlarına bıraktılar. Kaval tabir ettikleri düdüklerini, o süt kâsesi üzerine uzatmışlardı. 

Birisi "uykum geldi" deyip yatar. Uykuda bir zaman kalır. Ötekisi yatana dikkat eder, 

bakar ki; sinek gibi birşey, yatanın burnundan çıkıp, süt kâsesine bakıyor ve sonra 

kaval içine girer, öbür ucundan çıkar gider, bir geven altındaki deliğe girip kaybolur. 

Bir zaman sonra yine o şey döner, yine kavaldan geçer, yatanın burnuna girer; o da 

uyanır. Der ki: "Ey arkadaş! Acib bir rü'ya gördüm." O da der: "Allah hayır etsin, 

nedir?" Der ki: "Sütten bir deniz gördüm. Üstünde acib bir köprü uzanmış. O 

köprünün üstü kapalı, pencereli idi. Ben o köprüden geçtim. Bir meşelik gördüm ki, 

başları hep sivri. Onun altında bir mağara gördüm, içine girdim, altun dolu bir hazine 

gördüm. Acaba tabiri nedir?" 

            Uyanık arkadaşı dedi: "Gördüğün süt denizi, şu ağaç çanaktır. O köprü de, şu 

kavalımızdır. O başı sivri meşelik de şu gevendir. O mağara da, şu küçük deliktir. İşte 

kazmayı getir, sana hazineyi de göstereceğim." Kazmayı getirir. O gevenin altını 

kazdılar, ikisini de dünyada mes'ud edecek altunları buldular. 

            İşte yatan adamın gördüğü doğrudur, doğru görmüş, fakat rü'yada iken ihatasız 

olduğu için tabirde hakkı olmadığından, âlem-i maddî ile âlem-i manevîyi birbirinden 

farketmediğinden, hükmü kısmen yanlıştır ki, "Ben hakikî maddî bir deniz gördüm." 

der. Fakat uyanık adam, âlem-i misal ile âlem-i maddîyi farkettiği için tabirde hakkı 

vardır ki, dedi: "Gördüğün doğrudur, fakat hakikî deniz değil; belki şu süt kâsemiz 

senin hayaline deniz gibi olmuş, kaval da köprü gibi olmuş ve hakeza..." Demek oluyor 

ki; âlem-i maddî ile âlem-i ruhanîyi birbirinden farketmek lâzım gelir. Birbirine 

mezcedilse, hükümleri yanlış görünür. Meselâ: Senin dar bir odan var; fakat dört 

duvarını kapayacak dört büyük âyine konulmuş. Sen içine girdiğin vakit, o dar odayı 

bir meydan kadar geniş görürsün. Eğer desen "Odamı geniş bir meydan kadar 

görüyorum", doğru dersin. Eğer "Odam bir meydan kadar geniştir" diye hükmetsen, 

yanlış edersin. Çünki âlem-i misali, âlem-i hakikîye karıştırırsın. 

            İşte Küre-i Arz'ın tabakat-ı seb'asına dair bazı ehl-i keşfin, Kitab ve Sünnet'in 

mizanıyla tartmadan beyan ettiği tasvirat, yalnız coğrafya nokta-i nazarındaki maddî 

vaziyetten ibaret değildir. Meselâ, demişler: "Bir tabaka-i Arz, cinn ve ifritlerindir. 

Binler sene genişliği var." Halbuki bir-iki senede devredilen küremizde, o acib 

tabakalar yerleşemez. Fakat âlem-i mana ve âlem-i misalde ve âlem-i berzah ve ervahta, 

küremizi bir çamın çekirdeği hükmünde farzetsek, ondan temessül ve teşekkül eden 

misalî şeceresi, o çekirdeğe nisbeten koca bir çam ağacı kadar olduğundan, bir kısım 

ehl-i şuhud, seyr-i ruhanîlerinde, Arz'ın tabakalarından bazılarını âlem-i misalde pek 

çok geniş görüyorlar; binler sene bir mesafe tuttuklarını görüyorlar. Gördükleri 

doğrudur; fakat âlem-i misal, sureten âlem-i maddîye benzediği için, iki âlemi memzuç 

görüyorlar; öyle tabir ediyorlar. Âlem-i sahveye döndükleri vakit, mizansız olduğu için, 

meşhudatlarını aynen yazdıklarından hilaf-ı hakikat telakki ediliyor. Nasıl küçük bir 

âyinede büyük bir saray ile büyük bir bahçenin vücud-u misaliyeleri onda yerleşir. Öyle 

de âlem-i maddînin bir senelik mesafesinde, binler sene vüs'atinde vücud-u misalî ve 

hakaik-i maneviye yerleşir. 

            Hâtime: Şu mes'eleden anlaşılıyor ki: Derece-i şuhud, derece-i iman-ı bilgaybdan 

çok aşağıdır. Yani: Yalnız şuhuduna istinad eden bir kısım ehl-i velayetin ihatasız 



keşfiyatı, veraset-i nübüvvet ehli olan asfiya ve muhakkikînin şuhuda değil, Kur'ana ve 

vahye, gaybî fakat safi, ihatalı, doğru hakaik-i imaniyelerine dair ahkâmlarına yetişmez. 

Demek bütün ahval ve keşfiyatın ve ezvak ve müşahedatın mizanı: Kitab ve Sünnettir. 

Ve mehenkleri, Kitab ve Sünnetin desatir-i kudsiyeleri ve asfiya-i muhakkikînin 

kavanin-i hadsiyeleridir.”[9] 

            “Eğer dersen: "Muhakkikîn-i sofiye, "Kaf"a dair pek çok tasviratta 

bulunmuşlardır?" Buna cevaben derim: "Meşhur olan âlem-i misal, onların 

cevelangâhıdır. Biz elbisemizi çıkardığımız gibi, onlar da cesedlerini çıkarıp seyr-i 

ruhanî ile o ma'rezgâh-ı acaibe temaşa ediyorlar. "Kaf" ise; o âlemde onların tarif 

ettikleri gibi mütemessildir. Bir parça âyinede, semavat ve nücum temessül ettikleri gibi, 

bu âlem-i şehadette velev küçük şeyler de olsa -çekirdek gibi- âlem-i misalde tecessüm-ü 

maanînin tesiriyle bir büyük ağaç oluyor. Bu iki âlemin ahkâmları birbirine 

karıştırılmaz. Muhyiddin-i Arabî'nin mağz-ı kelâmına muttali olan bunu tasdik eder. 

Amma avamın yahut avam gibi adamların mabeynlerinde müştehir olan keyfiyeti ki: 

"Kaf" yere muhittir ve müteaddiddir.. her ikisinin ortasında beş yüz senedir.. ve zirvesi 

semanın ketfine mümastır.. ilâ âhiri hayalâtihim... Bunu, ne kıymette olduğunu bilmek 

istersen, git Üçüncü Mukaddeme'den fenerini yak; sonra gel, bu zulümata gir. Belki âb-ı 

hayat olan belâgatını göreceksin.”[10] 

            Hak gördüklerini halin etkisiyle ihata edemediklerinden aynıyla ifade 

etmişler,tevile ve izaha gitmemişlerdir. 

            İşte ve lillâhi'l-meselü'l-a'lâ, şu kâinatın Sani'-i Zülcelali, Vâcib-ül Vücud'dur. 

Yani: Onun vücudu zâtîdir, ezelîdir, ebedîdir, ademi mümteni'dir, zevali muhaldir ve 

tabakat-ı vücudun en rasihi, en esaslısı, en kuvvetlisi, en mükemmelidir. Sair tabakat-ı 

vücud, onun vücuduna nisbeten gayet zaîf bir gölge hükmündedir. Ve o derece vücud-u 

Vâcib rasih ve hakikatlı ve vücud-u mümkinat o derece hafif ve zaîftir ki; Muhyiddin-i 

Arabî gibi çok ehl-i tahkik, sair tabakat-ı vücudu, evham ve hayal derecesine 

indirmişler; lâ mevcude illâ Hû demişler. Yani: Vücud-u Vâcib'e nisbeten başka şeylere 

vücud denilmemeli; onlar, vücud ünvanına lâyık değillerdir diye hükmetmişler.”[11] 

            İmam-ı Rabbani onun için:” İbn-i Arabi "Vahdet-i Vücud"a kâil ama, bu, bir 

ölçüde, "Allah'tan başka varlık yok" mânâsına değil de, "Allah'tan başka varlıkların 

bizzat vücudları yok" manasına "Vahdet-i şuhud"u işmam eden bir vahdet-i vücud 

demektir.” 

-Her asırda ve dönemde olduğu gibi,muhyiddin-i arabide kendi döneminde 

anlaşılamıyanlardandır. 

            “Muhyiddin-i Arabî, Fahreddin-i Râzî'ye mektubunda demiş: "Allah'ı bilmek, 

varlığını bilmenin gayrıdır." Bu ne demektir, maksad nedir? soruyor. 

Evvelâ: Ona okuduğun Yirmiikinci Söz'ün Mukaddemesinde, tevhid-i hakikî ile 

tevhid-i zahirînin farkındaki misal ve temsil, maksada işaret eder. Otuzikinci Söz'ün 

İkinci ve Üçüncü Mevkıfları ve Makasıdları, o maksadı izah eder. 

            Ve sâniyen: Usûl-üd Din imamları ve ülema-i İlm-i Kelâm'ın akaide dair ve 

vücud-u Vâcib-ül Vücud ve tevhid-i İlahîye dair beyanatları, Muhyiddin-i Arabî'nin 
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nazarında kâfi gelmediği için, İlm-i Kelâm'ın imamlarından Fahreddin-i Râzî'ye öyle 

demiş. 

Evet İlm-i Kelâm vasıtasıyla kazanılan marifet-i İlahiye, marifet-i kâmile ve 

huzur-u tam vermiyor. Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın tarzında olduğu vakit, hem marifet-

i tâmmeyi verir, hem huzur-u etemmi kazandırır ki; inşâallah Risale-i Nur'un bütün 

eczaları, o Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın cadde-i nuranîsinde birer elektrik lâmbası 

hizmetini görüyorlar. 

            Hem Muhyiddin-i Arabî'nin nazarına, Fahreddin-i Râzî'nin İlm-i Kelâm 

vasıtasıyla aldığı marifetullah ne kadar noksan görülüyor; öyle de; tasavvuf mesleğiyle 

alınan marifet dahi, Kur'an-ı Hakîm'den doğrudan doğruya veraset-i nübüvvet sırrıyla 

alınan marifete nisbeten o kadar noksandır. Çünki Muhyiddin-i Arabî mesleği, huzur-u 

daimî kazanmak için Lâ mevcude illâ Hû deyip, kâinatın vücudunu inkâr edecek bir 

tarza kadar gelmiş. Ve sairleri ise, yine huzur-u daimîyi kazanmak için Lâ meşhûde illâ 

Hû deyip, kâinatı nisyan-ı mutlak altına almak gibi acib bir tarza girmişler. Kur'an-ı 

Hakîm'den alınan marifet ise, huzur-u daimîyi vermekle beraber, ne kâinatı mahkûm-u 

adem eder, ne de nisyan-ı mutlakta hapseder. Belki başıbozukluktan çıkarıp, Cenab-ı 

Hak namına istihdam eder. Herşey mir'at-ı marifet olur. Sa'dî-i Şirazî'nin dediği gibi: 

                                                                                      [12]Herşeyde Cenab-ı Hakk'ın marifetine bir 

pencere açar. 

Hem iman yalnız ilim ile değil, imanda çok letaifin hisseleri var. Nasılki bir 

yemek mideye girse, o yemek muhtelif a'saba, muhtelif bir surette inkısam edip tevzi 

olunuyor. İlim ile gelen mesail-i imaniye dahi, akıl midesine girdikten sonra, derecata 

göre ruh, kalb, sırr, nefis ve hâkeza letaif kendine göre birer hisse alır, masseder. Eğer 

onların hissesi olmazsa, noksandır. İşte Muhyiddin-i Arabî, Fahreddin-i Râzî'ye bu 

noktayı ihtar ediyor.”[13] 

            “Vahdet-ül vücuda dair bir parça izahat istiyorsunuz. Bu mes'eleye dair 

Otuzbirinci Mektub'un bir Lem'asında, Hazret-i Muhyiddin'in bu mes'eledeki fikrine 

karşı gayet kuvvetli ve izahlı bir cevab vardır. Şimdilik bu kadar deriz ki: 

Bu mes'ele-i vahdet-ül vücudu şimdiki insanlara telkin etmek, ciddî zarar verir. 

Nasılki teşbihat ve temsiller, havassın elinden avamın eline ve ilmin elinden cehlin eline 

girse, hakikat telakki edilir.Öyle de vahdet-ül vücud mes'elesi gibi hakaik-i ulviye, ehl-i 

gaflet ve esbab içine dalan avamlara girse, tabiat telakki edilir ve üç mühim zarar verir: 

            Birincisi: Vahdet-ül vücudun meşrebi, Cenab-ı Hak hesabına kâinatı âdeta inkâr 

etmek iken, avama girdikçe, gafil avamlara, hususan maddiyyun fikirleriyle âlûde olan 

fikirlere girdikçe, kâinat ve maddiyat hesabına uluhiyeti inkâr yoluna gider. 

İkincisi: Vahdet-ül vücud meşrebi, masiva-yı İlahînin rububiyetini o derece şiddetle 

reddeder ki, masivayı inkâr ve ikiliği ref'ediyor. Değil nüfus-u emmarenin, belki herbir 

şeyin müstakil vücudunu görmemek iken, bu zamanda fikr-i tabiatın istilâsıyla ve gurur 

ve enaniyetin nefs-i emmareyi şişirmesiyle ve âhireti ve Hâlıkı bir derece unutmak 

cihetiyle bazı nüfus-u emmare küçük birer firavun, âdeta nefsini mabud ittihaz etmek 

istidadında bulunan insanlara vahdet-ül vücudu telkin etmek, nefs-i emmareyi "el'iyazü 

billah" öyle şımartır ki, ele avuca sığmaz. 
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            Üçüncüsü: Tegayyür, tebeddül, tecezzi, tahayyüzden mukaddes, münezzeh, 

müberra, muallâ olan Zât-ı Zülcelal'in vücub-u vücuduna ve tekaddüs ve tenezzühüne 

muvafık düşmeyen tasavvurata sebebiyet verir ve telkinat-ı bâtılaya medar olur. Evet 

vahdet-ül vücuddan bahseden; fikren seradan süreyyaya çıkarak, kâinatı arkasında 

bırakıp nazarını Arş-ı A'lâ'ya diken, istiğrakî bir surette kâinatı madum sayıp herşeyi 

doğrudan doğruya kuvvet-i iman ile Vâhid-i Ehad'dan görebilir. Yoksa kâinatın 

arkasında durup kâinata bakan ve önünde esbabı gören ve ferşten nazar eden, elbette 

esbab içinde boğulup, tabiat bataklığına düşmek ihtimali var. Fikren Arş'a çıkan, 

Celaleddin-i Rumî gibi diyebilir: "Kulağını aç! Herkesten işittiğin sözleri, fıtrî 

fonoğraflar gibi Cenab-ı Hak'tan işitebilirsin." Yoksa, Celaleddin gibi bu derece 

yükseğe çıkamayan ve Ferş'ten Arş'a kadar mevcudatı âyine şeklinde görmeyen adama, 

"Kulak ver, herkesten Kelâmullah'ı işitirsin" desen, manen Arş'tan Ferş'e sukut eder 

gibi, hilaf-ı hakikat tasavvurat-ı bâtılaya giriftar olur!..”[14] 

            Vahdet-ül Vücudun kabul edilebilir bir meslek olabilmesi için,mensublarının hep 

Muhyiddin-i Arabi gibi olması gerekir.Oda olamıyacağına göre,bu yol umumi ve de 

sağlıklı bir yol değildir. 

            “Mustafa Sabri ile Musa Bekuf'un efkârlarını müvazene etmek için vaktim 

müsaid değildir. Yalnız bu kadar derim ki: "Birisi ifrat etmiş, diğeri tefrit ediyor." 

Mustafa Sabri gerçi müdafaatında Musa Bekuf'e nisbeten haklıdır, fakat Muhyiddin 

gibi ulûm-u İslâmiyenin bir mu'cizesi bulunan bir zâtı tezyifte haksızdır. Evet 

Muhyiddin, kendisi hâdî ve makbuldür. Fakat her kitabında mühdî ve mürşid olamıyor. 

Hakaikte çok zaman mizansız gittiğinden, kavaid-i Ehl-i Sünnete muhalefet ediyor. Ve 

bazı kelâmları, zahiri dalalet ifade ediyor fakat kendisi dalaletten müberrâdır. Bazan 

kelâm küfür görünür, fakat sahibi kâfir olamaz. Mustafa Sabri bu noktaları nazara 

almamış. Kavaid-i Ehl-i Sünnete taassub cihetiyle bazı noktalarda tefrit etmiş. Musa 

Bekuf ise, ziyade teceddüde taraftar ve asrîliğe mümaşatkâr efkârıyla çok yanlış gidiyor. 

Bazı hakaik-i İslâmiyeyi yanlış teviller ile tahrif ediyor. Ebu-l Alâ-i Maarrî gibi merdud 

bir adamı, muhakkikînlerin fevkinde tuttuğundan ve kendi efkârına uygun gelen 

Muhyiddin'in Ehl-i Sünnete muhalefet eden mes'elelerine ziyade tarafdarlığından, 

ziyade ifrat ediyor. 

 

yani: "Bizden olmayan ve makamımızı bilmeyen, kitablarımızı okumasın, zarar görür." 

Evet bu zamanda Muhyiddin'in kitabları, hususan vahdet-ül vücuda dair mes'elelerini 

okumak, zararlıdır.”[15] 

            “SENİN İKİNCİ SUALİNİN HÜLÂSASI: Muhyiddin-i Arabî demiş: "Rûhun 

mahlûkıyeti, inkişâfından ibarettir." O sual ile, benim gibi zayıf bir bîçâreyi, 

Muhyiddin-i Arabî gibi müthiş bir hârika-i hakikat, bir dâhiye-i ilm-i esrâra karşı 

mübârezeye mecbur ediyorsun. Fakat madem nusûs-u Kur'ân'a istinâden bahse 

girişeceğim; ben sinek dahi olsam o kartaldan daha yüksek uçabilirim. 

Kardeşim, bil ki: Hazret-i Muhyiddin aldatmaz, fakat aldanır. Hâdîdir, fakat her 

kitabında mühdî olamıyor. Gördüğü doğrudur, fakat hakikat değildir. Yirmi 

Dokuzuncu Sözde, ruh bahsinde, medâr-ı sualiniz olan o hakikat izah edilmiştir. 
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Evet, ruh, mâhiyeti itibarıyla bir kanun-u emrîdir. Fakat vücud-u hâricî 

giydirilmiş bir nâmus-u zîhayattır ve vücud-u hâricî sahibi bir kanundur. Hazret-i 

Muhyiddin, yalnız mâhiyeti noktasında düşünmüştür. Vahdetü'l-vücud meşrebince, 

eşyanın vücudunu hayal görüyor. O zât, hârika keşfiyâtıyla ve müşâhedâtıyla ve mühim 

bir meşreb sahibi ve müstakil bir meslek ihtiyar ettiğinden, bilmecburiye, zayıf 

te'vilâtla, tekellüflü bir surette, bazı âyâtı meşrebine, meşhûdâtına tatbik ediyor, âyâtın 

sarâhatini incitiyor. Sâir risalelerde cadde-i müstakîme-i Kur'âniye ve minhâc-ı kavîm-i 

Ehl-i Sünnet beyan edilmiştir. O zât-ı kudsînin kendine mahsus bir makamı var; hem 

makbûlîndendir. Fakat mîzansız keşfiyâtında hudutları çiğnemiş ve cumhûr-u 

muhakkıkîne çok meselelerde muhâlefet etmiş. 

İşte, bu sır içindir ki, o kadar yüksek ve hârika bir kutup, bir ferîd-i devrân 

olduğu halde, kendine mahsus tarikatı gayet kısacık, Sadreddin-i Konevîye münhasır 

kalıyor gibidir ve âsârından istikametkârâne istifade nâdir oluyor. Hattâ çok 

muhakkıkîn-i asfiyâ, o kıymettar âsârını mütalâa etmeye revaç göstermiyorlar; hattâ 

bazıları men ediyorlar. 

Hazret-i Muhyiddin'in meşrebiyle ehl-i tahkikin meşrebinin mâbeynindeki esaslı 

fark ve onların me'hazlarını göstermek, çok uzun tetkikata ve çok yüksek ve geniş 

nazarlara muhtaçtır. Evet, fark o kadar dakîk ve derin ve me'haz o kadar yüksek ve 

geniştir ki, Hazret-i Muhyiddin hatâsından muâheze edilmemiş, makbul olarak kalmış. 

Yoksa, eğer ilmen, fikren ve keşfen o fark o me'haz görünseydi, onun için gayet büyük 

bir sukut ve ağır bir hatâ olurdu. Madem fark o kadar derindir; bir temsil ile o farkı ve 

o me'hazları, Hazret-i Muhyiddin'in o meselede yanlışını göstermeye muhtasaran 

çalışacağız. Şöyle ki: 

Meselâ, bir aynada güneş görünüyor. Şu ayna, güneşin hem zarfı, hem 

mevsûfudur. Yani, güneş bir cihette onun içinde bulunur ve bir cihette aynayı 

ziynetlendirip parlak bir boyası, bir sıfatı olur. Eğer o ayna, fotoğraf aynası ise, güneşin 

misâlini sâbit bir surette kâğıda alıyor. Şu halde, aynada görünen güneş, fotoğrafın 

resim kâğıdındaki görünen mâhiyeti, hem aynayı süslendirip sıfatı hükmüne geçtiği 

cihette, hakikî güneşin gayrıdır. Güneş değil, belki güneşin cilvesi başka bir vücuda 

girmesidir. Ayna içinde görünen güneşin vücudu ise, hâriçteki görünen güneşin ayn-ı 

vücudu değilse de, ona irtibâtı ve ona işâret ettiği için, onun ayn-ı vücudu zannedilmiş. 

İşte bu temsile binâen, "Aynada hakikî güneşten başka birşey yoktur" denilmek 

ve aynayı zarf ve içindeki güneşin vücud-u hâricîsi murad olmak cihetiyle denilebilir. 

Fakat aynanın sıfatı hükmüne geçmiş münbasit aksi ve fotoğraf kâğıdına intikal eden 

resim cihetiyle güneştir denilse, hatâdır; "Güneşten başka içinde birşey yoktur" demek 

yanlıştır. Çünkü, aynanın parlak yüzündeki akis ve arkasında teşekkül eden resim var. 

Bunların da ayrı ayrı birer vücudu var. Çendan o vücudlar güneşin cilvesindendir; 

fakat güneş değiller. İnsanın zihni, hayâli, bu ayna misâline benzer. Şöyle ki: 

İnsanın âyine-i fikrindeki mâlûmâtın dahi iki veçhi var: Bir vecihle ilimdir, bir 

vecihle mâlûmdur. Eğer zihni o mâlûma zarf saysak, o vakit o mâlûm mevcud, zihnî bir 

mâlûm olur; vücudu ayrı birşeydir. Eğer zihni o şeyin husûlüyle mevsuf saysak, zihne 

sıfat olur; o şey o vakit ilim olur, bir vücud-u hâricîsi vardır. O mâlûmun vücud ve 

cevheri dahi olsa, bununki arazî bir vücud-u hârîcisi olur. 

İşte bu iki temsile göre, kâinat bir aynadır. Her mevcudâtın mâhiyeti dahi birer 

aynadır. Kudret-i Ezeliye ile îcâd-ı İlâhîye mâruzdurlar. Herbir mevcud, bir cihetle 

Şems-i Ezelînin bir isminin bir nevi aynası olup bir nakşını gösterir. Hazret-i Muhyiddin 

meşrebinde olanlar, yalnız aynalık ve zarfiyet cihetinde ve aynadaki vücud-u misâli, 

nefiy noktasında ve akis, ayn-ı mün'akis olmak üzere keşfedip, başka mertebeyi 



düşünmeyerek, "Lâ mevcûde illâ Hû" diyerek, yanlış etmişler. "Hakàiku'l-eşyâi 

sâbitetün" kaide-i esâsiyeyi inkâr etmek derecesine düşmüşler. 

Amma ehl-i hakikat ise, verâset-i Nübüvvet sırrıyla ve Kur'ân'ın kat'î ifâdâtıyla 

görmüşler ki, âyine-i mevcudatta kudret ve irâde-i İlâhiye ile vücud bulan nakışlar 

Onun eserleridir. "Heme ez ost" Yani herşey Ondandır. O îcad eder.” tur; "Heme ost" 

Herşey O değil ki; "Lâ mevcûde illâ Hû" denilsin.” değil. Eşyanın bir vücudu vardır ve 

o vücud bir derece sâbittir. Çendan o vücud, vücud-u Vâcibe nisbeten vehmî ve hayâlî 

hükmünde zayıftır; fakat Kadîr-i Ezelînin îcad ve irâde ve kudretiyle vardır. 

Nasıl ki, temsilde, ayna içindeki güneşin hakikî vücud-u hâricîsinden başka bir 

vücud-u misâlîsi var. 

Ve aynayı ziynetli boyalayan münbasit aksinin dahi arazî ve ayrı bir vücud-u 

hâricîsi var. Ve aynanın arkasındaki fotoğrafın resim kâğıdına intikâş eden suret-i 

şemsiyenin dahi ayrı ve arazî bir vücud-u hâricîsi vardır, hem bir derece sâbit bir 

vücuddur. Öyle de, kâinat aynasında ve mâhiyât-ı eşya aynalarında esmâ-i kudsiye-i 

İlâhiyenin irade ve ihtiyar ve kudret ile hâsıl olan cilveleriyle tezâhür eden nukûş-u 

masnûâtın, Vücud-u Vâcibden ayrı, hâdis bir vücudu var. Hem o vücuda Kudret-i 

Ezeliye ile sebat verilmiş. Fakat eğer irtibat kesilse, bütün eşya birden fenâya gider. 

Bekâ-i vücud için her an, herşey, Hâlikının ibkàsına muhtaçtır. Çendan "hakâiku'l-

eşyâi sâbitetün"dür; fakat Onun ispat ve tesbitiyle sâbittir. 

İşte, Hazret-i Muhyiddin, "Ruh mahlûk değil; âlem-i emirden ve sıfat-ı irâdeden gelmiş 

bir hakikattir" demesi, çok nusûsun zâhirine muhâlif olduğu gibi; mezkûr tahkikata 

binâen iltibâs etmiş, aldanmış, zayıf vücudları görmemiş. 

Esmâ-i İlâhiyeden Hallâk, Rezzak gibi isimlerin mazharları vehmî ve hayâlî 

şeyler olamaz. Madem o esmâ hakikatlidirler. Elbette mazharlarının da hakikat-i 

hâriciyeleri vardır. 

SUAL: Muhyiddin-i Arab, vahdetü'l-vücud meselesini en yüksek bir mertebe 

telâkki ettiği gibi, ehl-i aşk bir kısım evliyâ-i azîme dahi ona ittibâ etmişler. Bu meslek 

en yüksek mertebe olmadığını, hem hakikî olmadığını, belki bir derecede ehl-i sekir ve 

istiğrâkın ve ashâb-ı şevk ve aşkın meşrebi olduğunu söylüyorsun. Öyle ise, muhtasaran 

sırr-ı verâset-i Nübüvvetle ve Kur'ân'ın sarâhatiyle gösterilen Tevhîdin yüksek 

mertebesi hangisidir? Göster. 

Elcevap: Benim gibi hiç ender hiç, âciz bir bîçârenin kısa fikriyle bu yüksek 

mertebeleri muhâkeme etmek, yüz derece haddimin fevkindedir. Yalnız, Kur'ân-ı 

Hakîmin feyzinden gelen gayet muhtasar bir iki nükteyi söyleyeceğim; belki bu 

meselede faydası olacak. 

BİRİNCİ NÜKTE: Vahdetü'l-vücudun meşrebine ve saplanmasına çok esbab 

var. Onlardan bir ikisi kısaca beyan edilecek. 

Birinci sebep: Mertebe-i Rubûbiyetin hallâkıyetini âzamî derecede zihinlerine 

sığıştıramadıklarından ve sırr-ı Ehadiyet ile herşeyi bizzat kabza-i Rubûbiyetinde 

tuttuğunu ve herşey kudret ve ihtiyar ve irâdesiyle vücud bulduğunu kalblerine tam 

yerleştiremediklerinden, "Herşey Odur" veyahut "yoktur" veya "hayaldir" veya 

"tezâhüriyetidir" veya "cilveleridir" demeye kendilerini mecbur bilmişler. 

İkinci sebep: Firâkı hiç istemeyen ve firaktan şiddetle kaçan ve ayrılıktan titreyen 

ve bu'diyetten Cehennem gibi korkan ve zevâlden gayet derece nefret eden ve visâli, 

rûhu ve canı gibi seven ve kurbiyeti Cennet gibi hadsiz bir iştiyakla arzulayan aşk sıfatı, 

herşeydeki akrebiyet-i İlâhiyenin bir cilvesine yapışmakla, firak ve bu'diyeti hiçe sayıp, 

likâ ve visâli dâimî zannederek "Lâ mevcude illâ Hû" diye, aşkın sekriyle ve o şevk-i 



bekà ve likà ve visâlin muktezâsıyla, gayet zevkli bir meşreb-i hâli vahdetü'l-vücudda 

bulunduğunu tasavvur ederek, müthiş firaklardan kurtulmak için, o vahdetü'l-vücud 

meselesini melce' ittihâz etmişler. 

Demek birinci sebebin menşei, aklın gayet geniş ve gayet yüksek olan bazı 

hakàik-ı îmâniyeye yetişmediğinden ve ihâta edemediğinden ve aklın îmân noktasında 

tamamıyla inkişâf etmediğindendir. İkinci sebebin menşei, kalbin aşk noktasında 

fevkalâde inkişâfından ve hârikulâde inbisâtından ve genişliğinden ileri gelmiştir. 

Amma sarâhat-i Kur'âniye ile verâset-i Nübüvvetin evliyâ-i azîmesi ve ehl-i sahv 

olan asfiyânın gördükleri mertebe-i uzmâ-yı Tevhid ise, hem çok yüksektir, hem 

rubûbiyet ve hallâkıyet-i İlâhiyenin mertebe-i uzmâsını, hem bütün esmâ-i İlâhiyenin 

hakikî olduklarını ifade ediyor. Ve esâsâtı muhâfaza edip, ahkâm-ı Rubûbiyetin 

muvâzenesini bozmuyor. Çünkü derler ki: 

Cenâb-ı Hakkın ehadiyet-i zâtiyesiyle ve mekândan münezzehiyetiyle beraber, 

herşey bütün şuûnâtıyla, doğrudan doğruya ilmiyle ihâta ve teşhis edilmiş ve irâdesiyle 

tercih ve tahsis edilmiş ve kudretiyle ispat ve îcâd edilmiştir. Bütün kâinatı birtek 

mevcud gibi îcâd ve tedbir ediyor. Bir çiçeği kolaylıkla halk ettiği gibi, koca baharı dahi 

o suhûletle halk eder. Birşey birşeye mâni olmaz. Teveccühünde tecezzî yoktur. Aynı 

anda, her yerde, kudret ve ilmiyle tasarruf noktasında bulunuyor. Tasarrufunda tevzi 

ve inkısam yoktur. On Altıncı Söz ve Otuz İkinci Sözün İkinci Mevkıfının İkinci 

Maksadında bu sır tamamıyla izah ve ispat edilmiştir. 

"Lâ müşâhhate fi't-temsîl" kaidesiyle temsildeki kusura bakılmadığından, gayet 

kusurlu bir temsil söyleyeceğim-tâ iki meşrebin bir derece farkı anlaşılsın. 

Meselâ, hârika ve emsalsiz, gayet büyük ve gayet ziynetli, şark ve garba bir anda 

uçacak ve şimalden cenuba ulaşan kanatlarını kapayıp açacak, yüz binler nakışlarla 

tezyin edilmiş ve kanadının herbir tüyünde gayet dâhiyâne san'atlar derc edilmiş bir 

tavus kuşu farz ediyoruz. Şimdi seyirci iki adam var. Akıl ve kalb kanatlarıyla bu kuşun 

yüksek mertebelerine ve hârika ziynetlerine uçmak istiyorlar. 

Birisi, bu tavus kuşunun vaziyetine ve heykeline ve hârikulâde herbir tüyündeki 

kudret nakışlarına bakar ve gayet aşk ve şevk ile sever. Dakik tefekkürü kısmen bırakır 

ve aşka yapışır. Fakat görür ki, hergün o sevimli nakışlar tahavvül ve tebeddül eder. 

Sevdiği ve perestiş ettiği o mahbublar kaybolur, zeval buluyor. O adam kendine tesellî 

vermek ve aklına sığıştıramadığı vahdet-i hakikî ile rubûbiyet-i mutlaka ve ehadiyet-i 

zâtî ile hallâkıyet-i külliyeye mâlik bir nakkâşın bir nakş-ı san'atıdır demek lâzım 

gelirken, o itikad yerine, "Bu tavus kuşundaki ruh o kadar âlîdir ki, onun sânii onun 

içindedir veya o olmuş. Hem o ruh, vücuduyla müttehid, vücudu ise sûret-i zâhiriye ile 

mümteziç olduğundan, o rûhun kemâli ve o vücudun yüksekliği, bu cilveleri böyle 

gösterir, her dakika başka bir nakşı ve ayrı bir hüsnü izhâr eder. Hakikî ihtiyar ile bir 

îcad değil, belki bir cilvedir, bir tezâhürdür" der. 

Diğer adam der ki: "Bu mîzanlı ve nizamlı, gayet san'atkârâne nakışlar, kat'î bir 

surette, bir irâde ve ihtiyar ve kasd ve meşîeti iktizâ eder. İrâdesiz bir cilve, ihtiyarsız 

bir tezâhür olamaz. Evet, tavusun mâhiyeti güzel ve yüksektir; fâili ile hiçbir cihette 

ittihâd edemez. Rûhu güzel ve âlîdir, fakat mûcid ve mutasarrıf değil, belki ancak 

mazhar ve medardır. Çünkü herbir tüyünde, bilbedâhe, nihâyetsiz bir hikmetle bir 

san'at ve nihâyetsiz bir kudretle bir nakş-ı ziynet görünüyor. Bu ise irâdesiz, ihtiyarsız 

olamaz. Bu kemâl-i kudret içinde kemâl-i hikmeti ve kemâl-i ihtiyar içinde kemâl-i 

rubûbiyeti ve merhameti gösteren san'atlar, cilve milve işi değil. Bu yaldızlı defteri 

yazan kâtip onun içinde olamaz, onunla ittihâd edemez. Belki, yalnız o defter, o kâtibin 



yazı kaleminin ucuyla temâsı var. Öyle ise, o kâinat denilen misâlî tavusun hârikulâde 

ziynetleri, o tavus Hâlikının yaldızlı bir mektubudur." 

İşte şimdi o kâinat tavusuna bak, o mektubu oku, Kâtibine "Mâşâallah, 

Tebârekâllah, Sübhânallah" de. Mektubu kâtip zanneden veya kâtibi mektup içinde 

tahayyül eden veya mektubu hayal tevehhüm eden, elbette aşk perdesinde aklını 

saklamış, hakikatin hakikî suretini görmemiş. 

Vahdetü'l-vücudun meşrebine sebebiyet veren aşkın envaından en mühim ciheti, 

aşk-ı dünyadır. Mecâzî olan aşk-ı dünya, aşk-ı hakikîye inkılâb ettiği zaman, vahdetü'l-

vücuda inkılâb eder. 

Nasıl ki insandan şahsî bir mahbûbu muhabbet-i mecâzî ile seven, sonra zevâl ve 

fenâsını kalbine yerleştiremeyen bir âşık, mahbûbuna aşk-ı hakikî ile bir bekà 

kazandırmak için "Mâbud ve Mahbûb-u Hakikînin bir âyine-i cemâlidir" diye kendini 

tesellî eder, bir hakikate yapışır. Öyle de, koca dünyayı ve kâinatı hey'et-i mecmuasıyla 

mahbub ittihâz eden, sonra o muhabbet-i acîbe dâimî zevâl ve firak kamçılarıyla 

muhabbet-i hakikîye inkılâb ettiği vakit, o çok büyük mahbubunu zevâl ve firaktan 

kurtarmak için vahdetü'l-vücud meşrebine ilticâ eder. Eğer gayet yüksek ve kuvvetli 

îmân sahibi ise, Muhyiddin-i Arabın emsâli gibi zâtlara zevkli, nûrânî, makbul bir 

mertebe olur. Yoksa, vartalara, maddiyâta girmek, esbapta boğulmak ihtimâli var. 

Vahdetü'ş-şuhud ise, o zararsızdır, ehl-i sahvın da yüksek bir meşrebidir.”[16]  

                        Nitekim Muhyiddin-i Arabî, 

 

[17] hadîs-i şerifinin beyanında: "Mahlukatı yarattım ki, bana bir âyine olsun ve o 

âyinede cemalimi göreyim." demiştir.”[18] 

            “Selef-i Sâlihîn'in bıraktığı kudsî tefsirler iki kısımdır: Bir kısmı, ahkâma dair 

tefsirlerdir. Diğer bir kısmı da, âyât-ı Kur'aniyenin hikmetlerini ve iman hakikatlarını 

tefsir ve izah ederler. Selef-i Sâlihîn'in bu türlü tefsirleri çoktur. Hususan Gavs-ı A'zam 

Şah-ı Geylanî, İmam-ı Gazalî, Muhyiddin-i Arabî, İmam-ı Rabbanî gibi zevat-ı kiramın 

eserleri, bu kısım tefsirlerdir. Bilhassa Mevlâna Celaleddin-i Rumî Hazretlerinin 

Mesnevî-i Şerif'i de bu tarz bir nevi manevî tefsirdir. İşte Risale-i Nur, bu tarz 

tefsirlerin en yükseği, en mümtazı ve en müstesnasıdır. İşte madem bu tarz tefsirler 

mütedavildir, kimse ilişmiyor, Risale-i Nur'a da ilişmemek lâzımdır. İlişenler, Kur'ana 

ve ecdada düşmanlıklarından ilişirler.”[19] 

            “Necmeddin-i Kübra ve Muhyiddin-i Arabî (R.A.) gibi pek çok ehl-i velayet, 

mana-yı zahirîden başka bâtınî ve işarî manalar ile ekser âyâtı tefsir etmişler; hattâ 

tefsirlerinde Musa (A.S.) ve Firavun'dan murad, kalb ve nefistir dedikleri halde ümmet 

onlara ilişmemiş; büyük ülemadan çokları onları tasdik etmişler.”[20] 

            -İbni Arabi her dönemde insanları kendisiyle meşgul etmiş bir mutasavvıftır. 

Gaybi sırlarla da uğraşan[21] Muhyiddin-i Arabi O tefsirinde tasavvufi tevile 

yönelir.Hz.Cüneyd,SadreddinKonevi,Kaşani,Kayseri,Cami,Bursevi gibi.İbni 

Arabi;Yağmurun yağıb,suların kendi genişliklerini bulmasını,yağmuru ilme ve genişliği 

kişinin onu almasına,cehennemdeki azabın aslında tatmak olup,onların cehennemde 

cennettekiler gibi olmasa da lezzet alacaklarını,ad kavmine gönderilen rüzgar yani rih 
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ifadesinin rahatlamak olup,onlar kalbi kasavetlerden kurulmş olmaktadırlar.Mal ise 

kendisine meyledeilen anlamına imale kökünden türemiş olduğunu ifade eder. 

Bursevi de Kur’andaki musa ile fir’avunun,insandaki kalb ile nefis anlamında olduğunu 

ifade eder. 

Vahdeti vücud da önemli yer tutar yani Allahın dışındaki varlıklara hakiki bir 

varlık manasını vermeyib,zatın bir olduğunu,onun dışındakilerin ise sıfatların çoklukla 

bir yansıması olarak değerlendirir. 

            “Saadet asrının güneşinden istifade edip insanları aydınlatan,yıldız misal [22] 

kemalatta zirvede olup[23] makbul insanlardandır. 

“Muhyiddin-i Arabî hazretlerinin makbulînden olduğu halde, hatasının ve her 

kitabında mühdî olamamasının esbabı, o kadar amîk bir şekilde ve o derece ince bir 

tarzda izah buyuruluyor ki, bu âlî dersinizi sair kardeşlerimle beraber okudum. Dedim: 

"Aziz kardeşlerim, bu âlî dersten istifade ediyor, mühim bir şey anlıyorum, fakat zübde 

edemiyorum, zihnimde toparlayamıyorum, siz ne dersiniz?"[24] 

            “Muhyiddin-i Arabî Hazretlerinin meşrebini izah edip, noksaniyetini beyan eden 

nurlu beyanatınızdan çok istifade ettim. O mes'eleye ait evvelki dersinizden 

anlayamadığım cümleler ve karanlık noktalar, bu defa başka bir tarza çevrilerek 

karşıma çıktığını hissettim. Ve güzel yüzlü hakikatlarını görmeye başladım. Elhak çok 

tefeyyüz ettim. Kardeşim Re'fet Bey'le beraber okuduk. Üstadımıza minnetdarane 

teşekkürler ettik. Cenab-ı Hak, size lâyık olduğunuz ecr-i kesîri ihsan etsin. 

Âmîn.(Ahmed Hüsrev)”[25] 

  

Muhiddini Arabi (k.s.) der ki: "Hareket hubbiyedir".Bir muhabbet ve sevginin 

neticesi ve devamıdır. 

İbni Arabi “Tecellide tekrar yoktur”her şeye bir kere tecelli eder,onda vahdet 

görülür. 

*Seyyid Şerif Cürcanî hazretleri ise, Tarifat adlı eserinde, bir şeyin ilâhî ilimde 

teşekkül eden hâline “mahiyet,” yaratılarak haricî vücut giymiş hâline de “hakikat” 

demektedir. Buna göre, “ayan-ı sabite” eşyanın mahiyetleridir. 

Hatibî, vahidiyet ve ehadiyet kavramlarını şu şekilde açıklar: “Ehadiyet zâtın 

birliğidir, Vahidiyet ise sıfatta ortaklığı red içindir.” 

*İbni Arabi ve Cili-ye göre:” Tecelli bu latife üzerine olur. Hak kendinden 

başkasına tecelli etmez.  

Ancak biz bu ilahi latifeyi kuldan bedel olması itibariyle abd olarak 

isimlendiririz. Aksi taktirde ne rab,ne de kul olurdu. Zira merbub’un yok olmasıyla rab 

da yok olurdu. Tek olan Allah’dan başka hiç bir şey yoktur.” 
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Mesela Hak kulda “hayat” sıfatıyla tecelli ederse, kul bütün alemin hayatı olur ve 

cisimsel ve ruhi bütün varlıklarda kendi nüfuzunu görür. İsa (as.) bu sınıfa dahildir. 

Hak kulda kelam sıfatı ile tecelli ederse bütün mevcudat kulun kelimeleri olur. Bütün 

zati hakikatler ona açılır ve cihetsiz ve organsız olarak sözü işitir. Hitabı işitmesi, izniyle 

değil, külliyetiyledir. “Sen benim habibimsin; sen benim mahbubumsun; sen benim 

gayemsin; sen benim kullardaki vechimsin... Şuhudumla bana yaklaş; ben  

varlığımla sana yakınlaştım.” 

İbn Arabi’de olduğu gibi Cili’nin görüşüne göre de, İnsan-ı Kamil varlığın 

başlangıcından ebediyete kadar tektir. Ancak suretler itibariyle çoktur ve her zamanda 

o zamanın sahibi suretinde zuhur eder ve onun ismiyle isimlendirilir. Ancak gerçek ismi, 

Muhammed; künyesi Ebu’l-Kasım, özelliği ise,Abdullahdır. İbn Arabi’nin açıkladığına 

göre bununla murad, hakikat-i Muhammediyyedir.” 

*”İlmi sarf kaidesince;”Masdarların ilmi vücutları vardır,fakat harici vücutları 

yoktur.Hasıl-ı bil masdarların ise,vücud-u arazileri vardır,ancak vücud-i cevherileri 

yoktur.”Tabiat”,”Min haysü hüve”yani madde ile mezcolmaması,yani ilmi bir vücuda 

sahib bulunması cihetiyle “Masdar”dır.Tabiat madde ile memzuciyeti itibariyle 

düşünülse,o zaman sanat,nakış,ahkam,şeriat-ı fıtriye,perde-i izzet,fıtrat,kanun ve mistar 

olarak tezahür eder ki;bunlar da “hasıl- bil masdardır.Hasıl-ı bilmasdarın ise 

“arazi”bir vücud-i haricisi vardır,”cevheri”bir vücud-i haricisi yoktur.”[26] 

            Ehli tasavvufa göre –Şeyhi ekber-olan Muhyiddin-i Arabi,İbni Teymiyelere göre 

ise-Şeyhi ekfer-dir,en büyük kafir. 

            Harikalıkları ve sırları olan bir zattır. 

*Kabre konulduğunda münker ve nekir melekleriyle arasındaki konuşmaya 

şahid olan keşfel kubur bir zat şunu nakleder: “Rabbin kim?” sorusuna Muhyiddin şu 

cevabı verir: 

"Biz bizle beraberken bizi bize sordular. Biz bizden hiç ayrıldık mı ki bizi bize sorarlar? 

Biz, bizden başka mıyız ki bizi bize sorarlar?" 

Melekler, kaydı nasıl tutacaklarını şaşarak Allah katına başvurduklarında Cenab-ı Hak 

şöyle nida eder: 

"Muhyiddin kulumu dünyada kimse anlamadı. Ölünce de melekler anlamadı. Onu bana 

bırakın. Ben anladım. Cevap tamamdır". 

* Şeceret-ün-Nu'mâniyye fî Devlet-il-Osmâniyye isimli eserinde; "Sin, Şın'a 

gelince, Muhyiddîn'in kabri meydana çıkar." buyurdu. Muhyiddîn-i Arabî hazretleri, 

Şam'da, kalbi para sevgisiyle dolu bir grup kimseye; "Sizin taptığınız, benim ayağımın 

altındadır." dedi. Orada bulunanlar bu sözü anlayamadılar. 1240 (H.638) Rabî'ul-âhir 

ayının 28. Cumâ günü, yetmiş sekiz yaşında iken Şam'da fânî dünyâdan âhirete irtihâl 

etti. Sâlihiyye'de defnolundu. Şam halkı, onun büyüklüğünü anlayamadıkları için 

kabrinin üzerine çöp döktüler. Osmanlı SultânıYavuz Selîm Hân Şam'a geldiğinde; 

"Sin, Şın'a gelince, Muhyiddîn'in kabri meydana çıkar." sözünün ne demek olduğunu 

anladı. Kabrini araştırıp buldurdu. Çöpleri temizleterek, kabrin üzerine güzel bir türbe, 

yanına bir câmi ve imâret yaptırdı. Ayrıca Muhyiddîn-i Arâbî'nin vefâtından önce 

ayağını yere vurarak, "Sizin taptığınız, benim ayağımın altındadır" buyurduğu yeri 
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tesbit ettirip, orayı kazdırdı. Orada küp içinde altın çıktı. Bundan, "Siz, Allahü teâlâya 

değil de, paraya tapıyorsunuz" demek istediği anlaşıldı. 

Riyazet halindeyken Allah a hitaben "ne kadar merhametli olduğunu halka 

yayarsam ibadet edecek kul bulmazsın" dediği anlatılır ve naz makamının 

olağanlarından addedilir ki havvasa dairdir.  

“Daima allah'tan başkasını unut... zakir olursun. böyle olan bir kimse her yerde 

zakirdir. kalb ve lisanıyla allah'ın zikrine devam edenlerin kalbine allah, zati 

ahadiyyetine karşı iştiyak nuru ilka eder. gözü açılana ise haya gelir...  

haya makamında fetih başlar. fetih kalb gözünün tevfik-i rabbani ile açılmasıdır. bu göz 

açıldı mı ahlak, fazilet, doğruluk o kimse için asla değişmeyen, değiştirilemeyen bir 

haslet olur, onsuz yaşayamaz...  

            “Bir yerde bir günah işlemişsen oradan ayrılmadan bir de iyilik işle, ibadet yap. 

o günahı bir elbise üzerinde iken işlemişken o elbiseyi çıkarmadan evvel bir de sevap 

işle....  

            “Allah daima kendi zat-i tecelli alalarını tesbih ve zikreder. en büyük zikir 

allah'ın zikridir. kulun en büyük zikri ise hakk ile olan zikre iştirak etmektir. sana 

senden yakın olanla...  

            “Namaz da bir zikirdir. miraca gitmektir. ibadet bundan dolayı farzdır. farz 

demek, mecburiyet demek değildir. hakk'a yanaşmak için muhakkak şart olan şeye farz 

denir. hakk'a yanaşmanın edebi ve usulüdür; bunsuz olmaz demektir. (allahüekber 

yoruma bakın yahuu.)  

              “Kelime-i tevhidin ehli olanların bilfarz yer dolusu günahları olsa... yalnız şirk 

bulunmasa bu günahların içinde, allah onları mağfiretle karşılar. allah'a düşman olan 

müşriktir. ondan uzaklaşmalı (allah muhafaza buyursun) bilmeyerek veya te'vile müsait 

ağzından bozuk şeyler çıkmış ise bununla allah'ın kullarına düşman olunmaz... (şeyh'in 

en tartışılan fikirlerinden biri budur)  

              “"felikülli asrın vahidün yesmü bihi ve ene libâg'el asrı zak'el vahid"  

Yani: her asır bir kişinin ismiyle anılır, bu ve bundan sonraki asırlar da benim ismimle 

anılacak...  

              “Alnını sürdüğü toprağı göstermişler ibn arabi ye.  

"sen bundan yaratıldın".  

demek bu yüzden secde..” 

“Körün kadına bakmamasına sevap yoktur.” 

“Bir gün çok hastalandım. Baygın bir halde idim. Korkunç kimseler gördüm. 

Bana eza etmek istiyorlardı. Derken güzel şimali ve güzel kokulu bîr zat geldi onları hep 

kovaladı. Sevindim. Ve “efendim siz kimsiniz?” diye sordum. Ben ( Y A S İ Y N ) 

suresiyim dedi. Gözümü açtım baktım ki, babam baş ucumda ağlıyor ve (Y A S İ Y N ) 

şerifi okuyordu. Bitirdi. Gördüklerimi babama söyledim. Hastalarınıza ( Y A S İ Y N ) 

okuyun diye emir var. 

           “Hakkı daima önde tut. Ve Allah'ın kullarına, Allah'ın muamele ettiği gibi 

muamele et.  

İbrahim Peygambere bir müşrik misafir olmak istedi, İbrahim Aleyhisselâm; Müslüman 

olursan misafir ederim, dedi. O da kabul etmedi. Döndü gitti.  



Cenabı Hak İbrahim'e; bir lokma ekmek için herifin dinini, babasından kalan alıştığı 

dinini terk etmesini teklif ettin. O, yetmiş senedir gâvurluk yapar, ben onu besliyorum 

ve rızkını kesmedim. Buyurunca, İbrahim Aleyhisselâm yola çıktı ona yetişti. Gel dedi, 

seni misafir edeceğim. Çünkü Rabbim senin için bana hitab etti, deyince o, hem misafir 

oldu ve hem de Müslüman oldu. 

         “Hıristiyan bilginlerinden bir zat, İslâm ülkelerinden birine geldi. Dolaşırken, 

herkes koşmaya başladı, işte Sultanımız geliyor, diye seviniyorlardı. O Hıristiyan zat da 

bekledi. Baktı ki siyah, vaktiyle köle olduğu nişanlarından belli, yüzü yırtık, çirkin bir 

yüz. Yüzüne bakınca; Allah'ın varlığına, birliğine, şeriki ve naziri bulunmadığına, 

istediğini istediği gibi yapar olduğuna, mülkünde istediği gibi tasarruf ancak Zat-ı 

Ahad'iyetine has olduğuna, Hazreti Muhammed’in (S.A.V.) de hak Peygamber 

olduğuna şahadet ederim dedi. Dediler ki; bu imanın sebebi nedir? Dedi ki; Şu siyah 

kölenin saltanatındadır. Çünkü, zahiren bu adamın arkasına iki kişi bile düşmez. 

Halbuki bütün Ulema, Esra ve iyyanı hep onun önünde el pençe duruyorlar, inandım ki 

Allah birdir. Kullarında istediği gibi tasarruf ediyor. Ve Habibi Hazreti Muhammed'i 

de (S.A.V. ) tasdik ediyor. 

         O hakkı hakkıyla bilenlerdendi.Hadisde:"Eğer hakkıyla Allah'ı tanımış olsaydınız, 

mutlaka su üzerinde yürürdünüz ve dağlar size geçit verirdi.           

        Ve her şeyi bir bir saymıştır. (Cin Sûresi-28) Bu âyette yüce Allah’ın geçmişte olan, 

şu anda olmakta olan ve gelecekte olacak bütün esmalar/isimleri kuşattığına işaret 

ediyor."  

        Hak teala her şeyi bir bir saydığına ve sen de sayılan şeylerden biri olduğuna göre, 

O’nun koruması ve denetimi altındasın. 

         Rububiyet sırrını ifsa etmek küfürdür. Ariflerden biri; “tevhidi açıkça dile getiren 

ve 

vahdaniyet sırrını ifsa eden kisinin öldürülmesi on kisiyi yasatmaktan daha efdaldir!..” 

demistir. 

        Biri de söyle demistir: 

        Rububiyetin bir sırrı vardır ki, eger bu sır açıklansa Nübüvvet iptal olur. 

Nübüvvetin de bir sırrı vardır; şayet açıklanırsa ilim iptal olur. 

Allah’ı bilenlerin de bir sırrı vardır; eğer bu sır açıklanırsa hükümler iptal olur.   

        Halka hakkın gözüyle bakan onlara merhamet eder. Ilim gözüyle bakansa onlara 

buğzeder.  

Dedim ki, Ya Rab!.. Ne ile sana yaklaşayım?.. 

Dedi ki, Bende olmayanla. 

Dedim ki, Sende olmayan nedir?.. 



Dedi ki, Zillet ve muhtaçlık!...   

  

  

  

MEHMET   ÖZÇELİK 

04-07-2006 
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SİNEMA – TİYATRO 

   

Bir asırdır Türkiyede oluşturulan manevi alanla beraber,edebiyat dünyasında da 

bir belirsizlik ve kimliksizlik kendini açıkça göstermektedir.Bir türlü edebiyatımız ve 

onun öğeleri belirliliğini ve netliğini kazanmadı,kazanamadı. 

Dilimiz bir çok kopuklukları yaşarken,uydurukça kelimelerle de dejenere 

edilmeye çalışıldı. 

Sal’a konulan kelimelerimiz,sele bırakılmış olarak gitmekte,bir türlü durup 

durulamamaktadır. 

Dedenin kullandığı sual,babada soru ve problem olurken,oğulda sorunlarla sorun 

ve problem olmaya başladı. 

Bozulan ahlak etik oldu,anadan babadan yitik kaldı. 

Kelimelerimiz kirletildi..Kirletilen Kelimeler kirliliğiyle edebiyatımızı,edebimizi 

ve nesillerimizi de kirletti. 

En ulvi kelimeler bayağılaştı:Siyaset,Aşk,Sevişme,muhabbet..vs. 

            Seviyelerine çıkamadığımız bu kelimeleri seviyemize indirdik. 

            Sinemamız iki temele oturtuldu:Dövüş..Aşk ve kadın… 

            Dövüş bile hayali zorlamakta,öbürüne göre bir derece namuslu kalmaktadır. 

            Genellikle dövüşlü filimlerde de dahil olmak üzere aşk ve kadın temaları 

işlendi.Zihinler hep bulandırılmaya çalışıldı.Tam bir seviyesizlik ve sonucu baştan belli 

olan filimler.Sermayesi olmayanların tek sermayesi bu oldu.Bir türlü de bunu aşamadı. 

            Kadın kullanıldı,harcandı,hürriyet adına hürriyetiyle beraber çok şeyleri de 

beraberinde elinden alındı.Serdengeçti’nin ifadesiyle;Bir kocanın esaretinden 

kurtarılmaya çalışılan kadın,çok kocalara köle yapıldı. 

            Kendisini ilahiyatçı tanıtan ve hiçbir ilahiyatçının veremeyeceği bir fetva bile 

rahatlıkla verildi.Prof. Zekeriya Beyaz, "Kadın sesini haram kılan bir ayet var mıdır, 

varsa hangisidir?" sorusuna bir ayet ile cevap verdi. Ancak daha sonra, "Ayet bizi 

bağlamaz" dedi.[1] 

            Türk sineması değişmeli.Filimlerde hep kadın hakim.Aşk ağırlıklı.Monotom bir 

yöntem olup,kişilik kazandırmadığı gibi,kaybettirmektedir.  

            Dinden ve kendisinden kopuk bir görüş açısı geliştirildi. 

            En iyi bilinen iki oyuncumuzdan Yılmaz Güney Kominizme 

bulaştı,bulaştırıldı.Yıllardır kendisine konulan yasakla başaramadan başarısızlığıa 
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uğradı.Diğeri ise Cüneyt Arkın olup o da tüm filimlerinde,tarihi Osmanlıyı canlandıran 

film de olsa aşkı,fuhuş ve içkili ortamları çokca kullandı.Yıllar sonra günah çıkarmak 

amacıyla da olsa gerek tüm Türkiyeyi dolaşarak gençlerin içki ve sigaraya bulaşmaması 

öğüdünde bulundu. 

            Bulunduğumuz okula da gelmiş,kendisine iki de kitap hediye etmiştim.Yıllarca 

bu menfi yöndeki hareketleri ile şu andaki davranışının tezad teşkil etmesini söylemek 

istediğim halde,misafir olduğu ve de sırf kırmamak amacıyla diyemedim.Bu ne perhiz 

bu ne turşu idi.             

            Cüneyt Arkın'ın star olmasında kendisinin payının büyük olduğunu söyleyen 

İnanoğlu, Arkın ile 40'a yakın film çektiklerini söyledi. Arkın'ın alkol aldığı zamanlarda 

kendisine ve çevresine zarar verdiğini belirten İnanoğlu "Cüneyt çok iyi bir sanatçıydı 

ama alkol aldığı zaman rahatsızlanıyor ve saldırgan oluyordu. O zamanlarda kaç defa 

elini kolunu parçaladı. Ancak, Cüneyt kadar başarılı ve kabiliyetli bir oyuncu Türk 

sinemasına bir daha gelmedi" dedi."(Yeni Şafak.12-4-2005) 

Her ikisi de kabuğunu kıramadı.Kendi kabuklarında rollerini oynadılar. 

            Tam bir kırılma ve kırıklıklar dönemini yaşadık. 

“Türkiye'nin Osmanlı Devleti'ne bakış açısını çözümleyebilmek için meseleyi 

biraz geriden almak gerekmektedir. Türkiye, son birkaç asırda, üç büyük kırılma 

yaşamıştır. Bunlar, din şuuru, dil şuuru ve tarih şuurundaki kırılmalardır. 

Bu kırılmaları 1925 yılında Anadolu'yu gezen İngiliz maslahatgüzarı Edmons'un, 

İngiliz Dışişleri Bakanı Henderson'a çektiği telgrafta net bir biçimde görebiliriz: 

''Medeniyet, Türkiye'de hem yerli halk, hem de resmî görevliler için aynı manâyı 

ifade ediyor. Bu kelime, her iki grup için de dekolte elbise, içki, dans, kravat, yüksek 

topuklu ayakkabı, zenginler için gece elbisesi, hava kurumuna üyelik, futbol, en son 

yazılan romanlar ve diplomatik skandallardan bahsetmek ve Avrupa mobilyalarıyla 

dolu salonlarda 'alafranga' yemek yemek anlamına geliyor... Artık, majestelerinin 

hükümetleri, burada bütün kozları ele geçirmiş ve istediği kozu oynayabilecek duruma 

gelmiştir.”[2] 

            Romanlarımız ise bundan geri değildi.Bunlarda da aşkla beraber 

kominizm,Darvinizm,Marksizm gibi konular işlendi.Yıllarca hayatları gibi fikirleri de 

zehirlenen bir toplum üredi,üretildi ve türedi. 

            En dürüstü asrın problemlerini dile getiren romanlar oldu.Ya bir zulüm,ya bir 

baş örtüsü ile beraber yaşanılan acılar romanlaştırıldı.Bazen sınırlıda olsa tarihi 

romanlarla geçmişe pencereler açıldı,toplumun tarihe olan susuzluğu giderilmeye 

çalışıldı. 

            Yıllarca Yavuz Bahadıroğlu adıyla tarihi romanlar yazan Niyazi Birinci:” 1400 

sene devam eden bir bir İslam gerçeğini nasıl oldu da birden bire reddedip onun için 

savaşırken onunla savaşır hale geldik?Kim getirdi bizi bu hale?Savunulan İslam,dava 

edilip tazminat talebinde bulunulan İslam haline geldi?Bugün otazminatlar 

birikimleriyle beraber alınmaktadır?Sadece onunla da kalınmayıp adeta bir hınç 

alınmaktadır.”sözleriyle hastalığımızı dile getirmiş oldu. 

” Alemdar Yalçın, beşinci baskısı yayınlanan Sosyal ve Siyasal Değişmeler 

Açısından Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı adlı kitabında, 1920-1946 arasında 
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yayınlanan belli başlı romanları ve romancı temayüllerini çalışmasına konu ediniyor. 

Bir girişle dört bölümden meydana gelen kitap, Cumhuriyet dönemi Türk romanını şu 

başlıklarla ele alıyor:  

1. Sosyal ve siyasî olaylarla doğrudan ilgili romanlar. 

2. Bir fenomen olarak Anadolu’yu işleyen romanlar. 

3. Aşk romanları. 

4. Tarihî serüven romanları.”[3] 

            Kur’anda kaleme yemin edilmekte,kalemin ve yazının insan üzerindeki tesiri 

anlatılmaktadır.Bu zamanın en büyük silahı kalemdir.Silahların yapamadıklarını 

kalemler yapmaktadır.Bu da şiir,makale,hikaye,roman,tiyatro ile kendini 

göstermektedir. 

            Ahirzamanda harpler harflerle olacak.[4] 

            Zehirli sözler,tohum gibidir,nesilleri bitirir.Batsın bu dünya,heryer karanlık,her 

şey bomboş hancı sarhoş… 

            Bazen ifrat edilmekte,bazen de tefrit de bulunulmaktadır. 

“Geçmişlerimizdeki şahsi ihsanlara ne dersin?Onlar ümmetin eminleri ve 

reşidleri idiler.Devletin kılıçları ve salahı idiler.Abbasiliğin bütün ikramları bir arpa 

danesine değmeyen bir şiire on dinar vermekle tecelli etti. 

Buna bakılması lazım.Bununla beraber bu ikramlar insanlığa ve millete 

döndü.Çünki şiirin hizmet ettiği lisan,milliyetin ipidir.Üstelik bu zaman milliyete olan 

ihtiyacımızı keşfetmiştir.Ve bu yüksek maksada kapıyı açmıştır.”[5] 

Bunun en güzel kullanılması gerek.Zira bu topluma yansıyınca menfi düşünce ve 

uygulamalara da bir çok kapanılması güç kapılar açıyor. 

Nitekim toplumun veya çocukların Allah’a yakınlaştırılmaları 

gerekirken,bilnçsizce O’ndan uzaklaştırılmaktadır.Allahtan korkmamalı bilakis onu 

sevmeli.Cenab Şahabettin bir sözünde:”Allahı seven ondan korkar,ancak ondan korkan 

onu sevmez.”Yani onu sevmediği gibi,ondan kaçar,oysa ona koşturmalı,ona kaçmalı ve o 

yönde teşvikatta bulunulmalıdır. 

            Devletlerin yıkılmasında ilim ve kalem erbabının halkdan kopması ve belli 

kesime tahsisi  iken,bugün Üstad Bediüzzaman Hazretleri medreseleri,ulemanın 

tahsisinden kurtarıp,halkın ve umumun tahsisine açmıştır. 

Mevlananın Mesnevisinde hakikatlar misallerle 

anlatılmaktadır.Mesela,Mesnevideki hikayede,çöldeki iki karı koca bağdattaki sultana 

su hediye götürüyor ,sultanda onlara bir küp altın verip denizden gönderiyor.Onlar 

denizi görünce kendi sularının yanında sultanın zenginliğini anlıyorlar.[6] 

Bediüzzaman Hazretleri de eserlerinde sürekli Kur’an-ın tarzı olan mesel ve 

temsilleri çokça kullanmakta,konuları hikayelerle akla dürbün gibi yaklaştırmaktadır. 

Bu konuda Roman,Hikaye,Sinama,Tiyatro,Edebiyat ve Şiirdeki yanlışlara 

deyinerek,yapılması gereken hususlara dikkatimizi çekmektedir:  
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“Kâmilîn insanların zevk-i maalîsini hoşnud eden bir halet, çocukça bir hevese, 

sefihçe bir tabiat sahibine hoş gelmez, 

            Onları eğlendirmez. Bu hikmete binaen, bir zevk-i süflî, sefih, hem nefsî ve 

şehvanî içinde tam beslenmiş, zevk-i ruhîyi bilmez. 

            Avrupa'dan tereşşuh etmiş şu hazır edebiyat romanvari nazarla, Kur'anda olan 

letaif-i ulviyet, mezaya-yı haşmeti göremez, hem tadamaz. 

            Kendindeki miheki ona ayar edemez. Edebiyatta vardır üç meydan-ı cevelan; 

onlar içinde gezer, haricine çıkamaz: 

            Ya aşkla hüsündür, ya hamaset ve şehamet, ya tasvir-i hakikat. İşte yabani 

edebse hamaset noktasında hakperestliği etmez. 

            Belki zalim nev-i beşerin gaddarlıklarını alkışlamakla kuvvetperestlik hissini 

telkin eder. Hüsün ve aşk noktasında, aşk-ı hakikî bilmez. 

            Şehvet-engiz bir zevki nefislere de zerkeder. Tasvir-i hakikat maddesinde, 

kâinata san'at-ı İlahî suretinde bakmaz, 

            Bir sıbga-i Rahmanî suretinde göremez. Belki tabiat noktasında tutar, tasvir 

ediyor, hem ondan da çıkamaz. 

            Onun için telkini aşk-ı tabiat olur. Maddeperestlik hissi, kalbe de yerleştirir, 

ondan ucuzca kendini kurtaramaz. 

            Yine ondan gelen, dalaletten neş'et eden ruhun ızdırabatına o edebsizlenmiş edeb 

(müsekkin (uyuşturucu) hem münevvim (uyutucu)); hakikî fayda vermez. 

Tek bir ilâcı bulmuş, o da romanlarıymış. Kitab gibi bir hayy-ı meyyit, sinema 

gibi bir müteharrik emvat! Meyyit hayat veremez. 

            Hem tiyatro gibi tenasühvari, mazi denilen geniş kabrin hortlakları gibi şu üç 

nevi romanlarıyla hiç de utanmaz. 

            Beşerin ağzına yalancı bir dil koymuş, hem insanın yüzüne fâsık bir göz takmış, 

dünyaya bir âlüfte fistanını giydirmiş, hüsn-ü mücerred tanımaz. 

Güneşi gösterirse, sarı saçlı güzel bir aktrisi karie ihtar eder. Zahiren der: 

"Sefahet fenadır, insanlara yakışmaz." 

            Netice-i muzırrayı gösterir. Halbuki sefahete öyle müşevvikane bir tasviri yapar 

ki, ağız suyu akıtır, akıl hâkim kalamaz. 

            İştihayı kabartır, hevesi tehyic eder, his daha söz dinlemez. Kur'andaki edebse 

hevayı karıştırmaz. 

            Hakperestlik hissi, hüsn-ü mücerred aşkı, cemalperestlik zevki, hakikatperestlik 

şevki verir; hem de aldatmaz. 



            Kâinata tabiat cihetinde bakmıyor; belki bir san'at-ı İlahî, bir sıbga-i Rahmanî 

noktasında bahseder, akılları şaşırtmaz. 

            Marifet-i Sani'in nurunu telkin eder. Herşeyde âyetini gösterir. Her ikisi rikkatli 

birer hüzün de veriyor, fakat birbirine benzemez. 

            Avrupazade edebse fakd-ül ahbabdan, sahibsizlikten neş'et eden gamlı bir hüznü 

veriyor, ulvî hüznü veremez. 

            Zira sağır tabiat, hem de bir kör kuvvetten mülhemane aldığı bir hiss-i hüzn-ü 

gamdar. Âlemi bir vahşetzar tanır, başka çeşit göstermez. 

            O surette gösterir, hem de mahzunu tutar, sahibsiz de olarak yabaniler içinde 

koyar, hiçbir ümid bırakmaz. 

            Kendine verdiği şu hissî heyecanla git gide ilhada kadar gider, ta'tile kadar yol 

verir, dönmesi müşkil olur, belki daha dönemez. 

            Kur'anın edebi ise: Öyle bir hüznü verir ki, âşıkane hüzündür, yetimane değildir. 

Firak-ul ahbabdan gelir, fakd-ül ahbabdan gelmez. 

            Kâinatta nazarı, kör tabiat yerine şuurlu, hem rahmetli bir san'at-ı İlahî onun 

medar-ı bahsi, tabiattan bahsetmez. 

            Kör kuvvetin yerine inayetli, hikmetli bir kudret-i İlahî ona medar-ı beyan. 

Onun için kâinat, vahşetzar suret giymez. 

            Belki muhatab-ı mahzunun nazarında oluyor bir cem'iyet-i ahbab. Her tarafta 

tecavüb, her canibde tahabbüb; ona sıkıntı vermez. 

            Her köşede istinas, o cem'iyet içinde mahzunu vaz'ediyor bir hüzn-ü müştakane, 

bir hiss-i ulvî verir, gamlı bir hüznü vermez. 

            İkisi birer şevki de verir: O yabani edebin verdiği bir şevk ile nefis düşer 

heyecana, heves olur münbasit; ruha ferah veremez. 

            Kur'anın şevki ise: Ruh düşer heyecana, şevk-i maâlî verir. İşte bu sırra binaen, 

Şeriat-ı Ahmediye (A.S.M) lehviyatı istemez. 

Bazı âlât-ı lehvi tahrim edip, bir kısmı helâl diye izin verip.. Demek hüzn-ü 

Kur'anî veya şevk-i Tenzilî veren âlet, zarar vermez. 

            Eğer hüzn-ü yetimî veya şevk-i nefsanî verse, âlet haramdır. Değişir eşhasa göre, 

herkes birbirine benzemez.”[7] 

  

            Bu millet sefihçe eğlencelerle birkaç asırdır oyalandı,kandırıldı.Avrupanın 

düzmece eğlenceleri edebiyat diye sunularak millet uyuşturuldu ve uyutuldu.Süzmeden 

ve mihenge vurulmadan alınan ve bizim ve Kur’anın malı olmayan bu edebiyat ve 
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kültür zorla bize zerkedildi.Erkeğe kadın,kadına erkek elbisesi giydirilerek edebden 

uzak edebiyat yapılmaya çalışıldı. 

  

            “Hem nasıl medeniyet-i hazıra, hikmet-i Kur'anın ilmî ve amelî i'cazına karşı 

mağlub oluyor. Öyle de: Medeniyetin edebiyat ve belâgatı da, Kur'anın edeb ve 

belâgatına karşı nisbeti: Öksüz bir yetimin muzlim bir hüzün ile ümidsiz ağlayışı, hem 

süflî bir vaziyette sarhoş bir ayyaşın velvele-i gınasının (şarkı demektir) nisbeti ile, ulvî 

bir âşıkın muvakkat bir iftiraktan müştakane, ümidkârane bir hüzün ile gınası (şarkısı); 

hem zafer veya harbe ve ulvî fedakârlıklara sevketmek için teşvikkârane kasaid-i 

vataniyeye nisbeti gibidir. Çünki edeb ve belâgat, tesir-i üslûb itibariyle ya hüzün verir, 

ya neş'e verir. Hüzün ise, iki kısımdır: Ya fakd-ül ahbabdan gelir, yani ahbabsızlıktan, 

sahibsizlikten gelen karanlıklı bir hüzündür ki; dalalet-âlûd, tabiatperest, gafletpîşe 

olan medeniyetin edebiyatının verdiği hüzündür. İkinci hüzün, firak-ul ahbabdan gelir, 

yani ahbab var, firakında müştakane bir hüzün verir. İşte şu hüzün, hidayet-eda, nur-

efşan Kur'anın verdiği hüzündür. Amma neş'e ise, o da iki kısımdır: Birisi, nefsi 

hevesatına teşvik eder. O da tiyatrocu, sinemacı, romancı medeniyetin edebiyatının 

şe'nidir. İkinci neş'e, nefsi susturup, ruhu, kalbi, aklı, sırrı maaliyata, vatan-ı aslîlerine, 

makarr-ı ebedîlerine, ahbab-ı uhrevîlerine yetişmek için latif ve edebli masumane bir 

teşviktir ki, o da Cennet ve saadet-i ebediyeye ve rü'yet-i cemalullaha beşeri sevkeden ve 

şevke getiren Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın verdiği neş'edir. İşte  

 "De ki: And olsun, 

eğer bu Kur'ân'ın benzerini getirmek için insanlar ve cinler bir araya toplanıp da hepsi 

birbirine yardımcı olsalar, yine de onun benzerini getiremezler."[8] ifade ettiği azîm 

mana ve büyük hakikat, kasır-ül fehm olanlarca ve dikkatsizlikle mübalağalı bir belâgat 

için muhal bir suret zannediliyor. Hâşâ! Mübalağa değil, muhal bir suret değil, ayn-ı 

hakikat bir belâgat ve mümkün ve vaki' bir surettedir.”[9] 

  

Ulvi değil süfli duygular harekete getirilerek,sefil bir neslin türemesine 

çalışıldı.Dünyada en şaşılacak bir şey varsa;oda asırlardır kendi din ve kültürüne 

hizmet eden bir milletin bir anda tersine aleyhine dönmüş ve döndürülmüş olmasıdır. 

             

            “Daire-i meşruadaki keyfe iktifa ediniz ve kanaat getiriniz. Sizin hanenizdeki 

masum evlâdlarınızla masumane sohbet, yüzer sinemadan daha ziyade zevklidir. Hem 

kat'iyyen biliniz ki; bu hayat-ı dünyeviyede hakikî lezzet, iman dairesindedir ve 

imandadır. Ve a'mal-i sâlihanın her birisinde bir manevî lezzet var. Ve dalalet ve 

sefahette, bu dünyada dahi gayet acı ve çirkin elemler bulunduğunu Risale-i Nur yüzer 

kat'î delillerle isbat etmiştir. Âdeta imanda bir Cennet çekirdeği ve dalalette ve sefahette 

bir Cehennem çekirdeği bulunduğunu, ben kendim çok tecrübelerle ve hâdiselerle 

aynelyakîn görmüşüm ve Risale-i Nur'da bu hakikat tekrar ile yazılmış. En şedid 

muannid ve mu'terizlerin eline girip; hem resmî ehl-i vukuflar ve mahkemeler o 
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hakikatı cerhedememişler. Şimdi sizin gibi mübarek ve masum hemşirelerime ve 

evlâdlarım hükmünde küçüklerinize, başta Tesettür Risalesi ve Gençlik Rehberi ve 

Küçük Sözler benim bedelime sizlere ders versin.”[10] 

  

            Meşru eğlencelerle yetinilmeyerek haramda bir zevk arandı.  

            “İşte bu halette, gayet rikkatli ve firkatli elemli bir hüzün ve gam kalbime, 

başıma çöktü. Çünki ben yalnız bir-iki dostu kaybetmiyorum; İstanbul'da binler 

sevdiğim dostlarımdan müfarakat gibi, çok sevdiğim İstanbul'dan da ayrılacağım. 

Dünyada yüzbinler dostlarımdan iftirak gibi, çok sevdiğim ve mübtela olduğum o güzel 

dünyadan da ayrılacağım, diye düşünürken, yine kabristanın o yüksek yerine gittim. 

Arasıra sinemaya -ibret için- gittiğimden; bana, İstanbul içindeki insanlar, o dakikada 

sinemada geçmiş zamanın gölgelerini hazır zamana getirmek cihetiyle, ölmüş olanları 

ayakta gezer suretinde gösterdikleri gibi aynen ben de o vakit gördüğüm insanları, 

ayakta gezen cenazeler vaziyetinde gördüm. Hayalime dedim ki: "Madem bu 

kabristanda olanlardan bir kısmı sinemada gezer gibi görülüyor; ileride kat'iyyen bu 

kabristana girecekleri, girmiş gibi gör; onlar da cenazelerdir, geziyorlar." Birden 

Kur'an-ı Hakîm'in nuruyla ve Gavs-ı A'zam Şeyh-i Geylanî Hazretlerinin irşadıyla, o 

hazîn halet, sürurlu ve neş'eli bir vaziyete inkılab etti. Şöyle ki: O hazîn hale karşı 

Kur'andan gelen nur böyle ihtar etti ki; senin, Şimal-i Şarkîde, Kosturma'daki 

gurbetinde bir iki esir zabit dostun vardı. Bu dostların her halde İstanbul'a 

gideceklerini biliyordun. Sana birisi dese idi: "Sen İstanbul'a mı gideceksin, yoksa 

burada mı kalacaksın?" Elbette zerre mikdar aklın varsa, İstanbul'a ferah ve sürurla 

gitmesini kabul edecektin. Çünki bin birden dokuzyüz doksandokuz ahbabın 

İstanbul'dadırlar. Burada bir iki tane kalmış, onlar da oraya gidecekler. Senin için 

İstanbul'a gitmek; hazîn bir firak, elîm bir iftirak değil. Hem de geldin, memnun 

olmadın mı? O düşman memleketindeki pek karanlık uzun gecelerinden ve pek soğuk 

fırtına kışlarından kurtuldun. Bu güzel (dünya cenneti gibi) İstanbul'a geldin. Aynen 

öyle de; senin küçüklüğünden bu yaşına kadar, sevdiklerinden yüzde doksandokuzu 

sana dehşet veren kabristana göçmüşler. Bu dünyada kalan bir iki dostun var, onlar da 

oraya gidecekler. Dünyada vefatın firak değil, visaldir; o ahbablara kavuşmaktır. Onlar, 

yani o ervah-ı bâkiye, eskimiş yuvalarını toprak altında bırakıp bir kısmı yıldızlarda, 

bir kısmı âlem-i berzah tabakatında geziyorlar diye ihtar edildi.”[11] 

  

            “Üçüncü taife olan ihtiyarlar, bir sülüs teşkil ediyor. Bunlar kabre 

yakınlaşıyorlar, ölüme yaklaşıyorlar, dünyadan uzaklaşıyorlar, âhirete yanaşıyorlar. 

Böylelerin menfaati ve nuru ve tesellisi, Hülâgu ve Cengiz gibi zalimlerin gaddarane 

sergüzeştlerini dinlemesinde midir? Ve âhireti unutturacak, dünyaya bağlandıracak, 

neticesiz, manen sukut, zahiren terakki denilen şimdiki nevi hareketinizde midir? Ve 

uhrevî nur, sinemada mıdır? Ve hakikî teselli, tiyatroda mıdır? Bu bîçare ihtiyarlar 

hamiyetten hürmet isterlerken, manevî bıçakla o bîçareleri kesmek hükmünde ve 

"i'dam-ı ebedîye sevkediliyorsunuz" fikrini vermek ve rahmet kapısı tasavvur ettikleri 

kabir kapısını ejderha ağzına çevirmek, "Sen oraya gideceksin" diye manevî kulağına 

üflemek; hamiyet-i milliye ise, böyle hamiyetten yüzbin defa el'iyazü billah!..”[12] 
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“Rivayette var ki: "Fitne-i âhirzaman o kadar dehşetlidir ki, kimse nefsine hâkim 

olmaz." Bunun için, binüçyüz sene zarfında emr-i Peygamberîyle bütün ümmet o 

fitneden istiaze etmiş, azab-ı kabirden sonra 

 [13] vird-i ümmet olmuş. 

            Allahu a'lem bissavab, bunun bir tevili şudur ki: O fitneler nefisleri kendilerine 

çeker, meftun eder. İnsanlar ihtiyarlarıyla, belki zevkle irtikâb ederler. Meselâ; 

Rusya'da hamamlarda kadın-erkek beraber çıplak girerler ve kadın kendi güzelliklerini 

göstermeğe fıtraten çok meyyal olmasından seve seve o fitneye atılır, baştan çıkar ve 

fıtraten cemalperest erkekler dahi, nefsine mağlub olup o ateşe sarhoşane bir sürur ile 

düşer, yanar. İşte dans ve tiyatro gibi o zamanın lehviyatları ve kebairleri ve bid'aları 

birer cazibedarlık ile pervane gibi nefisperestleri etrafına toplar, sersem eder. Yoksa 

cebr-i mutlak ile olsa ihtiyar kalmaz, günah dahi olmaz.”[14] 

  

            “Risale-i Nur'un erkân-ı mühimmesinden bir zât yazıyor ki: "Adapazarı 

zelzelesinin aynı gününde, zelzeleden birkaç saat evvel, umumî ve herkese göstermek 

için, bir büyük tiyatro teşekkülüyle ve oyuncu kızlardan dört güzelini çırılçıplak olarak 

alayişle çarşı ve pazarda gezdirerek, o cazibedarlara kapılan tiyatro binasında toplanan 

bin kişiden fazla seyirciler, oyun başlarken, birdenbire arz kemal-i hiddet ve gayz ile 

onların hayâsız yüzlerini dehşetli tokatladı, mahvedip zîr ü zeber etti. Ve o binayı hâk ile 

yeksan eyledi." Ben, dünyanın bu nevi hâdiselerinden iki senedir hiç haberim yoktu, 

bakmıyordum. Fakat bugünlerde hem Hüsrev ve hem kahraman Çelebi zelzeleden 

haber vermeleri; ve Hüsrev ve rüfekasının kanaatıyla, Isparta'nın gürültülü zelzelesi, 

karşısında Risale-i Nur'u kuvvetli bir kalkan bulmasıyla hiçbir zarar vermemesi; ve 

Risale-i Nur'a muarız bir hocanın bütün hasılatını mahveden dolu o muarıza has 

kalması, başkasına ilişmemesi bir derece kanaat verir ki; ekser vilayetlere giren ve 

Adapazar'a girmeyen Risale-i Nur'un ehemmiyetli bir esası olan tesettür şiarını bu 

derece açık ihanetiyle, Risale-i Nur onların yardımlarına koşmamış diye, yalnız bu 

hâdiseye baktım.”[15] 

  

Bu millet yaptıklarıyla adeta kadere fetva verdi,belalara davetiye çıkardı.İlahi 

ikazlarla da uyanmadı,aldandı.Bu da göstermektedir ki;uyandırılana kadar ikazlar 

devam edecektir.Kâinatta tesadüfe tesadüf edilmemektedir.Hiç bir şey tesadüfü 

değil,beşerin ameliyle alakadardır. 

  

            “Kırk sene evvel bir başkumandan beni bir parça dünyaya alıştırmak için bazı 

kumandanları, hattâ hocaları benim yanıma gönderdi. Onlar dediler: "Biz şimdi 

mecburuz.” Zaruretler mahzurlu şeyleri mübah kılar.” kaidesiyle Avrupa'nın bazı 

usûllerini, medeniyetin îcablarını taklide mecburuz." dediler. Ben de dedim: "Çok 

aldanmışsınız. Zaruret sû'-i ihtiyardan gelse kat'iyyen doğru değildir, haramı helâl 

etmez. Sû'-i ihtiyardan gelmezse, yani zaruret haram yoluyla olmamış ise, zararı yok. 
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Meselâ: Bir adam sû'-i ihtiyarı ile haram bir tarzda kendini sarhoş etse ve sarhoşlukla 

bir cinayet yapsa; hüküm aleyhine cari olur, mazur sayılmaz, ceza görür. Çünki sû'-i 

ihtiyarı ile bu zaruret meydana gelmiştir. Fakat bir meczub çocuk cezbe halinde birisini 

vursa mazurdur, ceza görmez. Çünki ihtiyarı dâhilinde değildir." İşte, ben o 

kumandana ve hocalara dedim: Ekmek yemek, yaşamak gibi zarurî ihtiyaçlar haricinde 

başka hangi zaruret var? Sû'-i ihtiyardan, gayr-ı meşru meyillerden ve haram 

muamelelerden tevellüd eden hareketler, haramı helâl etmeye medar olamazlar. 

Sinema, tiyatro, dans gibi şeylerde tiryaki olmuş ise, mutlak zaruret olmadığı ve sû'-i 

ihtiyardan geldiği için, haramı helâl etmeye sebeb olamaz. Kanun-u beşerî de bu 

noktaları nazara almış ki; ihtiyar haricinde zaruret-i kat'iyye ile, sû'-i ihtiyardan neş'et 

eden hükümleri ayırmıştır. Kanun-u İlahîde ise, daha esaslı ve muhkem bir şekilde bu 

esaslar tefrik edilmiş.”[16] 

  

            Sanat millet ve vereceği fayda için değil sanat adına yapıldı.Her türlü herzeler 

meşru görüldü.Ne türlü namussuzluk yapılırsa ona sanat kılıfı giydirildi. 

            Tıpkı şu örnek gibi;Lise son sınıftaki öğrencilerime ne olmak istediklerini 

sorduğumda içlerinden birisi kalkarak avukat olacağını ve konuşmanın devam eden 

kısmında da önüne gelen cinayet,hırsızlık gibi her türlü davayı savunacağını çünki 

avukatlığın bir savunma mesleği olmasından dolayı kötülüklerinde savunulmasında bir 

beis olmayacağını söylemişti. 

            Konuşmamızda avukatlığında bir doktorluk mesleği gibi bir dürüstlük yemini 

ettiğini,adaleti yıkmak değil tesis etmekle,toplumdaki güveni oluşturup insanlar 

arasındaki uyumu sağlamak mecburiyetinde olduğunu uzunca anlatarak iknaya 

çalışmıştık. 

            Şimdiki sanatkarların ve edebiyatçıların yaptıklarıda bundan pek geri 

kalmamaktadır. 

            Ve Hürriyet adına kim ne işlese mübah görüldü.Oysa gerçek hürriyet odur 

ki,kişi ne kendisine ne de başkasına zarar vermemesidir.Bizdeki hürriyet hem kendine 

hem de gayra zarar verdi. 

            ” Cumhuriyet gazetesinde neşredilen bu nasihatler 1956’da Sebilürreşad 

tarafından iktibas edilir.Sultan Abdülhamid’in Enver Paşa’ya tarihi hakikatler içeren 

nasihatleri şöyledir: 

-“Enver Paşa, sana oğlum diyorum. Evet çünkü sen de bizim aileye karışmış 

bulunyorsun. Hanedanımızın sevgili damadısın... 

Oğlum Enver, 33 sene saltanat sürdüm. Padişahlığım müddetince ferdin hürriyetine, 

şahsiyetine daima taraftar idim. Fakat keyfemayeşa, bir hürriyeti, gelişigüzel bir 

serbestiyi de hiç bir zaman hoş görmedim... 

Padişah olarak bu memleketin tarihinde ilk Meclis’i Mebusan’ı ben açtırdım. Fakat 

mebusların kâfi derecede olgunlaşmamış olduğunu görünce aynı Meclis’i ben 
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kapattırdım. Bilir misin ki, Osmanlı Meclisi Mebusanı’nın verdiği ilanı harb kararı bize 

neye mal oldu? 

Bu Rus Harbi ile tekmil Balkanları, Rumeli’yi kaybettik. Bu kararı hiç beğenmedim. 

Fakat önliyemedim. Mithat Paşa bu hususta çok ısrar etmişti. Harbin korkunç 

neticelerini çabuk gördük. Plevne’nin şanlı müdafaasına, Kars’ın kahramanca savaşına 

rağmen mağlub olduk. Rus orduları Ayastfanos’a kadar geldiler. Zabitleri İstanbul’a 

girdi ve bize şerefsiz bir muahede imza ettirdiler. Bunu imzalarken Hariciye Nazırı 

Saffet Paşa’nın hüngür hüngür ağladığını işittiğim zaman son derece kederlenmiştim. 

Şimdi sizler de bir harbe girmiş bulunuyorsunuz. Bu da acele olmuş, hissiyata kapılarak 

memleket tehlikeye atılmıştır. İnşaallah devletimiz ve milletimiz için hayırlı ve şerefli 

biter. Fakat hafazanallah felâketle biterse ister misiniz ki bu da bize bir Anadolu’ya mal 

olsun? O zaman elimizde ne kalır damad? 

Hareket Ordusu ile İstanbul üzerine yürüdünüz, muzaffer oldunuz, şehri zaptettiniz, 

Saray’a kadar dayandınız, beni hal’ettiniz, hepsi güzel. 

Unutmayınız ki emrimdeki kuvvetlere asla ateş etmemelerini, kan dökmemelerini 

bildirmiştim. Eğer bir mukavemet görseydiniz bu size pek pahalıya mal olacaktı. Ancak 

bu sayede hiç kimsenin burnu kanamamıştır. Fakat arkadaşlarınızın gözü hiç bir şeyi 

görmemişti. Tedbirlerimi beğenmediler. Beni kaldırıp bir paçavra gibi sokağa attılar. 

Üstelik 31 Mart hadisesini benden bildiler. Halbuki bunda hiç bir alakam yoktu. Asileri 

tahrik edenler elbette vardı. Fakat bunlar asla Saraya mensub kimseler değildi. Her 

devirde devletin düşmanları olacaktır. Bunları tahkiksiz, mesnedsiz kuru iftiralarla 

herkese bulaştırmak vicdanî bir hareket değildir. 

Beni en çok üzen şey, huzurumdan kovduğum bir insanı, beni saltanattan uzaklaştıran 

kararı tebliğe memur bir heyete katmanız olmuştur. Bu, Emanuel Karasu’dur. Bu 

Yahudi’yi ne diye karşıma çıkardınız? Bununla bu makamı elin Yahudisine tahkir 

ettirdiniz. Selânik’te bir mason locasının üstadı azamı olan bu zat ile Hazret-i 

Peygamberden beri el üstünde tutulagelen bir müessese encam bir Musevi’nin tebligatı 

ile Hanedan’ı Ali Osmani’nin bir rüknünden alınmış oldu. İftihar edebilirsiniz. Şimdi 

iktidardasın, neşen yerinde ve huzur içindesin, istikbalin parlak görünmektedir.Fakat 

bütün bunlara güvenme oğlum, sana son bir baba nasihatı vereyim: 

Bugün insanı aklışlayanlar, yarın onu paralamasını da bilirler!.. Dikkat et...Allah 

yolunu açık etsin!..Allah millete, devlete zeval vermesin...”[17] 

  

            “- Ey gazeteciler! Edibler edebli olmalı; hem de edeb-i İslâmiye ile müteeddib 

olmalı. Ve onların sözleri, kalb-i umumî-i müşterek-i milletten, bitarafane çıkmalı. Ve 

matbuat nizamnamesini, vicdanınızdaki hiss-i diyanet ve niyet-i hâlisa tanzim etmeli. 

Halbuki siz, iki kıyas-ı fâsidle, yâni: Taşrayı İstanbul'a ve İstanbul'u Avrupa'ya kıyas 

ederek efkâr-ı umumiyeyi bataklığa düşürdünüz; ve şahsî garazları ve fikr-i intikamı 

uyandırdınız. Zira elifba okumayan çocuğa felsefe-i tabiiye dersi verilmez! Ve erkeğe, 

tiyatrocu karı libası yakışmaz! Ve Avrupa'nın hissiyatı, İstanbul'da tatbik olunmaz! 

Akvamın ihtilâfı; mekânların ve aktârın tehalüfü, zamanların ve asırların ihtilâfı 
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gibidir. Birisinin libası, ötekinin endamına gelmez. Demek, Fransız Büyük İhtilâli, bize 

tamamen hareket düsturu olamaz! Yanlışlık, tatbik-i nazariyat ve mukteza-yı hâli 

düşünmemekten çıkar.”[18] 

  

“Kaç defa, büyük içtimalarda heyecanları hissettim, korktum ki, avâm-ı nâs, 

siyasete karışmakla asayişi ihlâl etsinler. Türkçeyi yeni öğrenen köylü bir talebenin 

lisanına yakışacak lâfızlarla, heyecanı teskin ettim. Ezcümle, Bayezid'de talebenin 

içtimaında ve Ayasofya mevlidinde ve Ferah Tiyatrosundaki heyecana yetiştim; bir 

derece heyecanı teskin ettim. Yoksa bir fırtına daha olacaktı. Ben ki bedevî bir adamım; 

medenîlerin entrikalarını bildiğim halde, işlerine karıştım. Demek, cinayet ettim 

(!)...”[19] 

  

            “Ey kardeş! Benden birkaç nasihat istedin. Sen bir asker olduğun için askerlik 

temsilâtıyla, sekiz hikâyecikler ile birkaç hakikatı nefsimle beraber dinle. Çünki ben 

nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum. Vaktiyle sekiz âyetten istifade 

ettiğim sekiz sözü biraz uzunca nefsime demiştim. Şimdi kısaca ve avam lisanıyla 

nefsime diyeceğim. Kim isterse beraber dinlesin.”[20] 

  

            “Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim, şu 

mübarek kelime İslâm nişanı olduğu gibi, bütün mevcudatın lisan-ı haliyle vird-i 

zebanıdır. Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu 

anlamak istersen, şu temsilî hikâyeciğe bak dinle. Şöyle ki:”[21] 

  

            “İmanda ne kadar büyük bir saadet ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet ve 

rahat bulunduğunu anlamak istersen; şu temsilî hikâyeciğe bak, dinle:”[22] 

  

            “İbadet, ne büyük bir ticaret ve saadet; fısk ve sefahet, ne büyük bir hasaret ve 

helâket olduğunu anlamak istersen, şu temsilî hikâyeciğe bak, dinle...”[23] 

            “Namaz, ne kadar kıymetdar ve mühim, hem ne kadar ucuz ve az bir masraf ile 

kazanılır, hem namazsız adam ne kadar divane ve zararlı olduğunu, iki kerre iki dört 

eder derecesinde kat'î anlamak istersen; şu temsilî hikâyeciğe bak, gör:”[24] 

  

            “Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek, ne derece hakikî bir vazife-i 

insaniye ve ne kadar fıtrî, münasib bir netice-i hilkat-ı beşeriye olduğunu görmek 

istersen; şu temsilî hikâyeciğe bak, dinle:”[25] 
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            “Nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak ve ona abd olmak ve asker olmak; ne 

kadar kârlı bir ticaret, ne kadar şerefli bir rütbe olduğunu anlamak istersen, şu temsilî 

hikâyeciği dinle:”[26] 

  

            “Şu kâinatın tılsım-ı muğlakını açan "Âmentü billâhi ve bi'l-yevmi'l-

âhir"[27]ruh-u beşer için saadet kapısını fetheden ne kadar kıymetdar iki tılsım-ı 

müşkil-küşa olduğunu ve sabır ile Hâlıkına tevekkül ve iltica ve şükür ile Rezzakından 

sual ve dua; ne kadar nâfi' ve tiryak gibi iki ilâç olduğunu; ve Kur'an'ı dinlemek, 

hükmüne inkıyad etmek, namazı kılmak, kebairi terk etmek; ebed-ül âbâd 

yolculuğunda ne kadar mühim, değerli revnakdar bir bilet, bir zâd-ı âhiret, bir nur-u 

kabir olduğunu anlamak istersen; şu temsilî hikâyeciğe bak, dinle:”[28] 

  

         “Şu dünya ve dünya içindeki ruh-u insanî ve insanda dinin mahiyet ve kıymetlerini 

ve eğer din-i hak olmazsa, dünya bir zindan olması ve dinsiz insan, en bedbaht mahluk 

olduğunu ve şu âlemin tılsımını açan, ruh-u beşerîyi zulümattan kurtaran  Yâ Allah ve 

Lâ ilâhe illâllah olduğunu anlamak istersen; şu temsilî hikâyeciğe bak, dinle:”[29] 

  

         “Ey nefsim ve ey nefsimle beraber bu hikâyeyi dinleyen adam! 

         Şu hikâye-i temsiliyede olan hakikatları eğer fehmettin ise; hakikat-ı dini ve 

dünyayı ve insanı ve imanı ona tatbik edebilirsin. Mühimlerini ben söyleyeceğim. 

İncelerini sen kendin istihrac et.”[30] 

  

         “Şu risalelerde teşbih ve temsilleri, hikâyeler suretinde yazdığımın sebebi; hem 

teshil, hem hakaik-i İslâmiye ne kadar makul, mütenasib, muhkem, mütesanid olduğunu 

göstermektir. Hikâyelerin manaları, sonlarındaki hakikatlerdir. Kinaiyat kabilinden 

yalnız onlara delalet ederler. Demek, hayalî hikâyeler değil, doğru hakikatlerdir.”[31] 

  

         “Birader, haşir ve âhireti basit ve avam lisanıyla ve vâzıh bir tarzda beyanını ister 

isen, öyle ise şu temsilî hikâyeciğe nefsimle beraber bak, dinle:”[32] 

  

         “İşte haşir ve âhiretten kinaye ve ibaret olan şu hikâye-i temsiliye burada tamam 

oldu. Şimdi tevfik-ı İlahî ile hakikat-ı ulyaya geçeceğiz. Geçmiş "Oniki Suret"e mukabil 

"Oniki mütesanid Hakikat" ile bir "Mukaddime" beyan edeceğiz.”[33] 
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         “BİRİNCİ İŞARET: Hikâyedeki sersem adamın o emin arkadaşıyla, üç hakikatları 

var. 

         Felsefe şakirdleri ve millet-i küfriye ve nefs-i emmarenin en müdhiş dalaleti, 

Cenab-ı Hakk'ı tanımamaktadır. Hikâyede nasıl emin adam demişti: "Bir harf kâtibsiz 

olmaz, bir kanun hâkimsiz olmaz." Biz de deriz:”[34] 

  

         “İKİNCİ İŞARET: Hikâyede bir yaver-i ekremden bahsedilmiş ve denilmiş ki: 

Kör olmayan herkes onun nişanlarını görmekle anlar ki: O zât, padişahın emriyle 

hareket eder ve onun has bendesidir. İşte o yaver-i ekrem, Resul-i Ekrem'dir 

(Aleyhissalâtü Vesselâm). Evet şöyle müzeyyen bir kâinatın, öyle mukaddes bir Sâniine 

böyle bir Resul-i Ekrem, ışık şemse lüzumu derecesinde elzemdir. Çünki nasıl Güneş, 

ziya vermeksizin mümkün değildir. Öyle de uluhiyet de, peygamberleri göndermekle 

kendini göstermeksizin mümkün değildir.”[35] 

  

         “DÖRDÜNCÜ İŞARET: Nasılki hikâyede oniki suretle gördük ki: Hiçbir cihetle 

mümkün değil; öyle bir padişahın, öyle muvakkat misafirhane gibi bir memleketi 

bulunsun da, müstekar ve haşmetine mazhar ve saltanat-ı uzmasına medar diğer daimî 

bir memleketi bulunmasın... Öyle de hiçbir vecihle mümkün değil ki; bu fâni âlemin 

bâki Hâlık'ı, bunu icad etsin de, bâki bir âlemi icad etmesin? Hem mümkün değil: Şu 

bedi' ve zâil kâinatın sermedî Sânii bunu halk etsin de, müstekar ve daimî diğer bir 

kâinatı icad etmesin? Hem mümkün değil: Bu meşher ve meydan-ı imtihan ve tarla 

hükmünde olan dünyanın Hakîm ve Kadîr ve Rahîm olan Fâtır'ı onu yaratsın, onun 

bütün gayelerine mazhar olan dâr-ı âhireti halk etmesin? Bu hakikata oniki kapı ile 

girilir. Oniki hakikat ile o kapılar açılır. En kısa ve basitten başlarız:”[36] 

  

         “Ey nefsimle beraber beni dinleyen arkadaş! Hikâye-i temsiliyede demiştik: Bir 

adada bir içtima var... Bir yaver-i ekrem bir nutuk okuyor. Onun işaret ettiği hakikat 

şöyledir ki: Gel! Bu zamandan tecerrüd edip, fikren Asr-ı Saadet'e ve hayalen Ceziret-ül 

Arab'a gidiyoruz. Tâ ki, Resul-i Ekrem'i (Aleyhissalâtü Vesselâm) vazife başında ve 

ubudiyet içinde görüp, ziyaret ederiz. Bak! O zât nasılki risaletiyle, hidayetiyle saadet-i 

ebediyenin sebeb-i husulü ve vesile-i vusulüdür. Onun gibi, ubudiyetiyle ve duasıyla, o 

saadetin sebeb-i vücudu ve Cennet'in vesile-i icadıdır.”[37] 

  

         “Elhasıl: Nasıl hikâye-i temsiliyede bir zabitin cüzdanına ve defterine bakıp 

görmüş idik ki; hem rütbesi, hem vazifesi, hem maaşı, hem düstur-u hareketi, hem 

cihazatı bize gösterdi ki; o zabit, o muvakkat meydan için değil, belki müstekar bir 

memlekete gidecek de ona göre çalışıyor. Aynen onun gibi; insanın kalb cüzdanındaki 

letaif ve akıl defterindeki havas ve istidadındaki cihazat, tamamen ve müttefikan saadet-

i ebediyeye müteveccih ve ona göre verilmiş ve ona göre teçhiz edilmiş olduğuna ehl-i 

tahkik ve keşf müttefiktirler.”[38] 
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         “Ey kardeş! Eğer hikmet-i âlemin tılsımını ve hilkat-i insanın muammasını ve 

hakikat-ı salâtın rumuzunu bir parça fehmetmek istersen, nefsimle beraber şu temsilî 

hikâyeciğe bak:”[39] 

  

         “Ey benimle bu hikâyeyi dinleyen arkadaş! Elbette anladın ki: O Hâkim-i Zîşan bu 

kasrı, şu mezkûr maksadlar için bina etmiştir. Şu maksadların husulü ise, iki şeye 

mütevakkıftır:”[40] 

  

         “Ey arkadaş! Hikâye burada bitti. Eğer şu temsilin sırrını anladınsa bak, hakikatın 

yüzünü de gör:”[41] 

  

         “BİRİNCİ ESAS: Hikmet-i Kur'aniye ile hikmet-i fenniyenin farklarına şu gelecek 

hikâye-i temsiliye dûrbîniyle bak:”[42] 

  

         “Evet madem Kur'anın herbir âyeti, çok vücuh-u irşadî ve müteaddid cihat-ı 

hidayeti olduğunu ehl-i tahkik ve ilm-i belâgat ittifak etmişler. Öyle ise Kur'an-ı Mu'ciz-

ül Beyan'ın en parlak âyetleri olan mu'cizat-ı Enbiya âyetleri; birer hikâye-i tarihiye 

olarak değil, belki onlar çok maânî-i irşadiyeyi tazammun ediyorlar. Evet, mu'cizat-ı 

Enbiyayı zikretmesiyle fen ve san'at-ı beşeriyenin nihayet hududunu çiziyor. En ileri 

gayatına parmak basıyor. En nihayet hedeflerini tayin ediyor. Beşerin arkasına dest-i 

teşviki vurup o gayeye sevkediyor. Zaman-ı mazi, zaman-ı müstakbel tohumlarının 

mahzeni ve şuunatının âyinesi olduğu gibi; müstakbel dahi mazinin tarlası ve ahvalinin 

âyinesidir. Şimdi misal olarak o çok vasi' menba'dan yalnız birkaç nümunelerini beyan 

edeceğiz:”[43] 

  

         “Tevhidin hakikat-ı uzmasına ve "Âmentü Billah" imanına işaret eden hikâye-i 

temsiliye tamam oldu. Fazl-ı Rahman, feyz-i Kur'an, nur-u iman sayesinde tevhid-i 

hakikînin güneşinden, hikâye-i temsiliyedeki oniki bürhana mukabil, oniki lem'a ile bir 

mukaddemeyi göstereceğiz.”[44] 

 

         “Tevekkül eden ve etmeyenin misalleri, şu hikâyeye benzer:”[45] 

  

“Hattâ bir gün kedilere baktım. Yalnız yemeklerini yediler, oynadılar, yattılar. 

Hatırıma geldi: "Nasıl bu vazifesiz canavarcıklara mübarek denilir?" Sonra gece 
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yatmak için uzandım. Baktım, o kedilerden birisi geldi, yastığıma dayandı, ağzını 

kulağıma getirdi. Sarih bir surette "Ya Rahîm, Ya Rahîm, Ya Rahîm, Ya Rahîm" 

diyerek güya hatırıma gelen itirazı ve tahkiri, taifesi namına reddedip yüzüme çarptı. 

Aklıma geldi: "Acaba şu zikir bu ferde mi mahsustur? Yoksa taifesine mi âmmdır? Ve 

işitmek yalnız benim gibi haksız bir muterize mi münhasırdır? Yoksa herkes dikkat etse 

bir derece işitebilir mi?" Sonra sabahleyin başka kedileri dinledim. Çendan onun gibi 

sarih değil, fakat mütefavit derecede aynı zikri tekrar ediyorlar. Bidayette hırhırları 

arkasında "Ya Rahîm" farkedilir. Git gide hırhırları, mırmırları, aynı "Ya Rahîm" 

olur. Mahreçsiz, fasih bir zikr-i hazîn olur. Ağzını kapar, güzel "Ya Rahîm" çeker. 

Yanıma gelen ihvanlara hikâye ettim. Onlar dahi dikkat ettiler, "Bir derece işitiyoruz" 

dediler. Sonra kalbime geldi: "Acaba şu ismin vech-i tahsisi nedir? Ve ne için insan 

şivesiyle zikrederler, hayvan lisanıyla etmiyorlar?" Kalbime geldi: Şu hayvanlar çocuk 

gibi çok nazdar ve nazik ve insana karışık bir arkadaş olduğundan, çok şefkat ve 

merhamete muhtaçtırlar. Okşandığı vakit hoşlarına giden taltifleri gördükleri zaman, o 

nimete bir hamd olarak, kelbin hilafına olarak esbabı bırakıp yalnız kendi Hâlık-ı 

Rahîm'inin rahmetini kendi âleminde ilân ile nevm-i gaflette olan insanları ikaz ve "Ya 

Rahîm" nidasıyla: Kimden meded gelir ve kimden rahmet beklenir, esbabperestlere 

ihtar ediyorlar.”[46] 

  

“Altıncı Asıl: Beyn-en nas iştihar bulmuş bazı hikâyeler bulunuyor ki, durub-u 

emsal hükmüne geçer. Hakikî manasına bakılmaz. Ne maksad için sevkedilir, ona 

bakılır. İşte bu neviden beyn-en nâs tearüf etmiş bazı kıssa ve hikâyatı, Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm bir maksad-ı irşadî için, temsil ve kinaye nev'inden 

zikredivermiş. Şu nevi mes'elelerin mana-yı hakikîsinde kusur varsa, örf ve âdât-ı nasa 

aittir ve teârüf ve tesamu'-u umumîye raci'dir.”[47] 

  

"Eğer, bir şübheniz varsa, size yardım edecek, şehadet edecek bütün 

büyüklerinizi ve taraftarlarınızı çağırınız. Birtek suresine bir nazire yapınız." "İşarat-ül 

İ'caz"da izah ve isbat edildiği için burada yalnız icmaline işaret ederiz. Şöyle ki: 

Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan diyor: "Ey ins ve cin! Eğer Kur'an, Kelâm-ı İlahî olduğunda 

şübheniz varsa, bir beşer kelâmı olduğunu tevehhüm ediyorsanız, haydi, işte meydan, 

geliniz! Siz dahi ona Muhammed-ül Emin dediğiniz zât gibi, okumak yazmak bilmez, 

kıraat ve kitabet görmemiş bir ümmiden bu Kur'an gibi bir kitab getiriniz, yaptırınız. 

Bunu yapamazsanız, haydi ümmi olmasın, en meşhur bir edib, bir âlim olsun. Bunu da 

yapamazsanız, haydi birtek olmasın, bütün büleganız, hutebanız, belki bütün geçmiş 

beliglerin güzel eserlerini ve bütün gelecek ediblerin yardımlarını ve ilahlarınızın 

himmetlerini beraber alınız. Bütün kuvvetinizle çalışınız, şu Kur'ana bir nazire yapınız. 

Bunu da yapamazsanız, haydi kabil-i taklid olmayan hakaik-i Kur'aniyeden ve manevî 

çok mu'cizatından kat-ı nazar, yalnız nazmındaki belâgatına nazire olarak bir eser 

yapınız."
 

[48]   ilzamıyla der: "Haydi sizden 

mananın doğruluğunu istemiyorum. Müftereyat ve yalanlar ve bâtıl hikâyeler olsun. 

Bunu da yapamıyorsunuz. Haydi bütün Kur'an kadar olmasın, yalnız on 
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suresine nazire getiriniz. Bunu da yapamıyorsunuz. Haydi, birtek suresine nazire 

getiriniz. Bu da çoktur. Haydi, kısa bir suresine bir nazire ibraz ediniz. Hattâ, madem 

bunu da yapmazsanız ve yapamazsınız. Hem bu kadar muhtaç olduğunuz halde; çünki 

haysiyet ve namusunuz, izzet ve dininiz, asabiyet ve şerefiniz, can ve malınız, dünya ve 

âhiretiniz, buna nazire getirmekle kurtulabilir. Yoksa dünyada haysiyetsiz, namussuz, 

dinsiz, şerefsiz, zillet içinde, can ve malınız helâkette mahvolup ve âhirette  

[49]işaretiyle Cehennem'de haps-i 

ebedî ile mahkûm ve sanemlerinizle beraber ateşe odunluk edeceksiniz. Hem madem 

sekiz mertebe aczinizi anladınız. Elbette sekiz defa, Kur'an dahi mu'cize olduğunu 

bilmekliğiniz gerektir. Ya imana geliniz veyahut susunuz, Cehennem'e gidiniz!" İşte 

Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın makam-ı ifhamdaki ilzamına bak ve de: 

  Evet beyan-ı Kur'andan sonra beyan olamaz ve hacet 

kalmaz.”[50] 

  

“Evet Kur'anın hitabı evvela Mütekellim-i Ezelî'nin rububiyet-i âmmesinin geniş 

makamından, hem nev-i beşer belki kâinat namına muhatab olan zâtın geniş 

makamından, hem umum nev-i beşer ve benî-âdemin bütün asırlarda irşadlarının gayet 

vüs'atli makamından, hem dünya ve âhiretin, arz ve semavatın ve ezel ve ebedin ve 

Hâlık-ı Kâinat'ın rububiyetine ve bütün mahlukatın tedbirine dair kavanin-i İlahiyenin 

gayet yüksek ihatalı beyanatının makamından aldığı vüs'at ve ulviyet ve ihata cihetiyle o 

hitab, öyle bir yüksek i'cazı ve şümulü gösterir ki; ders-i Kur'anın muhatablarından en 

kesretli taife olan tabaka-i avamın basit fehimlerini okşayan zahirî ve basit mertebesi 

dahi, en ulvî tabakayı da tam hissedar eder. Güya kıssadan yalnız bir hisse ve bir 

hikâye-i tarihiyeden bir ibret değil, belki bir küllî düsturun efradı olarak her asra ve her 

tabakaya hitab ederek taze nâzil oluyor ve bilhassa çok tekrar ile 

  deyip tehdidleri ve zülümlerinin cezası olan musibet-i 

semaviye ve arziyeyi şiddetle beyanı, bu asrın emsalsiz zulümlerine Kavm-i Âd ve 

Semud ve Firavun'un başlarına gelen azablarla baktırıyor ve mazlum ehl-i imana 

İbrahim (A.S.), Musa (A.S.) gibi enbiyanın necatlarıyla teselli veriyor."[51] 

  

“Hem meselâ: Sure-i de sekiz defa tekrar edilen şu 

 "Rabbin ise, şüphesiz ki, kudreti herşeye galip olan ve 

rahmeti herşeyi kuşatan Allah'tır." [52]  âyeti, o surede hikâye edilen peygamberlerin 

necatlarını ve kavimlerinin azablarını, kâinatın netice-i hilkati hesabına ve rububiyet-i 

âmmenin namına o binler hakikat kuvvetinde olan âyeti tekrar ederek; izzet-i 

Rabbaniye, o zalim kavimlerin azabını ve rahîmiyet-i İlahiye dahi enbiyanın necatlarını 
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iktiza ettiğini ders vermek için binler defa tekrar olsa yine ihtiyaç ve iştiyak var ve îcazlı 

ve i'cazlı bir ulvî belâgattır. Hem meselâ: Sure-i Rahman'da tekrar edilen 

  "Ey insanlar ve cinler, Rabbinizin nimetlerinden hangi 

birini inkâr edersiniz?" [53]  âyeti ile Sûre-i Mürselât'ta  

 "Yazıklar olsun o gün yalanlayanlara!"[54] âyeti, cin ve nev'-i beşere, kâinatı kızdıran 

ve arz ve semavatı hiddete getiren ve hilkat-i âlemin neticelerini bozan ve haşmet-i 

saltanat-ı İlahiyeye karşı inkâr ve istihfafla mukabele eden, küfür ve küfranlarını ve 

zulümlerini ve bütün mahlukatın hukuklarına tecavüzlerini asırlara ve arza ve 

semavata tehdidkârane haykıran bu iki âyet, böyle binler hakikatlarla alâkadar ve 

binler mes'ele kuvvetinde olan bir ders-i umumîde binler defa tekrar edilse yine lüzum 

var ve celalli bir îcaz ve cemalli bir i'caz-ı belâgattır.”[55] 

  

Kur’an geçmiş ümmetlerin başlarına gelen olayları hikaye ederken,bununla 

beşeri ibret ve ders almaya sevketmektedir. 

  

“İçtihadda yani istinbat-ı ahkâmda, yani Cenab-ı Hakk'ın marziyatını 

kelâmından anlamakta, sahabelere yetişilmez. Çünki o zamandaki o büyük inkılab-ı 

İlahî, marziyat-ı Rabbaniyeyi ve ahkâm-ı İlahiyeyi anlamak üzere dönerdi. Bütün 

ezhan, istinbat-ı ahkâma müteveccih idi. Bütün kalbler, "Rabbimizin bizden istediği 

nedir!" diye merak ederdi. Ahval-i zaman, bu hali işmam ve ihsas edecek bir tarzda 

cereyan ediyordu. Muhaverat, bu manaları tazammun ederek vuku buluyordu. 

İşte bunun için herşey ve her hal ve muhavereler ve sohbetler ve hikâyeler, bütün 

o manaları bir derece ders verecek bir tarzda cereyan ettiğinden; sahabenin istidadını 

tekmil ve fikirlerini tenvir ettiğinden; içtihad ve istinbatta istidadı kibrit derecesinde 

nurlanmaya hazır olduğundan; bir günde veya bir ayda kazandığı mertebe-i istinbat ve 

içtihadı, o sahabenin derece-i zekâvetinde ve istidadında olan bir adam, şu zamanda on 

senede, belki yüz senede kazanmayacaktır. Çünki şimdi saadet-i ebediyeye bedel, 

saadet-i dünyeviye medar-ı nazardır. Beşerin nazar-ı dikkati, başka maksadlara 

müteveccihtir. Tevekkülsüzlük içinde derd-i maişet, ruha sersemlik ve felsefe-i tabiiye ve 

maddiye akla körlük verdiğinden; beşerin muhit-i içtimaîsi, o şahsın zihnine ve 

istidadına, içtihad hususunda kuvvet vermediği gibi, teşettüt veriyor, dağıtıyor. 

Yirmiyedinci Söz'ün içtihad bahsinde, Süfyan İbn-i Uyeyne ile onun zekâveti 

derecesinde birinin müvazenesinde isbat etmişiz ki; Süfyan'ın on senede kazandığını, 

öteki yüz senede kazanamıyor.”[56] 

  

         “Birinci temsil: Onbirinci Söz'ün hikâye-i temsiliyesinde tafsilen beyan edildiği 

gibi: Nasılki bir Sultan-ı Zîşan'ın, pekçok hazineleri ve o hazinelerde pekçok 

cevahirlerin enva'ı bulunsa, hem sanayi-i garibede çok mehareti olsa ve hesabsız fünun-

u acibeye marifeti, ihatası bulunsa, nihayetsiz ulûm-u bediaya ilim ve ıttılaı olsa.. her 
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cemal ve kemal sahibi, kendi cemal ve kemalini görüp ve göstermek istemesi sırrınca: 

Elbette o sultan-ı zîfünun dahi, bir meşher açmak ister ki; içinde sergiler dizsin, tâ nâsın 

enzarına saltanatının haşmetini, hem servetinin şaşaasını, hem kendi san'atının 

hârikalarını, hem kendi marifetinin garibelerini izhar edip göstersin; tâ, cemal ve 

kemal-i manevîsini, iki vecihle müşahede etsin. Bir vechi: Bizzât nazar-ı dekaik-

aşinasıyla görsün. Diğeri: Gayrın nazarıyla baksın. Ve şu hikmete binaen elbette cesîm, 

muhteşem, geniş bir saray yapmağa başlar. Şahane bir surette dairelere, menzillere 

taksim eder. Hazinelerinin türlü türlü murassaatıyla süslendirip, kendi dest-i san'atının 

en güzel, en latif san'atlarıyla zînetlendirir. Fünun ve hikmetinin en incelikleriyle tanzim 

eder. Ve ulûmunun âsâr-ı mu'cizekâraneleriyle donatır, tekmil eder. Sonra nimetlerinin 

çeşitleriyle, taamlarının lezizleriyle, her taifeye lâyık sofraları serer. Bir ziyafet-i âmme 

ihzar eder. Sonra raiyetine kendi kemalâtını göstermek için, onları seyre ve ziyafete 

davet eder. Sonra birisini Yaver-i Ekrem yapar, aşağıki tabakat ve menzillerden 

yukarıya davet eder; daireden daireye, üst üstteki tabakalarda gezdirir. O acib 

san'atının makinelerini ve tezgâhlarını ve aşağıdan gelen mahsulâtın mahzenlerini 

göstere göstere, tâ daire-i hususiyesine kadar getirir. Bütün o kemalâtının madeni olan 

mübarek zâtını ona göstermekle ve huzuruyla onu müşerref eder. Kasrın hakaikını ve 

kendi kemalâtını ona bildirir. Seyircilere rehber tayin eder, gönderir. Tâ o sarayın 

Sâniini, o sarayın müştemilâtıyla, nukuşuyla, acaibiyle, ahaliye tarif etsin. Ve sarayın 

nakışlarındaki rumuzunu bildirip ve içindeki san'atlarının işaretlerini öğretip, 

(derunundaki manzum murassa'lar ve mevzun nukuş nedir? Ve saray sahibinin 

kemalâtını ve hünerlerini nasıl gösterirler?) o saraya girenlere tarif etsin ve girmenin 

âdâbını ve seyrin merasimini bildirip ve görünmeyen sultan-ı zîfünun ve zîşuuna karşı, 

marziyatı ve arzuları dairesinde teşrifat merasimini tarif etsin. 

            Aynen öyle de: ve lillâhi'l-meselü'l-a'lâ  Ezel-Ebed Sultanı olan Sâni'-i Zülcelal, 

nihayetsiz kemalâtını ve nihayetsiz cemalini görmek ve göstermek istemiştir ki: Şu âlem 

sarayını öyle bir tarzda yapmıştır ki; herbir mevcud, pekçok dillerle onun kemalâtını 

zikreder. Pekçok işaretlerle cemalini gösterir. Esma-i hüsnasının herbir isminde ne 

kadar gizli manevî defineler ve herbir ünvan-ı mukaddesesinde ne kadar mahfî letaif 

bulunduğunu, şu kâinat bütün mevcudatıyla gösterir. Ve öyle bir tarzda gösterir ki: 

Bütün fünun, bütün desatiriyle şu kitab-ı kâinatı, zaman-ı Âdem'den beri mütalaa 

ediyor. Halbuki o kitab, esma ve kemalât-ı İlahiyeye dair ifade ettiği manaların ve 

gösterdiği âyetlerin öşr-i mi'şarını daha okuyamamış. İşte şöyle bir saray-ı âlemi, kendi 

kemalât ve cemal-i manevîsini görmek ve göstermek için bir meşher hükmünde açan 

Celil-i Zülcemal, Cemil-i Zülcelal, Sâni'-i Zülkemal'in hikmeti iktiza ediyor ki: Şu âlem-

i arzdaki zîşuurlara nisbeten abes ve faidesiz olmamak için, o sarayın âyetlerinin 

manasını birisine bildirsin. O saraydaki acaibin menba'larını ve netaicinin mahzenleri 

olan avalim-i ulviyede birisini gezdirsin. Ve bütün onların fevkine çıkarsın ve kurb-u 

huzuruna müşerref etsin ve âhiret âlemlerinde gezdirsin, umum ibadına bir muallim ve 

saltanat-ı rububiyetine bir dellâl ve marziyat-ı İlahiyesine bir mübelliğ ve saray-ı 

âlemindeki âyât-ı tekviniyesine bir müfessir gibi, çok vazifeler ile tavzif etsin. Mu'cizat 

nişanlarıyla imtiyazını göstersin. Kur'an gibi bir ferman ile o şahsı, Zât-ı Zülcelal'in has 

ve sadık bir tercümanı olduğunu bildirsin.”[57] 

  

         “BİR SUAL: Diyorsunuz ki: "Sen Sözler'de kıyas-ı temsili çok istimal ediyorsun. 

Halbuki Fenn-i Mantıkça kıyas-ı temsilî, yakîni ifade etmiyor. Mesail-i yakîniyede 

bürhan-ı mantıkî lâzımdır. Kıyas-ı temsilî, Usûl-ü Fıkıh ülemasınca zann-ı galib kâfi 
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olan metalibde istimal edilir. Hem de sen, temsilâtı bazı hikâyeler suretinde 

zikrediyorsun. Hikâye hayalî olur, hakikî olmaz, vakıa muhalif olur?" 

            ELCEVAB: İlm-i Mantıkça çendan "Kıyas-ı temsilî, yakîn-i kat'î ifade etmiyor" 

denilmiş. Fakat kıyas-ı temsilînin bir nev'i var ki; mantıkın yakînî bürhanından çok 

kuvvetlidir ve mantıkın birinci şeklinin birinci darbından daha yakînîdir. O kısım da 

şudur ki: Bir temsil-i cüz'î vasıtasıyla bir hakikat-ı küllînin ucunu gösterip, hükmü o 

hakikata bina ediyor. O hakikatın kanununu, bir hususî maddede gösteriyor. Tâ o 

hakikat-ı uzma bilinsin ve cüz'î maddeler, ona irca' edilsin. Meselâ: "Güneş nuraniyet 

vasıtasıyla, birtek zât iken her parlak şeyin yanında bulunuyor." temsiliyle bir kanun-u 

hakikat gösteriliyor ki, nur ve nurani için kayıd olamaz. Uzak ve yakın bir olur. Az ve 

çok müsavi olur. Mekân onu zabtedemez. 

            Hem meselâ: "Ağacın meyveleri, yaprakları; bir anda, bir tarzda kolaylıkla ve 

mükemmel olarak birtek merkezde, bir kanun-u emrî ile teşkili ve tasviri" bir temsildir 

ki, muazzam bir hakikatın ve küllî bir kanunun ucunu gösterir. O hakikat ve o 

hakikatın kanununu gayet kat'î bir surette isbat eder ki, o koca kâinat dahi şu ağaç gibi 

o kanun-u hakikatın ve o sırr-ı ehadiyetin bir mazharıdır, bir meydan-ı cevelanıdır. 

            İşte bütün Sözlerdeki kıyasat-ı temsiliyeler bu çeşittirler ki, bürhan-ı kat'î-yi 

mantıkîden daha kuvvetli, daha yakînîdirler. 

            İKİNCİ SUALE CEVAB: Malûmdur ki: Fenn-i Belâgatta bir lafzın, bir kelâmın 

mana-yı hakikîsi, başka bir maksud manaya sırf bir âlet-i mülahaza olsa, ona "lafz-ı 

kinaî" denilir. Ve "kinaî" tabir edilen bir kelâmın mana-yı aslîsi, medar-ı sıdk ve kizb 

değildir. Belki kinaî manasıdır ki, medar-ı sıdk ve kizb olur. Eğer o kinaî mana doğru 

ise, o kelâm sadıktır. Mana-yı aslî, kâzib dahi olsa sıdkını bozmaz. Eğer mana-yı kinaî 

doğru değilse; mana-yı aslîsi doğru olsa, o kelâm kâzibdir. Meselâ: Kinaî misallerinden: 

(Filanün tavîl-ün necad) denilir. Yani: "Kılıncının kayışı, bendi uzundur." Şu kelâm, o 

adamın kametinin uzunluğuna kinayedir. Eğer o adam uzun ise, kılıncı ve kayışı ve 

bendi olmasa de, yine bu kelâm sadıktır, doğrudur. Eğer o adamın boyu uzun olmazsa; 

çendan uzun bir kılıncı ve uzun bir kayışı ve uzun bir bendi bulunsa, yine bu kelâm 

kâzibdir. Çünki mana-yı aslîsi, maksud değil. 

         İşte Onuncu Söz'ün ve Yirmiikinci Söz'ün hikâyeleri gibi, sair Sözlerin hikâyeleri, 

kinaiyat kısmındandırlar ki, begayet doğru ve gayet sadık ve mutabık-ı vaki' olan 

hikâyelerin sonlarındaki hakikatlar, o hikâyelerin mana-yı kinaiyeleridir. Mana-yı 

asliyeleri, bir temsil-i dûrbînîdir. Nasıl olursa olsun, sıdkına ve hakkaniyetine zarar 

vermez. Hem o hikâyeler birer temsildirler. Yalnız umuma tefhim için lisan-ı hal, lisan-ı 

kal suretinde ve şahs-ı manevî, bir şahs-ı maddî şeklinde gösterilmiştir.”[58] 

  

“Beşinci Menba' ise: Nakil ve hikâyatında, ihbar-ı sadıkada esasî noktalardan 

hazır müşahid gibi bir üslûb-u bedi-i pür-maânî 

            Naklederek, beşeri onunla ikaz eder. Menkulâtı şunlardır: İhbar-ı evvelîni, 

ahval-i âhirîni, esrar-ı cehennem ve cinanı. 
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            Hakaik-i gaybiye, hem esrar-ı şehadet, serair-i İlahî, revabıt-ı kevnîye dair 

hikâyatıdır hikâyet-i ayânî 

            Ki ne vaki' reddeylemiş, ne mantık tekzib etmiş. Mantık kabul etmezse red de 

bile edemez. Semavî kitabların ki matmah-ı cihanî. 

            İttifakî noktalarda musaddıkane nakleder. İhtilafî yerlerinde musahhihane 

bahseder. Böyle naklî umûrlar bir "Ümmi"den sudûru hârika-i zamanî...”[59] 

          

         “Birinci Makam: Gayet güzel ve parlak ve muhkem bir hikâye-i temsiliye ile oniki 

basamak hükmünde "Oniki Bürhan" ile vahdaniyet-i İlahiyeyi, o kadar kat'î bir surette 

isbat eder ki: En mütemerrid müşrikleri de tevhide mecbur ediyor. Ve kolay fakat 

kuvvetli ve basit fakat parlak bir surette Vâcib-ül Vücud'un vücudunu ve vahdetini ve 

ehadiyetini bütün sıfât ve esmasıyla isbat eder.”[60] 

  

         “İkinci Makamı ise: Hakikat-ı tevhidi ve tevhid-i hakikîyi, "Oniki Lem'a" namıyla 

hikâye-i temsiliyenin perdesi altında oniki bürhan-ı bahire ile vahdaniyet-i İlahiyeyi 

isbat etmekle beraber, evsaf-ı celaliye ve cemaliye ve kemaliyesini vahdaniyet içinde 

isbat ediyor. O Lem'alardaki deliller o kadar kat'îdir ki, hiçbir şübhe yeri kalmıyor. Ve 

o kadar küllîdirler ki, mevcudat adedince, belki zerrat sayısınca marifetullaha 

pencereler açıyor. Ve onun ile Vâcib-ül Vücud'un vücudunu, umum sıfât ve esmasıyla 

en muannidlere karşı isbat ediyor.”[61] 

  

         “Madem Cenab-ı Hak sizleri, fikrime ihsan ettiği manalara hissedar etmiştir; 

elbette hissiyatıma da hissedar olmak hakkınızdır. Sizleri ziyade müteessir etmemek 

için, gurbetimdeki firkatimin ziyade elîm kısmını tayyedip, bir kısmını sizlere hikâye 

edeceğim. Şöyle ki:”[62] 

  

         “İki küçük hâdiseyi ve hikâyeyi dinleyiniz, cevabını alınız:”[63] 

  

         “Birinci hikâye: İki sene evvel benim hakkımda bir müdür sebebsiz, gıyabımda 

tezyifkârane, hakaretli sözler söylemişti. Sonra bana söylediler. Bir saat kadar Eski Said 

damarıyla müteessir oldum. Sonra Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle şöyle bir hakikat kalbe 

geldi, sıkıntıyı izale edip o adamı da bana helâl ettirdi. O hakikat şudur:”[64] 

  

         “İkinci hikâye: Şu senede işittim ki, bir hâdise olmuş. O hâdisenin vukuundan 

sonra yalnız icmalen vukuunu işittiğim halde, o vakıa ile ciddî alâkadar imişim gibi bir 

muamele gördüm. Zâten muhabere etmiyordum; etsem de pek nadir olarak bir mes'ele-
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i imaniyeyi bir dostuma yazardım. Hattâ dört senede kardeşime birtek mektub yazdım. 

Ve ihtilattan hem ben kendimi men'ediyordum, hem de ehl-i dünya beni men'ediyordu. 

Yalnız bir-iki ahbab ile, haftada bir defa görüşebiliyordum. Köye gelen misafirler ise; 

ayda bir-ikisi, bazı bir-iki dakika bir mes'ele-i âhirete dair benimle görüşüyordu. Bu 

gurbet halimde; garib, yalnız, kimsesiz, nafaka için çalışmaya benim gibilere muvafık 

olmayan bir köyde, her şeyden herkesten men'edildim. Hattâ dört sene evvel, harab 

olmuş bir câmiyi tamir ettirdim. Memleketimde imamlık ve vaizlik vesikam elimde 

olduğundan, o câmide dört senedir (Allah kabul etsin) imamlık ettiğim halde, şu 

mübarek geçen Ramazanda mescide gidemedim. Bazan yalnız namazımı kıldım. 

Cemaatle kılınan namazın yirmibeş sevabından ve hayrından mahrum kaldım.”[65] 

  

         “BİRİNCİ MES'ELE-İ MÜHİMME: "Fütuhat-ı Mekkiye" sahibi Muhyiddin-i 

Arab (K.S.) ve "İnsan-ı Kâmil" denilen meşhur bir kitabın sahibi Seyyid Abdülkerim 

(K.S) gibi evliya-i meşhure; küre-i arzın tabakat-ı seb'asından ve Kaf Dağı arkasındaki 

Arz-ı Beyza'dan ve Fütuhat'ta Meşmeşiye dedikleri acaibden bahsediyorlar; "gördük" 

diyorlar. Acaba bunların dedikleri doğru mudur? Doğru ise; halbuki, bu yerlerin yerde 

yerleri yoktur. Hem Coğrafya ve fen onların bu dediklerini kabul edemiyor. Eğer doğru 

olmazsa, bunlar nasıl veli olabilirler? Böyle hilaf-ı vaki' ve hilaf-ı hak söyleyen nasıl ehl-i 

hakikat olabilir? 

            Elcevab: Onlar ehl-i hak ve hakikattırlar; hem ehl-i velayet ve şuhuddurlar. 

Gördüklerini doğru görmüşler, fakat ihatasız olan halet-i şuhudda ve rü'ya gibi 

rü'yetlerini tabirde verdikleri hükümlerinde hakları olmadığı için, kısmen yanlıştır. 

Rü'yadaki adam kendi rü'yasını tabir edemediği gibi, o kısım ehl-i keşf ve şuhud dahi 

rü'yetlerini o halde iken kendileri tabir edemezler. Onları tabir edecek, "asfiya" denilen 

veraset-i nübüvvet muhakkikleridir. Elbette o kısım ehl-i şuhud dahi, asfiya makamına 

çıktıkları zaman, Kitab ve Sünnet'in irşadıyla yanlışlarını anlarlar, tashih ederler; hem 

etmişler. 

Şu hakikatı izah edecek şu hikâye-i temsiliyeyi dinle. Şöyle ki:”[66] 

  

         “Beşincisi: Varaka İbn-i Nevfel (Hatice-i Kübra'nın ammizadelerinden) bidayet-i 

vahiyde Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm telaş etmiş. Hatice-i Kübra o hâdiseyi, 

meşhur Varaka İbn-i Nevfel'e hikâye etmiş. Varaka demiş: "Onu bana gönder." Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Varaka'nın yanına gitmiş, mebde'-i vahiydeki vaziyeti 

hikâye etmiş. Varaka demiş:  

 

Yani: "Telaş etme, o halet vahiydir. Sana müjde! İntizar edilen Nebi sensin! İsa, seninle 

müjde vermiş."[67] 
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         “Medar-ı ibret bir hikâye: Bedevi aşiretlerinden Hasenan aşiretinin birbirine 

düşman iki kabilesi varmış. Birbirinden belki elli adamdan fazla öldürdükleri halde; 

Sipkan veya Hayderan aşireti gibi bir kabile karşılarına çıktığı vakit; o iki düşman taife, 

eski adaveti unutup omuz omuza verip, o haricî aşireti def'edinceye kadar, dâhilî 

adaveti hatırlarına getirmezlerdi.”[68] 

  

         “Sultan Mehmed Fatih'in zamanında hikâye edilen meşhur ve manidar "Cibali 

Baba kıssası" nev'inden olarak bir kısım ehl-i velayet, zahiren muhakemeli ve âkıl 

görünürken, meczubdurlar. Ve bir kısmı dahi; bazan sahvede ve daire-i akılda görünür, 

bazan aklın ve muhakemenin haricinde bir hâle girer. Şu kısımdan bir sınıfı ehl-i 

iltibastır, tefrik etmiyor. Sekir halinde gördüğü bir mes'eleyi halet-i sahvede tatbik eder, 

hata eder ve hata ettiğini bilmez. Meczubların bir kısmı ise indallah mahfuzdur, dalalete 

sülûk etmez. Diğer bir kısmı ise mahfuz değiller, bid'at ve dalalet fırkalarında 

bulunabilirler. Hattâ kâfirler içinde bulunabileceği ihtimal verilmiş.”[69] 

  

         “Meselâ: Bu bîçare Said, Van'da ders-i hakaik-i Kur'aniye ile meşgul olduğum 

miktarca Şeyh Said hâdisatı zamanında vesveseli hükûmet, hiçbir cihette bana ilişmedi 

ve ilişemedi. Vakta ki "neme lâzım" dedim, kendi nefsimi düşündüm. Âhiretimi 

kurtarmak için Erek Dağı'nda harabe mağara gibi bir yere çekildim. O vakit sebebsiz 

beni aldılar nefyettiler. Burdur'a getirildim. Orada yine hizmet-i Kur'aniyede 

bulunduğum miktarca, -o vakit menfîlere çok dikkat ediliyordu, her akşam isbat-ı 

vücud etmekle mükellef oldukları halde- ben ve hâlis talebelerim müstesna kaldık. Ben 

hiçbir vakit isbat-ı vücuda gitmedim, hükûmeti tanımadım. Oranın valisi, oraya gelen 

Fevzi Paşa'ya şikayet etmiş. Fevzi Paşa demiş: "Ona ilişmeyiniz, hürmet ediniz!" Bu 

sözü ona söylettiren, hizmet-i Kur'aniyenin kudsiyetidir. Ne vakit nefsimi kurtarmak, 

yalnız âhiretimi düşünmek fikri bana galebe etti. Hizmet-i Kur'aniyede muvakkat fütur 

geldi; aks-i maksadımla tokat yedim. Yani, bir menfadan diğerine (Isparta'ya) 

gönderildim. Isparta'da yine hizmet başına geçtim. Yirmi gün geçtikten sonra bazı 

korkak insanların ihtarlarıyla: "Belki bu vaziyeti hükûmet hoş görmeyecek, bir parça 

teenni etsen, daha iyi olur." dediler. Bende tekrar yalnız kendimi düşünmek hatırası 

kuvvet buldu. "Aman halklar gelmesin" dedim. Yine o menfadan dahi üçüncü nefy 

olarak Barla'ya verildim. Barla'da ne vakit bana fütur gelmiş ise, yalnız kendimi 

düşünmek hatırası kuvvet bulmuş ise, bu ehl-i dünyanın yılanlarından, münafıklarından 

birisi bana musallat olmuş. Bu sekiz senede seksen hâdiseyi, kendi başımdan geçtiği için 

hikâye edebilirim. Usandırmamak için kısa kesiyorum.”[70] 

  

         “İbn-i Abbas (R.A.) gibi zâtlara isnad edilen sahih bir rivayet var ki, Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'dan sormuşlar: "Dünya ne üstündedir?" Ferman etmiş: 

 “Dünya, öküz ve balığın üzerindedir.”Bir rivayette 

bir defa ale's-sevr demiş, diğer defada ale'l-hût demiştir. Muhaddislerin bir kısmı, 
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İsrailiyattan alınma ve eskiden beri nakledilen hurafevari hikâyelere bu hadîsi tatbik 

etmişler. Hususan Benî İsrail âlimlerinin müslüman olanlarından bir kısmı, kütüb-ü 

sâbıkada "Sevr ve Hut"hakkında gördükleri hikâyeleri, hadîse tatbik edip, hadîsin 

manasını acib bir tarza çevirmişler. Şimdilik bu sualinize dair gayet mücmel üç esas ve 

üç vecih söylenecek.”[71] 

  

         “Bazı kütüb-ü İslâmiyede sevr ve huta dair acib ve haric-i akıl hikâyeler, ya 

İsrailiyattır veya temsilâttır veya bazı muhaddislerin tevilâtıdır ki, bazı dikkatsizler 

tarafından hadîs zannedilerek Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'a isnad 

edilmiş.”[72] 

  

“Nasılki Zât-ı Vâcib-ül Vücud'un şerik ve naziri mümteni' ve muhaldir. Öyle de: 

rububiyetinde ve icad-ı eşyada başkalarının müdahalesi, şerik-i zâtî gibi mümteni' ve 

muhaldir. 

            Amma ikinci muhaldeki müşkilât ise müteaddid risalelerde isbat edildiği gibi, 

eğer bütün eşya Vâhid-i Ehad'e verilse; bütün eşya, bir tek şey gibi sühuletli ve kolay 

olur. Eğer esbaba ve tabiata verilse, bir tek şey, umum eşya kadar müşkilâtlı olduğu, 

müteaddid ve kat'î bürhanlarla isbat edilmiş. Bir bürhanın hülâsası şudur ki: Nasılki 

bir adam, bir padişaha askerlik veya memuriyet cihetiyle intisab etse, o memur ve o 

asker o intisab kuvvetiyle, yüzbin defa kuvvet-i şahsiyesinden fazla işlere  medar 

olabilir. Ve padişahı namına bazan bir şahı esir eder. Çünki gördüğü işlerin ve yaptığı 

eserlerin cihazatını ve kuvvetini kendi taşımıyor ve taşımaya mecbur olmuyor. O intisab 

münasebetiyle, padişahın hazineleri ve arkasındaki nokta-i istinadı olan ordu; o kuvveti, 

o cihazatı taşıyor. Demek gördüğü işler, şahane olarak bir padişahın işi gibi; ve 

gösterdiği eserler, bir ordu eseri misillü hârika olabilir. Nasılki karınca, o memuriyet 

cihetiyle Firavun'un sarayını harab ediyor. Sinek o intisab ile, Nemrud'u gebertiyor. Ve 

o intisab ile, buğday tanesi gibi bir çam çekirdeği, koca çam ağacının bütün cihazatını 

yetiştiriyor.Eğer o intisab kesilse, o memuriyetten terhis edilse, yapacağı işlerin 

cihazatını ve kuvvetini, belinde ve bileğinde taşımağa mecburdur. O vakit, o küçücük 

bileğindeki kuvvet mikdarınca ve belindeki cephane adedince iş görebilir. Evvelki 

vaziyette gayet kolaylıkla gördüğü işleri bu vaziyette ondan istenilse, elbette bileğinde 

bir ordu kuvvetini ve belinde bir padişahın cihazat-ı harbiye fabrikasını yüklemek lâzım 

gelir ki; güldürmek için acib hurafeleri ve masalları hikâye eden maskaralar dahi bu 

hayalden utanıyorlar!..”[73] 

  

         “Hak'tan olmaz şikayet, belki maksad hikâyet…”[74] 

  

“Sakın sakın münakaşa etmeyiniz, casus kulaklar istifade ederler. Haklı olsa, 

haksız olsa bu halimizde münakaşa eden haksızdır. Bir dirhem hakkı varsa, münakaşa 

ile bin dirhem bizlere zararı dokunabilir. Bir zaman Eskişehir hapsinde titiz 

kardeşlerime söylediğim bir hikâyeyi tekrar ediyorum: Eski harb-i umumîde Rusya'nın 

file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftn71
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftn72
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftn73
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftn74


şimalinde doksan zabitimiz ile beraber bir uzun koğuşta esir olarak bulunuyorduk. O 

zâtların bana karşı haddimden çok ziyade teveccühleri bulunmasından, nasihatla 

gürültülere meydan vermezdim. Fakat birden asabiyet ve sıkıntıdan gelen bir titizlik, 

şiddetli münakaşalara sebebiyet vermeye başladı. Ben de üç-dört adama dedim: Siz 

nerede gürültü işitseniz, gidiniz haksıza yardım ediniz. Onlar dahi öyle yaptılar, zararlı 

münakaşalar kalktı. Benden sordular: "Neden bu haksız tedbiri yaptın?" Dedim: Haklı 

adam, insaflı olur; bir dirhem hakkını, istirahat-ı umumînin yüz dirhem menfaatine 

feda eder. Haksız ise ekseriyetle enaniyetli olur, feda etmez, gürültü çoğalır.”[75] 

  

         “Birinci Hikâye: İki sene evvel benim hakkımda bir müdür sebebsiz, gıyabımda 

tezyifkârane, hakaretli sözler söylemişti. Sonra bana söylediler. Bir saat kadar Eski Said 

damarıyla müteessir oldum. Sonra Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle şöyle bir hakikat kalbe 

geldi, sıkıntıyı izale edip o adamı da bana helâl ettirdi. O hakikat şudur:”[76] 

  

         “İkinci Hikâye: Şu senede işittim ki, bir hâdise olmuş. O hâdisenin vukuundan 

sonra yalnız icmalen vukuunu işittiğim halde, o vakıa ile ciddî alâkadar imişim gibi bir 

muamele gördüm. Zâten muhabere etmiyordum; etsem de pek nadir olarak bir mes'ele-

i imaniyeyi bir dostuma yazardım. Hattâ dört senede kardeşime birtek mektub yazdım. 

Ve ihtilattan hem ben kendimi men'ediyordum, hem de ehl-i dünya beni men'ediyordu. 

Yalnız bir-iki ahbab ile, haftada bir defa görüşebiliyordum. Köye gelen misafirler ise; 

ayda bir-ikisi, bazı bir-iki dakika bir mes'ele-i âhirete dair benimle görüşüyordu. Bu 

gurbet halimde; garib, yalnız, kimsesiz, nafaka için çalışmaya benim gibilere muvafık 

olmayan bir köyde, her şeyden herkesten men'edildim. Hattâ dört sene evvel, harab 

olmuş bir câmiyi tamir ettirdim. Memleketimde imamlık ve vaizlik vesikam elimde 

olduğundan, o câmide dört senedir (Allah kabul etsin) imamlık ettiğim halde, şu 

mübarek geçen Ramazanda mescide gidemedim. Bazan yalnız namazımı kıldım. 

Cemaatle kılınan namazın yirmibeş sevabından ve hayrından mahrum kaldım.”[77] 

  

         “Dünkü suale benzer, kırk sene evvel olmuş bir sual ve cevabı size hikâye 

edeceğim. O eski zamanda, Eski Said'in talebeleri üstadlarıyla şiddet-i alâkaları, fedailik 

derecesine geldiğinden, Van, Bitlis tarafında Ermeni komitesi, Taşnak fedaileri çok 

faaliyette bulunmasıyla Eski Said onlara karşı duruyordu, bir derece susturuyordu. 

Kendi talebelerine mavzer tüfekleri bulup medresesi bir vakit asker kışlası gibi silâhlar, 

kitablarla beraber bulunduğu vakit, bir asker feriki geldi, gördü dedi: "Bu medrese 

değil, kışladır." Bitlis hâdisesi münasebetiyle evhama düştü, emretti: "Onun silâhlarını 

alınız." Bizden ellerine geçen onbeş mavzerimizi aldılar. Bir-iki ay sonra harb-i umumî 

patladı. Ben tüfeklerimi geri aldım. Her ne ise...”[78] 

  

         “Takdimiyle hasrı ifade eden  kelimesi, bazı ehl-i kitab'ın iman ettikleri 

âhiret hakikî bir âhiret olmadığına ta'rizdir. Çünki onların 
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  [79]âyet-i kerimesinin hikâye ettiği gibi: "Cehennem 

ateşi, bizi daima yakacak değil ya! Ancak birkaç gün yakacaktır." gibi sözleriyle ve bir 

cihette lezaiz-i cismaniyeyi nefy ve inkâr ettiklerinden anlaşıldığına göre, bildikleri 

âhiret, mecazî bir âhiret imiş.”[80] 

  

“İkincisi ise: İlm-i Sarf'ta , , ,  ,  bütün fiillerin terazisi olduğu 

gibi; üslûblarda da uzun hikâyeleri, işleri, vakıaları, kıssaları bir lafız ile ifade eden bir 

fezlekedir. Sanki kinaye kabilinden cümleleri tabir eden bir zamirdir.”[81] 

  

         “Evet Kur'an-ı Kerim, evvelce gaibane yaptığı hikâyeden sonra, burada hitaba 

başladı. Bu da, belâgatça malûm bir nükte içindir. Şöyle ki:”[82] 

  

“Ey arkadaş! Herşeyin Kitab-ı Mübin'de mevcud olduğunu tasrih eden                     
                                     "Yaş ve kuru ne varsa ap açık bir kitapta yazılmıştır."[83] âyet-i 

kerimesinin hükmüne göre: Kur'an-ı Kerim zahiren ve bâtınen, nassen ve delaleten, 

remzen ve işareten her zamanda vücuda gelmiş veya gelecek herşeyi ifade ediyor. Buna 

binaen gerek enbiyanın kıssa ve hikâyeleri, gerek mu'cizeleri hakkında Kur'an-ı 

Kerim'in işaratından fehmettiğime göre,mu'cizat-ı enbiyadan iki gaye ve hikmet takib 

edilmiştir: 

         İkincisi: Terakkiyat-ı maddiye için lâzım olan örnekleri nev'-i beşere göstererek, o 

mu'cizelerin benzerlerini meydana getirmek için nev'-i beşeri teşvik ve teşci' etmektir. 

Sanki Kur'an-ı Kerim, enbiyanın kıssa ve hikâyeleriyle terakkiyatın esaslarına, 

temellerine parmakla işaret ederek: "Ey beşer! Şu gördüğün mu'cizeler, bir takım 

örnek ve nümunelerdir. Telahuk-u efkârınızla, çalışmalarınızla şu örneklerin emsalini 

yapacaksınız." diye ihtar etmiştir. Evet mazi, istikbalin âyinesidir; istikbalde vücuda 

gelecek icadlar, mazide kurulan esas ve temeller üzerine bina edilir. Evet şu terakkiyat-ı 

hazıra tamamıyla dinlerden alınan işaretlerden, vecizelerden hasıl olan ilhamlar üzerine 

vücuda gelmişlerdir.”[84] 

  

“Kur'an -başından sonuna kadar- gayr-ı belig, gayr-ı ahlâkî, yahud terbiyeye 

muhalif fikirlerden, cümlelerden ve hikâyelerden tamamen münezzehtir.”[85] 

  

         “Ve beşer için öyle bir istikbalden haber veriyor ki, dünyevî istikbal ona nisbeten 

bir katre hükmündedir. Ve öyle bir saadetten müjde veriyor ki, dünya saadetleri ona 

nazaran rü'yalar gibi olur. Evet bu kâinatın perdesi altında çok acaib şeyler vardır, 

bizleri bekliyorlar. Biz de onları intizar ediyoruz. Binaenaleyh o acaibi görüp bize 
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keyfiyetlerini hikâye etmek için hârikulâde bir insan lâzımdır ki, o hârika garaibi 

görsün ve gördüğü gibi bize de söylesin.”[86] 

  

         “Geceye benzeyen gençliğim zamanında gözlerim uyumuş idi, ancak ihtiyarlık 

sabahıyla uyandım, mealinde olan: 

 

 şiirin şümulüne dâhilim. Çünki gençliğimde en yüksek bir intibah şahikasına çıktığımı 

sanıyordum. Şimdi anlıyorum ki, o intibah intibah değilmiş. Ancak uykunun en derin 

kuyusunda bulunmaktan ibaret imiş. Binaenaleyh medenîlerin iftihar ile dem 

vurdukları tenevvür-ü intibahları, benim gençlik zamanımdaki intibah kabilesinden olsa 

gerektir. 

Onların misali, rü'yasında güya uyanıp, rü'yasını halka hikâye eden naim 

meselidir. Halbuki rü'yasında onun o intibahı, uykunun hafif perdesinden derin ve kalın 

bir perdeye intikal ettiğine işarettir. Böyle bir naim ölü gibidir. Yarıbuçuk uykuda 

bulunan insanları nasıl ikaz edebilir?”[87] 

  

         Altıncı Mektub'a kadar yazılan Sözleri bir taraftan yazıyor, diğer taraftan da 

yazının geççe yazılışından sıkılarak okumaya başlıyordum. Pek çok sürur beni 

kaplıyordu. Altıncı Mektub'a gelince, şu gurbetteki firkatinizin en hazîn kısmını 

tayyettiğinizi ve bir kısmının da hikâye edildiğini okudum. Okudukça sizinle beraber 

kalbim hazîn hazîn ağlamaktan kendimi alamamakta idim. Hattâ yanımda bulunan 

vâlideme dahi okudum. Okurken vâlidem ağlıyor, gözlerinden yaşlar dökülüyordu. Ben 

de ağlamamak için nefsime cebrediyordum. Diğer taraftan da, acaba tayyedilen 

kısmından da biraz yazılsa idi.”Hüsrev.[88] 

  

            “Şeyh Mustafa'ya benim tarafımdan geçmiş olsun de ve şu hikâyeyi ona 

söyle:”[89] 

             

“Kardeşlerim! Size latif bir hikâye:”[90] 

  

            “Bundan kırk-elli sene evvel, büyük kardeşim Molla Abdullah (Rahmetullahi 

Aleyh) ile bir muhaveremi hikâye ediyorum:”[91] 
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“Hâfız Ali'nin mektubunda bazılara hitaben yazdığımız bir mektub ile ve hâdise-

i hazıra dair hafif geçeceğine ait son mektub, bugünden bir hafta evvel postaya verilmiş. 

Hâfız Ali, yoldaki o iki mektubu okumuş gibi mektubunu yazması, sadakatının bir 

lem'a-i kerameti olduğu gibi; aynı günde, -hiç vuku' bulmamış- yanıma ehemmiyetli 

büyük bir memur-u siyasî gelmesini Nazif'in arkadaşlarından Köroğlu Ahmed rü'yada 

aynen görüp, o memurdan üç saat evvel rü'yayı bize hikâye edip tabir istedi; tabiri, 

tevilsiz çıktı.”[92] 

  

         “Mâdem Cenâb-ı Hak, sizleri, fikrime ihsan ettiği mânâlara hissedar etmiştir; 

elbette hissiyatıma da hissedar olmak hakkınızdır. Sizleri ziyade müteessir etmemek 

için, gurbetimdeki firkatimin ziyade elîm kısmını tayyedip, bir kısmını sizlere hikâye 

edeceğim. Şöyle ki :”[93] 

  

         “Dört aydanberi, bu hayat-memat mes'elesinde, hiçbir yerden benim acınacak 

halim bir mektubla dahi sordurulmadığı; ve benim hakkımda halkı tenfir edecek bir 

surette teşhir etmekle nefret-i âmmeyi aleyhime celbedip bütün bütün teshilât ve 

muavenetten mahrum kalmış, garib ve kimsesiz halimi tasvir eden, itiraznamemde izah 

ettiğim bir hikâye:”[94] 

  

         “Mübalağa ihtilâlcidir. Şöyle ki: Beşerin seciyelerindendir, telezzüz ettiği şeyde 

meyl-üt tezeyyüd ve vasfettiği şeyde meyl-ül mücazefe ve hikâye ettiği şeyde meyl-ül 

mübalağa ile, hayali hakikata karıştırmaktır. Bu seciye-i seyyie ile iyilik etmek, fenalık 

etmek demektir. Bilmediği halde tezyidinden noksan, ıslahından fesad, medhinden 

zemm, tahsininden kubh tevellüd eder. Zira müvazenet ve tenasübden naşi olan hüsnü, 

min haysü lâyeş'ur ihlâl eder. Nasılki bir ilâcı istihsan edip izdiyad etmek, devayı dâ'e 

inkılab etmektir. Öyle de hiçbir vakit hak ona muhtaç olmayan mübalağalı tergib ve 

terhib ile, gıybeti katle müsavi veya ayakta bevletmek zina derecesinde göstermek veya 

bir dirhemi tasadduk etmek hacca mukabil tutmak gibi müvazenesiz sözler, katl ve 

zinayı tahfif ve haccın kıymetini tenzil ediyorlar. Bu sırra binaen: Vaiz hem hakîm, hem 

muhakemeli olmalıdır. Evet müvazenesiz vaizler, çok hakaik-i neyyire-i diniyenin 

husufuna sebeb olmuşlardır. Meselâ: İnşikak-ı Kamer olan mu'cize-i mütevatire-i 

bahireyi, meyl-ül mücazefe ile, arza nüzul ile peygamberin cebine girip çıkmış olan 

ilâve, o güneş-misal mu'cizeyi Süha yıldızı gibi mahfî ve kamer-misal olan bürhan-ı 

nübüvveti münhasif ettiği gibi münkirlerinin bahanelerine kapılar açtı.”[95] 

  

“Bir kelâmda, her fehme gelen şeylerde mütekellim muahaze olunmaz. Zira 

mesûk-u lehülkelâmdan başka mefhumlar irade ile deruhde eder. İrade etmezse, itab 

olunmaz. Fakat garaz ve maksada mutlaka zâmindir. Fenn-i beyanda mukarrerdir: 

Sıdk ve kizb, mütekellimin kasd ve garazının arkasında gidiyorlar. Demek maksud ve 

mesâk-ı kelâmda olan muahaze ve tenkid mütekellime aittir. Fakat kelâmın müstetbeatı 
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tabir olunan telvihat ve telmihatında ve suver-i maânî ve tarz-ı ifade ve maânî-i ûlâ tabir 

olunan vesail ve üslûb garazında olan günah ve muahaze; mütekellimin zimmetinde 

değil, belki örf ve âdete ve kabul-ü umumîye aittir. Zira tefhim için, kabul-ü umumî ve 

örf, ihtiram olunur. Hem de eğer hikâye ise, halel ve hata mahkiyyun anh'a aittir. Evet 

mütekellim suver ve müstetbeatta muahaze olunmaz. Zira onlara el atmak, semeratını 

almak için değildir. Belki daha yukarı makasıdın dallarına çıkmak içindir. Eğer istersen 

kinaî şeylere dikkat et. Meselâ: "Filanın kılıncının bendi uzundur" ve "Ramadı çoktur" 

denildiği vakit, o adam uzun ve sahî ola... Ramad ve kılıncı hiç olmazsa da kelâm 

sadıktır. Eğer istersen misal ve müsül-i faraziyeye dikkat et. Göreceksin: İştihardan 

neş'et eden kıymet ve kuvvet ile müdavele-i efkâr ve akıllar arasında sefarete müstaid 

oluyorlar. Hattâ Mesnevî sahibi ve Sa'dî-i Şirazî gibi en doğru müellif ve en muhakkik 

hakîm, o müsül-i faraziyeyi istihdam ve istimal etmelerinden, müşahhat görmemişlerdir. 

Eğer bu sır sana göründü ve ışıklandı: Mumunu ondan yandır, kıssat ve hikâyetin 

köşelerine git. Zira cüz'de cari olan, bazan küllde dahi cari olabilir...”[96] 

  

         “Bugünlerde bir hikâye buna misal olabilir: Fahr olmasın; zaman-ı sabavetimden 

beri üssülesas-ı meslekim; ifrat ve tefrit ile hakaik-i İslâmiyete sürülen lekeleri 

temizlemek ve o elmas gibi hakikatlarına saykal vurmak idi. Bu mesleğime tarih-i 

hayatım, pek çok vukuatıyla şehadet eder. Bununla beraber, bugünlerde küreviyet-i Arz 

gibi bedihî bir mes'eleyi zikrettim. O mes'eleye temas eden mesail-i diniyeyi tatbik ve 

tevfik ederek düşmanların itirazatını ve muhibb-i dinin vesveselerini def' eyledim. 

Nasılki mesailde mufassalan gelecektir. Sonra gulyabanî gibi, hayalâta alışan 

zahirperestlerin dimağları kabul etmeyecek gibi göründüler. Fakat asıl sebeb başka 

garaz olmak gerektir. Güya göz yummakla gündüzü gece veya üflemekle güneşi 

söndürmeye ihtimal vermek gibi bir hareket-i mecnunanede bulundular. Güya onların 

zannınca küreviyet-i arza hükmeden, dinde çok mesaile muhalefet ediyor. Onu bahane 

ederek büyük bir iftirayı ettiler. O derecede kalmadı. Vesveseli ezhanı, iftiranın 

büyümesine müsaid bir zemin bulduklarından, iftirayı o derece büyüttüler ki; ehl-i 

diyanetin hakikaten ciğerlerini dağdar ve ehl-i hamiyeti, gerd-i terakkiyatından me'yus 

ettiler. Lâkin bu hal büyük bir derstir. Beni ikaz etti ki: Cahil dost, düşman kadar zarar 

verebilir. Öyle ise şimdiye kadar yalnız düşmanın tarafına bakıp eldeki elmas kılınçla 

onların tefritlerini kırardım; fakat şimdi mecburum: Öyle dostların terbiyeleri için, 

onların avamperestane ve ifratkârane olan hayalâtlarına, o kılıncı bir derece 

iliştireceğim. Eğer çendan böyle şahsî şeylerin böyle mebahisatta zikirleri lâzım değildir. 

Fakat şahsiyette kalmadı. Medreselerin hayatlarına taalluk eder bir mes'ele-i umumî 

hükmüne geçti. O zahirperestler emin olsunlar ki, sa'yleri beyhudedir. Şimdiye kadar 

böyle avamperestane safsatalar ile bizi cahil bıraktılar. Bundan sonra bizi cahil 

bırakmakla cehlimizden istifade etmek istiyorlar. Olmaz ve olamaz; medreseler 

hayatlanacaktır vesselâm...”[97] 

  

“"Kaf"a işaret eden kat'iyy-ül metinlerden yalnız  dir. Halbuki 

caizdir; "Kaf", "Sad" gibi olsun. Dünyanın şarkında değil, belki ağzın garbındadır. Şu 

ihtimal ile delil yakîniyetten düşer. Hem de kat'iyy-üd delalet bundan başka olmadığının 

bir delili; Şer'in müçtehidlerinden olan Karafî'nin   demesidir. Lâkin İbn-i 

Abbas'a isnad olunan keyfiyet-i meşhuresi, Dördüncü Mukaddeme'ye bak. Vech-i 
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nisbeti sana temessül edecektir. Halbuki İbn-i Abbas'ın her söylediği sözü, hadîs olması 

lâzım gelmediği gibi, her naklettiği şeyi de onun makbulü olmak lâzım gelmez. Zira İbn-

i Abbas gençliğinde İsrailiyata, bazı hakaikin tezahürü için hikâyet tarîkiyle bir derece 

atf-ı nazar eylemiştir.”[98] 

  

         “Kelâmın selâmet ve rendeçlenmesi ve itidal-i mizacı ise, her kaydın istihkak ve 

istidadına göre inayeti taksim ve hil'at-ı üslûbu tevzi' ve giydirmektir. Hem de hikâyette 

olursa mütekellim kendini mahkiyyun anh yerinde farz etmek gerektir. Şöyle: Eğer 

başkasının hissiyat ve efkârının tasvirinde ise mahkiyyun anh'a hulûl etmek ve onun 

kalbinde misafir olmak ve lisanıyla tekellüm etmek gerektir. Eğer kendi malında 

tasarruf etse, alâmet-i kıymet olan itibar ve ihtimamın taksiminde her kaydın istihkak 

ve istidad ve rütbesini nazara almak ile taksiminde adalet ve üslûblarda istidadın 

kametine göre kesmektir. Tâ herbir maksad onun münasibinde olan üslûbdan cilveger 

olabilsin.”[99]  

  

         “Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm malûm olan ümmiyetiyle beraber güya 

gayr-ı mukayyed olan ruh-u cevvale ile tayy-ı zaman ederek mazinin a'mak-ı hafasına 

girerek, hazır ve müşahid gibi enbiya-yı salifenin ahvallerini ve esrarlarını teşrih 

etmesiyle; bütün enzar-ı âleme karşı öyle bir dava-yı azîmede -ki, bütün ezkiya-i âlemin 

nazarlarını dikkate celbeder- bilâ-perva ve nihayet vüsuk ile müddeasına mukaddeme 

olarak o esrar ve ahvalin ukad-ı hayatiyeleri hükmünde olan esaslarını zikretmekle 

beraber, kütüb-ü salifenin ittifak noktalarında musaddık ve ihtilaf noktalarında 

musahhih olarak kısas ve ahval-i enbiyayı bize hikâye etmesi, sıdk ve nübüvvetini intac 

eder.”[100] 

  

         “Evet millet-i İslâmiyenin sebeb-i saadeti, yalnız ve yalnız hakaik-i İslâmiye ile 

olabilir. Ve hayat-ı içtimaiyesi ve saadet-i dünyeviyesi şeriat-ı İslâmiye ile olabilir. Yoksa 

adalet mahvolur. Emniyet zîr ü zeber olur. Ahlâksızlık, pis hasletler galebe eder. İş 

yalancıların, dalkavukların elinde kalır. Size bu hakikatı isbat edecek binler hüccetten 

bir küçük nümune olarak bu hikâyeyi nazar-ı dikkatinize gösteriyorum:”[101] 

  

         “Ey insan-ı gafil! Ey dünya için dinini ihmal eden! Şu temsilî bir hikâyeyi 

dinle. Tâ dinsiz dünyanın hakikatını göresin.”[102] 

  

         “Eğer şu hikâye-i temsiliyedeki dekaikı fehmettin ise, hakikatı ona tatbik 

et. Mühimlerini ben söyleyeceğim. İncelerini de sen istihrac et.”[103] 
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         “Evet tevekkül etsen, dünyada istirahatın, âhirette istifaden kat'îdir. 

Mütevekkil ile sözü anlamayan gayr-ı mütevekkilin misalleri şu hikâyeye 

benzer ki:”[104] 

         “Yahu şu asilzade evlâd, şehadetnamelerini aldıktan sonra, herbiri bir kıt'a başına 

geçecek, muhteşem âdil pederleri olan İslâmiyet'in bayrağını, âfâk-ı kemalâtta temevvüc 

ettirmekle, kader-i ezelînin nazarında feleğin inadına, nev'-i beşerdeki hikmet-i 

ezeliyenin sırrını ilân edecektir. İşte hikâyemin yarısı bu kadar.”[105] 

  

Mehmet   ÖZÇELİK 

24-11-2004 

 

  
 

[1] 5-9-2004. 

[2] İbrahim Refik. 

[3] Mustafa Miyasoğlu.Milli 

Gazete.19-09-2004 

[4] Mehmet Kırkıncı.Hayatım-

Hatıralarım-62. 

[5] Asar-ı Bediiye. 

[6] Bak145. 

[7] Sözler.736-738,Kastamonu 

Lahikası.174-176. 

[8] İsrâ Sûresi, 17:88. 

[9]Sözler. Age.411. 

[10] Lem’alar.203. 

[11] Age.237. 

[12] Mektubat.421. 

[13] "Mesih Deccalın 

fitnesinden... Ahirzaman 

fitnesinden... (sana sığınıyoruz 

Allah'ım)." Buhari, Daavât: 37, 

39, 44, 45, 46, Ezan: 149, Cenâiz: 

88, Fiten: 26; Müslim, Mesâcid: 

127, 128, 130-134; Müsned, 

6:139. 

[14] Şualar.584-585. 

[15] Kastamonu Lahikası.262. 

[16] Emirdağ lahikası.2/242-243. 

[17] Sebilürreşad, IX/222, 

(Haziran-1956), S. 251-

252.)”Milli Gaz. Fahri Güven. 

[18] Tarihçe-i Hayat.65. 

[19] Age.65-66. 

[20] Sözler.5. 

[21] Age.5. 

[22] Age.16. 

[23] Age.18. 

[24] Age.20. 

[25] Age.22. 

[26] Age.25. 

[27] Allah'ın varlığına ve 

birliğine ve âhiret gününe îmân 

ettim. 

[28] Sözler.Age.30. 

[29] Age.34. 

[30] Age.37. 

[31] Age.48. 

[32] Age.48. 

[33] Age.58. 

[34] Age.59. 

[35] Age.61. 

[36] Age.63. 

[37] Age.70. 

[38] Age.88. 

[39] Age.120. 

[40] Age.122. 

[41] Age.122. 

[42] Age.130. 

[43] Age.254,Şualar.244. 

[44] Age.291. 

[45] Age.315. 

[46] Age.334.Haşiye.1. 

[47] Age.342. 

[48] Hud Sûresi, 11:13. 

file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftn104
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftn105
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref1
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref2
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref3
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref4
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref5
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref6
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref7
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref8
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref9
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref10
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref11
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref12
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref13
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref14
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref15
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref16
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref17
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref18
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref19
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref20
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref21
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref22
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref23
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref24
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref25
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref26
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref27
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref28
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref29
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref30
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref31
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref32
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref33
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref34
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref35
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref36
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref37
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref38
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref39
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref40
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref41
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref42
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref43
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref44
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref45
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref46
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref47
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Hakikat%20Pinari/seth.htm%23_ftnref48


[49] "Yakıtı insanlar ve taşlar 

olan Cehennem ateşinden 

sakının." Bakara Sûresi, 2:24. 

[50] Sözler.Age.383-

384,Mektubat.186. 

[51] Age.451-452. 

[52] Şuarâ Sûresi, 26:9. 

[53] Rahmân Sûresi, 55:13. 

[54] Mürselât Sûresi, 77:15. 

[55] Sözler.Age.454. 

[56] Age.491-492. 

[57] Age.573-574. 

[58] Age.615-616. 

[59] Age.734. 

[60] Age.784. 

[61] Age.784-785. 

[62] Mektubat.24. 

[63] Age.64. 

[64] Age.64. 

[65] Age.65. 

[66] Age.81. 

[67] Age.173, Buharî, Bedü'l-

Vahy: 3; Enbiyâ: 21; Ta'bîr: 1; 

Müsned (tahkik: Ahmed Şâkir), 

4:304, no. 2846; Kadı Iyâz, eş-

Şifâ, 1:363; Ali el-Kari, Şerhu'ş-

Şifâ, 1:743; Acurrî, eş-Şerîa, 443; 

Ebû Naîm, Delâilü'n-Nübüvve, 

1:217. 

[68] Age.269. 

[69] Age.343. 

[70] Lem’alar.41. 

[71] Age.90-91. 

[72] Age.94. 

[73] Age.183-184. 

[74] Age.279. 

[75] Şualar.321. 

[76] Age.464. 

[77] Age.465. 

[78] Age.521. 

[79] Bakara Sûresi, 2:80. 

[80] İşarat-ül İ’caz.58. 

[81] Age.136. 

[82] Age.177. 

[83] En'âm Sûresi, 6:59. 

[84] İşarat-ül İ’caz .Age.207. 

[85] Age.216. 

[86] Mesnevi-i Nuriye.27. 

[87] Age.125-126. 

[88] Barla lahikası.73-74. 

[89] Age.253. 

[90] Kastamonu Lahikası.21. 

[91] Age.88. 

[92] Age.137-138. 

[93] Tarihçe-i Hayat.174. 

[94] Age.237. 

[95] Muhakemat.31-32. 

[96] Age.44-45. 

[97] Age.50-51. 

[98] Age.63.64. 

[99] Age.109. 

[100] Age.149. 

[101] Hutbe-i Şamiye.74,78 

[102] Nurun İlk Kapısı.14. 

[103] Age.20. 

[104] Age.105. 

[105] Sünuhat-Tuluat-İşarat.65. 
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NASIL BİR AİLE İSTİYORSUNUZ ? 

  

            2005 yılında 7.sınıflarda yani yaşları 12 olan öğrenciler üzerinde Aile üzerine bir 

anket yaptım.Üç sınıf toplam 120 kadar öğrenci.Bunların iki sınıfı köyden gelip 

pansiyonda kalan köy çocukları,bir sınıf ise şehirde kalan şehir çocukları idi. 

            Verecekleri cevabda isterlerse rahat yazabilmeleri için isimlerini 

yazmayabileceklerini de özellikle belirttim. 

            Sormuş olduğum aşağıdaki 5 sorudan ortak olarak aldığım temel cevablar ise 

şöyledir. 

  

            S-1) Nasıl bir âile istiyorsunuz? 

            C-1) –Saygılı. 

            -Hoşgörülü. 

            -Soran. 

            -Yardım eden. 

            -Anlaşan. 

            -Borçsuz. 

            -Sıkıntısız. 

            -Huzurlu. 

            -Kavgasız. 

-Pikniğe giden.  

-Düzenli. 

-Tertipli. 

-Namaz kılan. 

-Bizlere bakan. 

-Mutlu. 

-Yanlışları düzelten. 



-Terbiyeli. 

-Kızmayan. 

-Hep beraber oturup konuşan. 

-Hep beraber namaz kılıp Kur'an okuyan. 

-Beni Anlayıp,haksız çıkarmayan. 

-Cinsiyet ayrımı yapmayan. 

-Küçük sorunlarla birbirlerini kırmayan. 

-Çocuklarıyla ilgilenen. 

-Dedikodu edilmeyen bir âile. 

-Aferinler ile ödüllendiren. 

-Yanlışları düzeltip,benimle konuşan. 

-Sorunları çocuklara duyurmadan çözen. 

-Okuldan dönüşte sevgiyle karşılayan. 

-Dışarıdaki problemleri eve taşımayan bir âile istiyoruz… 

  

            S-2) Âilede gördüğünüz olumsuzluklar,problemler ve bunların sizce çözüm 

yolları nelerdir? 

            C-2) –Gürültü-Patırtı-Bağırma-Anlaşmazlık-Kavga-Tartışma- 

            -Sigara içilmesi. 

            -Alkol kullanılması. 

            -Gereksiz konuşmalar yapılması ve bağırıp kalb kırılması. 

            -Suçlayıp,küfür edilerek dövülmesi. 

            -Sevgi-Saygının azlığı. 

            -Sabırla hareket edilmemesi. 

            -Borçdan dolayı kavga edilmesi. 

            -Küs olunması. 



            -Babamın kötü arkadaşlarıyla kumar oynaması. 

            -Hırsını başkasından çıkarma. 

            -TV seyretme kavgası. 

            -Bir yere gidip-gitmeme kavgası. 

            -Özür dilememe. 

            -kızılma ve kavga edilmede annenin evden ayrılması ve ayrılma durumunda 

annenin önceden eve gelmesi. 

            -Âilelerde borçlanmanın verdiği bir sıkıntı var. 

            -Anne kızının okumasını isterken,baba okumamasını istemeden dolayı kavga 

edilmesi. 

            -Sigara ve alkol kullanılması. 

            -Annenin rahatsız olmasından dolayı okumanın engellenmesi. 

            -Bir evde birkaç ailenin olmasından dolayı problemlerin yaşanması 

            -Dövmeden ve dövüşmeden konuşmalı. 

            -Âilevi problemler dersleri etkilemektedir. 

            -Psikolojiyi bozmaktadır. 

            -Babamın annanemi sevmesini istiyorum. 

            -Âilemiz bizin,bizde onların sözlerini dinlemeliyiz. 

            -Mecbur kaldığımda yalana başvuruyorum. 

  

            S-3) Kendi âilenizden beklediğiniz ve beklemediğiniz şeyler nelerdir?  

            C-3) –Sevgi. 

            -Saygı. 

            -Güler yüz. 

            -Anlayış. 

            -Övme olsun. 



            -Arkadaş gibi davransın. 

            -Çocuğunu dövmesin. 

            -Kötü söz söylemesin. 

            -Hatayı yüzüne vurmasın. 

  

            S-4) Siz bir âile kurmak isteseydiniz,nasıl bir aile kurar ve nelere dikkat 

ederdiniz? 

            C-4) –Herşeyi birbirimiz ile paylaşır. 

            -İşi ve evi iyi olan. 

            -Birbirine sadık. 

            -Dinini bilen. 

            -Kötülüğe düşmeyen. 

            -İyi huylu bir eş. 

            -2-3 çocuk. 

            -Abuk-sabuk konuşmayan. 

            -Babası gibi bağırıp,çağırıp,döven değil,konuşup anlaşan bir kişi. 

            -Namazlı,niyazlı,huzurlu. 

            -Fakir olup mutlu olmayı,zengin olup mutsuz olmaya tercih edip,köyde ağalara 

çocuklarını çalıştırmayan. 

            -Bayan,evlenecek kocasının namazlı,dinine bağlı bir kişi olmasına dikkat etmeli. 

            -Erkekte;dürüst,namuslu,terbiyeli kimse olmasını istemelidir. 

            -Tartışan ailelerin çocukları problemli olmaktadır.Problemsiz bir aile kurmalı. 

  

            S-5) Âile-Çocuk-Anne-Baba konusunda genel teklifleriniz nelerdir? 

            C-5) –Âilelerimiz bizi düşünsün ve dinlesinler. 

            -Abilerimiz sigara içmesinler. 



            -Yalnız başına kararlar alınmasın. 

            -Küçük konular büyütülmesin. 

            -Kardeşlerimiz olsun. 

  

            Özetle:Öğrenciler bazı olumsuzlukları söyleyip saymalarına rağmen,yine de 

âilelerine olan güven,sevgi ve övgülerini dile getirmektedirler. 

            Her şeye rağmen…….. sevmektedirler….. 

            En çok dile getirip üzerinde durdukları problem ise;âilelerin gereksiz ve önemsiz 

meselelerden dolayı kavga ve münakaşa ederek,birbirlerini kırmalarıdır. 

            Özellikle kurmak istedikleri aile ortamının,bulundukları ortamla aynı olmasını 

istememektedirler. 

  

            Ayriyeten eğitim ve okul ile ilgili olarak verdikleri cevab ve isteklerde;-Tüm 

köylere okul olmalı..Yatılıda okumak..Meslek sahibi olmak..derslerde hikaye 

anlatılmalı..Şaka yapılmalı..açık ve net anlatılmalı.. 

             Dünyada savaşlar olmasın,çocuklar aç kalıp ölmesin..Hırsızlık 

olmasın..depremler olmasın..Kardeşçe yaşansın..Fakirlere yardım edilsin..Köylere 

okul,su ve evler yapılsın..Aids-e çare bulunsun..Müslüman ülkelere olan saldırılar 

dursun..Üniversite sınavı kaldırılsın.. 

Mehmet   ÖZÇELİK 

08-06-2006 

                             

 

 

 

 

 

 

 



MİSYONERLİK   FAALİYETLERİ 

  

Misyoner,hristiyan olmayan ülkelerde hristiyanlığı yayan kimselere verilen özel 

bir addır. 

Misyonerlik Hz.İsanın 12 havarisinden beridir süregelmektedir.Batı dünyasının 

dünyaya açılmasının siyasi bir versiyonudur,daha doğrusu hakimiyet 

politikasıdır.Burada birinci derecede denize düşmüş boğulmak üzere olanlar elde 

edilmeye çalışılmaktadır,sunulan imkanlarla kendilerine bağlamaktadırlar. 

            Burada oynanan en büyük taktik ise;Afrika gibi zengin iken fakirleştirilen 

ülkelere veya kendilerinin fakirleştirdiği ülkelere mali ve yiyecek yardımı adıyla yardım 

sunarak veya askeri faaliyetle girdiği ülkelere yaptığı zulüm ve katliamlarla peşinden 

insani yardım adıyla faaliyette bulunmaktadır.Nitekim Irak’a yaptığı saldırının 

arkasından binlerce papaz Iraka gönderilerek faaliyet alanları sunulmuştur.Veya 

Türkiye gibi kargaşa içerisine itilip,arkasından ekonomik sıkıntıya konulduktan sonra 

dolar,lira ve yiyecek-giyecek gibi yapılan yardımlarla halkın gönlünü çalınmaya 

çalışılmaktadır.Bu bazen kendilerine üye olanlara 100 dolar,üye yapanlara 500 

dolar,araba,iş,kadın gibi cazib tekliflerle zihinleri bulandırılmaya çalışılmaktadır.Bazen 

de bedavaya dağıttıkları İncillerin arasına yüz dolarları koyarak halkın sempatisi 

çekilmeye çalışılmakta,insanların maddi ve manevi boşluklarından her türlü imkan 

sunarak yararlanmak istenilmektedir.Bunu yaparken de her türlü maddi,askeri ve 

siyasi destek görmektedirler. 

            Burada tedbir olarak alınacak en önemli yöntem telaşa düşmeden azimle ve 

kararlılıkla kendi insanlarımızın inançlarının takviyesine çalışmak,İman ve Kur’an 

hizmetiyle tebliğde bulunmaktır.Nitekim bir hristiyan misyoneri pek bir bağlantısı 

olmadığı halde Müslüman mahallesinde salyangoz satabiliyor,bir müslümanın evine 

girip davasını anlatabiliyorsa neden bir Müslüman bir çok irtibat noktası olan,her 

şeyden önce kendi dininden olan bir komşusunun,bir müslümanın evine giripte tebliğde 

bulunmasın,bulunamasın? 

            Ancak şu da bir gerçektir ki;Şimdiye kadar içten ve dıştan eli kolu bağlanıp,değil 

dinini yaşamak,öğrenme imkanı dahi bulamayan bu insanımızın geçmişte gelen,içine 

sinmiş bir korku mevcuttur.Bu korkuyu kırıp,misyonerlik faaliyetlerini de bir kamçı 

kabul ederek akli ve kalbi delillerle,bir iletişimci ve bir pazarlamacı hassasiyeti,sabrı ve 

kararlılığı içerisinde inancımızın pazarlanması gerekir. 

            Kıymetli bir mal ve eşya bile,iyi bir reklam ile sunulduğu takdirde,alma ihtiyacı 

olmayanlar bile bakacak ve arkasından taleb edecektir. 

            Müslüman bir kişi veya topluma karşı yapılan misyonerlik faaliyetleri doğrudan 

doğruya anarşiye hizmet etmektedir.Bu adeta Attan inip eşeğe binmeyi teklif etmek 

gibidir.Attan indirip eşeğe bindirmeye çalışan,eşeğe bindiremiyeceği gibi,ata binmekten 

de soğutmuş olacaktır. 



            Dinler arası Diyalog her ne kadar batının samimiyeti içerisinde gerçekleşmese 

bile,islamın ve müslümanların samimiyeti,mesajının kuvveti ve kendisini isbatı ağır 

basacaktır. 

            “Vatikan’ın Hıristiyan Olmayanlar Sekreteryası'nın sekreteri Pietro Rossano 

“Türklerle ve Müslümanlarla giriştikleri diyalogtan neyin kastedildiğini” apaçık ifade 

ediyor:  

“Diyalogtan söz ettiğimizde açıktır ki bu faaliyeti, kilise şartları çerçevesinde 

misyoner ve İncil’i öğreten bir cemaat olarak yapıyoruz. Kilisenin bütün faaliyetleri gibi 

diyalog da (…) Mesih’in sevgisini ve Mesih’in sözlerini nakletmeye yöneliktir. Bu 

sebeple diyalog, Kilisenin İncil’i yayma amaçlı misyonun bir parçasıdır.”  

Papa 2. John Paul de yaptığı muhtelif konuşmalar da aynı şeyi söylüyor: “Dinlerarası 

diyalog Kilisenin bütün insanları kiliseye döndürme amaçlı misyonunun bir parçasıdır” 

(Redemptoris Missio-1991-Roma) 

            Sulh ve barış ortamı islama ve müslümana yarar.Bu da bir diyalog,bir 

iletişim,kendilerini tanıma ve kendini tanıtma yöntemidir. 

            Özellikle misyonerler bilgili ve yetişmiş kimselerden seçilmektedir.Öyleki bunlar 

hristiyanlığı anlatma çerçevesinde siyasi özellikle bölücü bir çok yöntemide beraber 

yerine getirmektedirler. 

            Misyonerler neşriyat dünyasını çok iyi kullanmakta ve kullanmasını 

bilmektedir.Neşriyat yoluyla her yere rahatlıkla girebilmektedirler. 

            Siyonizm'in kurucusu Theodor Herzl’dir. 

            Misyonerler sürekli olarak bu hizmetlerini değişik adlarla yapmaktadırlar. 

            Misyonerlerin görüşlerinin kabul görebilmesi için sundukları ortamın her 

yönüyle,maddi-manevi boş olması gerekmektedir.Aksi takdirde maya 

tutmayacaktır.Bunun içinde orayı boşaltmak için her iş mübah ve meşru kabul 

edilmektedir.Özellikle dini ve ekonomik boşluk onların Pazar alanlarıdır. 

            Nitekim her savaş sonrası bunların yaptıkları reklamları artar,faaliyet alanları o 

savaş bölgelerinde çoğunlukla görülür.Bu Irak savaşından sonra görüldüğü gibi,Yalova 

depreminden sonra da misyonerlik faaliyetleri artış göstermiştir. 

            Misyonerlik İslam memleketlerinde yıkmakla iş görür.Yıkımdan sonra kendi 

yapımını ve fikrini inşaya başlar. 

            Osmanlının yıkılışında misyonerliğin girişimiyle farklı görüşte olanların 

birleşmesiyle maddi ve manevi açıdan kolu bağlanarak zaafa düşürülmüş ve yıkımın 

şartları hazırlanmıştır. 

            Tıpkı maneviyattan uzaklaşan bir Tevfik Fikret ve sonunda hristiyanlaşan Haluk 

gibi bir neslin yetişmesi yönünde çalışılmıştır. 



            M.Akif: Misyonerler, gice gündüz yeri devretmedeler 

  Ulemâ, vahy-i ilâhî'yi mi bilmem, bekler.. 

            Misyonerliğin anadoluda yaygınlaştırılmaya çalışılmasının en önemli sebebleri 

ise;bir hasret,özlem,mağlubiyetin kini,kendisine bir rakib görme,bereketli topraklar 

hayali ve emeli yatmaktadır. 

            Tanzimat fermanı ile başlayan batıcılık ve misyoner faaliyetlerinin artışının 

önünde en büyük engel Sultan Abdulhamid han idi.Ondandır ki,misyonerlerin      ilk 

hedefi onu devirmek idi ve de başardırlar. 

            Bu bizim acziyetimiz idi.Sultan Abdulazizin ifadesiyle: "Atalarımız batıya at 

sırtında futuhat için giderlerdi. Bizler ise, simdi tren ve vapurla, ancak diplomatik 

seyahat için gidebiliyoruz!" 

            İçten de Mithat Paşa gibi seviyesizlerin seviyesiz ve düşüklüğü Osmanlıyı 

düşürdü. 

            Mithat paşa içki sofrasında şöyle diyordu:” "–Bunda ne var ki?! Al-i Osman 

olacağına biraz da Al-i Mithat olsun!.." 

Misyonerler birinci hedef olarak hristiyan gibi yapmaya çalışırken ikinci aşama olarak 

hristiyanlaştırmayı amaçlamaktadırlar.Ancak hristiyanlaştıramıyacaklarına daha 

kuvvetli inandıklarından ümitlerini kesmemekle beraber hristiyan gibi 

yaşamaya,düşündürmeye ve taraftar olmayı hedeflemektedirler. 

Misyoner Rahip Samuel Zwemer bir sözünde şöyle der"Müslümanları vaftiz 

etmek için boş yere çabalayıp durmayalım.. Başka yollar deneyelim. İslam ülkelerinde 

girişeceğimiz faaliyetlerde onlara, Hıristiyan adetlerini, Hıristiyan bayramlarını, 

Hıristiyan kültürünü, Hıristiyan ahlakını aşılayalım." 

            Özetle;Misyonerlik faaliyetlerine karşı uyanık olmakla beraber,en önemlisi 

insanımızın inanç ve maneviyat açısından güçlü ve kuvvetli olması yönünde adım 

atılması halinde yapılan tüm faaliyetler geri tepecek ve Müslümanlar için bir kamçı 

olacaktır. 

  

                                                                                              Mehmet   ÖZÇELİK 

                                                                                                     19-04-2004 

  

  

  

  



REJİM   TARTIŞMASI 

  

            Rejim,toplumun temel direklerini oluşturan öğelerdir.Tıpkı binaların temel 

direkleri gibi.Rejimin direkleri de zamanla binanın direkleri gibi aşıma,zaman aşımına 

uğrar. 

            Direkler oranın sakinlerinin sakince yaşıyacakları yapı göz önünde 

bulundurularak yapılır veya yapılmalıdır.Aksi takdirde kabul görmeyip yıkılmaya 

mahkum olurlar. 

            Rejimler insanların ve bulunulan asrın ömrüyle mütenasibtir. 

            Rejimlerde herkesin mutluluğu aranır.Tâ ki başka bir rejim ihtiyacı 

duymasın.Geçersiz veya miadını doldurmuş rejimler uygulanmayan kanunlar 

gibidir.Nitekim şapka kanunu halen mevcut iken bir yaptırıcılığı bulunmamaktadır. 

            Rejimler gerektiğinde tartışılmalıdır.Seviyeli yerlerde ve seviyelice alternatifler 

üretilerek ele alınmalıdır. 

            Rejimler elbiseler gibi olup,zaman ve mevsime göre değişebilir.Cilt değil ki sabit 

ve sürekli kalsın,ilahi değil ki tartışılmasız olsun. 

            Asrın başındaki kara trenle bir rejim kurulduğu düşünülüp devam 

ettirilmesi,herkesin kara trene binmesinin istenmesi veya zorlanması bir zorbalık ve 

halka bir eziyettir. 

            Rejimler konulduğu gibi kaldırılabilmelidir de…Çünki ilahi olmayan her kanun 

değişim kanununa tabi olup,gelişme göstermektedir. 

            Gelişen dünyaya ayak uyduramayan rejimler ihraç edilmeye mahkumdurlar ve 

onları savunanlar da… 

            Bu millet bir çok rejimlerden geçmiştir.Koca Osmanlı çınarından çıkan bir 

filizden Türkiye Cumhuriyeti doğmuştur.En zor böyle bir değişimi ve dönüşümü yapan 

bu ülke elbetteki kendisinin elini ve kolunu bağlayan bağnaz ve dar kalıplardan da 

kurtulabilecektir. 

            Her elbise her zamanda her bünyeye ve herkese uygun gelemez ve gelmesi de 

düşünülemez.Bir dönemin belli bir rejim elbisesi gelişen zaman içerisinde madden ve 

manen gelişen topluma dar gelecektir. 

            Buradaki tezat ve karşı koymalar geçmişi tamamen silme olarak düşünülmekte 

ve gereksiz tepkilere gidilmektedir. 

            Nitekim Osmanlıdan Cumhuriyete geçilirken bu yanlışlar yapılmıştır.Geçmişe 

aid olan her şey silinmiş,hafızalar kazılmış,izlerine dahi tahammül edilmediğinden 

kelleler uçurulmuştur. 



            Esas olan rejimi kaldırmak değil,onu tashih etmektir.Mecvut rejim elbisesinin ise 

yarayan kumaş parçalarını bedene uydurmaktır.Aksi takdirde bedeni elbiseye 

uydurmak gerekecektir ki;buda bedeni doğramak ve insanı öldürmektir. 

            Yüzde beşlik bile olmayan bir kesim sürekli olarak rejim problemi 

üretmekte,yüzde 95 ve 99’a tahakküm aracı olarak kullanmaktadır. 

            Mevcut olan rejim değil yüzde yüzü,yüzde yetmiş,elli,kırk ve yirmiyi bile 

memnun etmemektedir.Herkes şikayetçidir.Dünyada rejimini değiştirmeyecek bir ülke 

düşünülecek olsa idi,hiç tereddütsüz Rusya derdik.Rusya bile kominizm rejimini 

bıraktı.Milyonlarca kanın ve iskeletin üzerine bina edilen bu rejimin içinin boş olması 

onu ayakta tutamadı ve yıkıldı. 

            Bizler birbirlerimizi anlamıyor,anlıyamıyor ve anlamak istemiyoruz.Düzeltmek 

ve düzgün hale getirmek yıkmak değildir. 

            Ne eski eski olduğu için reddedilir,ne de yeni yeni olduğu için kabul edilir. 

            Biz ne Osmanlıyı tamamen kabul,ne de Cumhuriyeti tamamen red ile sahili 

selamete ulaşabiliriz.Her ikisinin doğrularını ve tecrübelerini mezcederek geleceğe 

yönelik esaslar tesis edebiliriz.Nerelerde hata yaptığımızı görüp düzeltmek,yanlışta ısrar 

etmemek,bir erdemlik ve ileri görüşlülüktür. 

            Sürekli rejim korkusunu üretip türetenler,aslında kendi dar kafalarındaki rejim 

şablonunun yıkılacağından korkmaktadırlar.Bizzat rejimin çürüklüğünü ima ederek de 

kurdukları rejimi yine kendileri kendi elleriyle yıkmaktadırlar. 

            27 Mayıs 1960 ihtilaliyle her 10 yılda bir ihtilal yolunu açanlar otomatik makine 

gibi nöbete tutulanların nöbet saatlerinin değişmesi,depreşmesi ve deprasyonundan 

başka bir şey değildir. 

            Bu hastalık aydın geçinenlerimizde de mevcut olup,heves edilmektedir.Nitekim 

Emre Kongar:”Çok partili dönemdeki ilk askeri müdahale,Demokrat partinin rejimi 

yozlaştırmasına,demokrasi adına çoğunluğun diktatörlüğünü uygulamaya çalışmasına 

karşı yapıldı ve dünyadaki öteki askeri müdahale örneklerine bütünüyle ters bir 

biçimde,demokrasiyi rafa kaldırmak için değil,tam tersine,demokrasiyi işletmek için 

gerçekleştirildi.Nitekim 27 Mayıs askeri müdahalesinin hazırlattığı 1961 

anayasası,bügün bile dünya anayasaları içinde en demokratik anayasa olma özelliğini 

korumaktadır.”[1] 

            Herkes gözlüğünün rengine göre alemi görmektedir. 

            Cenab-ı Hak hikmeti gereği olarak menfi insanların menfi icraatlarının 

menfiliğini bu milletin dibe vurmalarıyla göstermektedir.Bu arada iyi insanları 

çıkartarakta gösteriyor ve isbat ediyor.Fatura ağır,tecrübe zor,ancak sonuç 

olumlu.Rejim problemi üreten bu insanlar neden çözüm yolu göstermemekte,çare 

üretmemektedirler.Çareyi çaresizlikte aramaktadırlar. 

            Rejim tartışılmalıdır.Tartışılmazsa doğrular nasıl bulunacak,yanlışlardan nasıl 

kurtulma yoluna gidilecektir. 
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            Hukuki kanun ve yasalar çıkarılırken az bir kısım ve kesimin değil,tüm dünya ve 

insanlık için evrensel değerler göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. 

            Değişen dünyada ne kadar değiştik?Kaç arpa boyu yol aldık?Ding beygiri gibi 

aynı noktada dönmekteyiz.Arabamız sürekli patanaj yapmaktadır. 

            Memleketimizde doğruları bulmak ve ulaşmanın adı hakaret olarak 

adlandırılmakta,bazı gizlilik ve dokunulmazlık zırhına büründürerek gizlemeye 

çalışılmakta veyahutta açıklanmasının doğuracağı zorluklardan ve infiallerden 

korkulmaktadır. 

            Rejim korkusunu sürekli üreten,milletin rağmına hareket eden CHP ve 

taraftarları bununla kendilerini ayakta tutma politikası gütmektedir.Bu amaçla gerilla 

hareketi içerisine girmeyi düşünmekte ve milleti sürekli tahrik etmektedir.Türkiyenin 

geri kalmasında CHP’nin vebali büyüktür.Bir derece bu vebali bu hırçın hareketinden 

vazgeçerek hafifletebilir. 

            Toplumun ve ekserin huzur ve güveni esastır.Bazı sevdalar uğruna feda 

edilmemelidir. 

            Namussuz ve arsızlara gösterilen müsamaha ve verilen cesaret,namuslu ve 

dürüstlerede tanınmadıkça yanlışlar ve kayıplar bitmeyecektir. 

            Kaybeden bizleriz,hepimiziz.Dedem kaybetti,babam da kaybetmekte,ben ise 

kaybetmek üzereyim,oğlumunki ise meçhul,torunumunki ise ihtimal dahilinde… 

            300 sene de düzelmeyecek ve düzeltilemeyecek bir yoldayız.Ancak sürat 

asrındayız.Allah’a olan iman ve ümidimiz var.Ümitsizlik ise bize yaraşmaz. 

            Ümitvarız,cennet-âsa bir bahara… 

  

                                                                                                          Mehmet  ÖZÇELİK 

                                                                                                                01-01-2004 

              

             

 

  

 

[1] Yeni Şafak.7-1-2004. 
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 ÜÇ SİLAHLI   DİKTATÖR 

LENİN   -     STALİN    -    MAO 

  

            Lenin işçi sınıfını ele alır ve tüm ideolojisini bunun üzerine 

oturtturur.Politikalarını bunun üzerine yürütür.Ekim devrimi bunun ilk adımıdır.Bu 

kesimden de sürü olarak bahseder.Onlara bir çoban gerektiğini ve onun da kendisi 

olduğunu isbata çalışır. 

-Vladimir İliç Lenin (1870 - 1924) 22 Nisan 1870'te Simbirsk kentinde 

doğdu.Orta halli altı kardeşten ikincisi olarak bir öğretmen çocuğudur. 

-Lenin takma adı olup,kendisini çoğunluk anlamına Bolşevik,karşı grubu da 

Menşevik yani azınlık olarak değerlendirdi. 

-“7 Kasım 1917'de Lenin'in önderliğinde Bolşevikler iktidarı ele geçirdi. 8 Kasım 

1917'de Halk Komiserleri Kurulu başkanlığına seçildi. 21 Ocak 1924'te Gorki kentinde 

öldü.”    -Adeta avrupadaki milliyetçilik akımlarına alternatif olarak doğan Kominizm-

Sosyalizm bir demir yumruk idaresi olarak,başta Türki Cumhuriyetteki farklı ırkları 

asimile ederek kendi içinde eritmiş,tek potada bu farklılıkları zorbalıkla ve tek tip bir 

insan olarak tornadan çıkma bir özellikle yetiştirmeye ve idareye çalışmıştır. 

Yahudi asıllı olan Troçki’nin(1879-1940)iç karışıklıkları başlatması ve 

karıştırması Leninin işlerini kolaylaştırıyor ve başarısına katkıda bulunuyordu. 

-Batının kapitalizmine karşı ters kutuptaki bir sosyal ve komin 

hareketidir.Ancak önünde çarlık bir engeldi.Onun kaldırılması için de huruç 

hareketleriyle halkı isyana teşvik ederek kullanmaya çalıştı. 

- “Mihayl Gorbaçov’un 1985’te Komünist Parti Genel Sekreterliği görevine 

gelmesiyle başlayan SSCB’nin dağılma 

süreci…”başlamıştır.Reformlar,demokratikleşme,yeni Rusya düzeni,yeniden 

yapılanma,devletlere kendini idare hakkı verme düşünce ve uygulamaları dev ve demir 

yumruğun parmaklarının açılmasıyla devletlerin hürriyetine kavuşma süreci de 

başlamış oldu.Bir devlet yerine 15 bağımsız devlet ortaya çıktı.Bu açıklık ve şeffaf olma 

süreci rusyayı iç patlamadan kurtararak dışa açtı ve dünyayı tanımaya 

başladı.Kabuğunu kıran Rusya dışa doğru büyüme ve kendini kabul ettirme çabalarına 

girdi. 

-“17 milyon km² toprağa ve 147 milyonluk nüfusa sahip çok uluslu bir federasyon 

olan Rusya, 12 Haziran 1990’da bağımsızlığını ilan edip Sovyetler Birliği’nden 

ayrıl…”dı.Bir asırlık süren hayali yönetim sürdürdüğü zulüm ve öldürdüğü milyonların 

kanında boğulmuş oldu. 

-Rusyaya korkulu rüyalar yaşatan ve düştüğü bataklıkta boğan Afganlı 

mücahitler olmuştur.Her ne kadar Çeçenler mevzii saldırlarla Rusları tedirgin edip 

korkutsalar da,Afganlılar yenilmez denilen rusun askeri gücünü yenilir kılmış ve adeta 



belini kırmıştır.Verdirdiği zayiatla beraber verdiği zayiat azımsanmayacak derecede 

yüz binleri bulmuştur. 

-İnsanlık tarihince belki de ilk defa koyu bir ateizm ve kominizm böyle bir devlet 

ideolojisi olarak ve uzunca bir zaman varlığını devam ettire gelmiştir.İnsanlara bir çok 

hayaller vadeden bu ideoloji akla gelmeyecek,tarihte eşine rastlanmayan her türlü 

zulmü,açlığı,katliamları uygulamış,20.asrı kanla yazmıştır.Asırların silemiyeceği bir 

leke ile lekelenmiştir.Hayatı kanla yıkadıkları gibi,zihinleri de ateizm,inançsızlığın en 

koyusuyla bir kabus gibi işlediler. 

-İşte örneği: "Maykop yakınlarındaki bir kampta toplanan rehineler -kadınlar, 

çocuklar ve yaşlılar - çamur içinde ve ekim soğuğunda korkunç şartlarda yaşıyor… 

Sinekler gibi ölüyorlar… Kadınlar ölmemek için herşeyi yapmaya hazır. Kampı 

korumakla görevli askerler bu kadınların ticaretini yapmak için bu durumdan 

yararlanıyorlar." (Komünizmin Kara Kitabı, Doğan Yayınları, İstanbul, s. 134-135) 

Özel mülkiyet hakkını tamamen insanların elinden alıp,devlet eline teslim 

ederek,halkın iradesini devre dışı bırakan bir rejim acımasızca uygulandı.Sadece bilinen 

o ki;öldürülen insanların sayısı 60 milyonu bulmaktadır.İşkence ve her türlü zulümlerde 

cabası… 

Monotom ve tek tip bir insan,tornadan çıkma düşünce ve yaşayışda bir insan 

oluşturulmaya çalışılmıştır. 

1917’de başlayan,insanı sürü ve değersiz görme uygulaması fiili olarak 1989 

yılına kadar devam etmiş,ondan sonra da kendisinden ayrılan ve kafa tutan Çeçenistan 

ve Afganistanda yüz binlerce insan heder olmuştur.  

Parolaları tek bir şey idi;Devrim..neyi mi?İnsanlığı,inancı,insan 

haklarını,sermayeyi,zayıf kesimi,insan ahlak ve değerlerini..kısacası insanca yaşamaya 

dair her şeye karşı devrim..halk adına halka aid her şeyi devirme… 

Lenin işin proje ve tesisini yapar ve kurarken,hasta ruhlu adam ve Gürcü asıllı 

Stalin(1879-1953) de bunun icraat ve uygulamaya geçirmede önemli rol oynamıştır. 

Lenin 3 kez felç geçirmiş ve frengiden ölmüştür.Beyni ise bir kavanozda 

muhafaza edilmektedir. 

Ateist ve diktatör olan Lenin nikahını kilisede kıydırır.Eşi Kurupskaya’da 

kendisinden geri değildir.En büyük yardımcısı ve destekçisidir.Sürgünde gözetimde 

olmasına rağmen 30 eser ve yazar ve bunları arkadaşlarına postalarken ya çizmenin 

ökçesinde götürür veya sütle yazıp ışıkta ve ütü sürülerek okunur. 

Aynı yöntemin bir benzeride 8 yıl sonra Rusyadaki Kominizmin de etkisiyle 

Çin’de uygulanmıştır. Mao Tse Tung’un 1949 yılında başlattığı zulüm 1976 yılına kadar 

sürmüştür.O da en ağır ve zorbaca bir şekilde…Burada da uygulanan kominizm sistemi 

milyonların hayatına mal oldu.Böylece 20.asır kominizmin kaosu olarak hatırlanacak ve 

tam bir kayıp olarak tarihe geçecektir.Gelecek bir asır ise onun pisliklerini temizlemekle 

meşgul olunacak bir asır olacaktır. 



Tek çocuğun dışında ikinci çocuğa müsaade etmeyen Çin,1970-den beri 

uyguladığı bu politikaya aykırı durumda doğan çocuğu ya ailesine öldürtüyor veya 

kendisi öldürüyor. 

            Her üç zorbanın uygulamış oldukları tüm uygulama,insan fıtratına zıt kanun ve 

kuralların uygulamasıdır.İnsan hayatını düzenleyen değil,insan hayatının düzenini 

bozacak birer insanlık ve insanlığın virüsüdürler. 

            Bizden de rusyaya bir kominizm hayranı olarak 3 sefer giden Nazım Hikmet 

anladığı ve kendisine anlatılan kominizm ve sosyalistliği orada göremez,Stalin 

taraftarları için de:”Bir gram insanlığı olmayan asalaklar"demeyi de ihmal etmez. 

            Aldanıp aldatıldığını ve anlatılanların bir hayal ve kandırma ürünü olduğunun 

farkına ömrünün sonlarında da olsa varır ancak bir kere çıkmaz sokağa girmiş ve 

bırakılmamaktadır. 

            İkrarında: "Söz gelişi ben, yirmili yılların başlarında Sovyet Rusya'ya gelince, 

herhangi bir Sovyet yurttaşının bütün haklarına sahip olmuştum. Rus arkadaşlarım gibi 

Sovyet seçimlerine katıldım. İstediğim resmi görev için adaylığımı koyabilir, bütün 

cumhuriyetin başkanı bile seçilebilirdim. Kısıtlamalar, yöntemsel farklılıklar, kırk yıl 

önce bizim için modası geçmiş kavramlardı. Burjuva saplantıları! Her şey ne kadar 

değişmiş! Ellili yıllar başında Sovyetler Birliği'ne geldiğimde Sovyet vatandaşı 

olabilmem söz konusu dahi edilmediği gibi, parti üyeliğine adaylığım, devrim uğruna 

yıllarca sürmüş mücadeleme, devrimcilikten dolayı yıllarca hapis yatmış olmama 

rağmen "iç tüzük uyarınca" kabul edilmedi. Böyle cevap verdiler bana"  

  

  

                                                                                              Mehmet    ÖZÇELİK 

                                                                                                      23-04-2004 

  

 

 

 

 

 

 

 



TÜRKİYE   ÇEMBERİ 

  

            ABD üst ve altımızı oyuyor.Türk cumhuriyetleri ve Asya ülkeleri ile olan 

bağlantı kopuklukları bunu göstermektedir. 

            Türkiye bir asırdır ki içi boşaltılmaktadır.Şimdilerde ise altı 

boşaltılmaktadır.Irak,İran,Suriye,Lübnan,Kırgizistan,Afganistan ve içte yapılmakta 

olan olaylar bunu teyid etmektedir Çevremizde de sürekli bir değişikliğe 

gidilmekte,kurdukları rejimleri şimdilerde değiştirmektedirler. 

            Türkiye stratejik bir ülke olup,ABD maceracı,maceraperest bir ülkedir. 

            Türkiye harici ellerle sürekli karıştırılmaktadır.Nitekim GEORGE Soros:”     

Mesleği spekülatörlük, para sihirbazlığı... Ancak o, sadece ekonomiyle değil, iktidarlarla 

da oynuyor. Ukrayna ve Gürcistan’ın ardından, Kırgızistan’daki sivil darbenin 

gerisinde de yine o ve kurduğu vakıflar var. 

60 ülkede kurduğu vakıflara 5 milyar dolar aktaran Soros’un Türkiye’de 

harcadığı para ise 5 milyon dolar. Ukrayna, Gürcistan ve Kırgızistan’daki gelişmeler 

sonrası eski Sovyet cumhuriyetlerinde endişeli bekleyiş hâkim.”[1] 

Bunlarda demokrasi adına ve Büyük Ortadoğu Projesi çerçevesinde 

yürütülmektedir. 

30 bin insanın öldüğü PKK teröründe terörist başı Abdullah Öcalan itirafında 

şöyle diyor: “Lübnan’da bulunduğumuz süreçte ASALA ile görüştük. ASALA’dan 

Mafyan (K) ile görüştük. Kendilerine göre kapalı bir yapıları vardı. Bizle ortak eyleme 

girmiyorlardı. ASALA 1983 yılında dağılma sürecinde idi. İkiye ayrıldılar. Bekaa’da 

birbirlerini vurdular ve örgüt, örgüt olmaktan çıktı. ASALA daha çok Kurtuluş Örgütü 

ile ilişkiliydi. Onlarla ilişkileri sonucu parçalanma oldu. ASALA’nın bize verecek 

adamları yoktu. Bunların bizim eğitimimize de ihtiyacı yoktu. Yıllarca FKÖ içerisinde 

eğitim görüyorlardı. Bunların bize yardım edecek ne paraları, ne de kadroları vardı.” 

“ASALA ile görüşmelerimizde, kendi Ermeni iddialarını getiriyorlardı. Ermeni 

katliamında Kürtler’in de rolü olduğunu, Van, Bitlis, Diyarbakır, Dersim, Erzincan, 

Artvin illerinin Batı Ermenistan olduğunu söylüyorlardı. Harita anlaşmazlığı yüzünden 

ilişkilerimiz koptu.” 

“Uzun bir süre temas kuramadık. Ancak Avrupa üzerinden kiliselerin ve zengin 

işadamları vasıtasıyla mali destek sağladılar. Buna karşılık metropollerde eylem 

yapmamızı istediler. Bu isteklerini genelde Yunanistan bahsinde değineceğim kişiler 

vasıtasıyla ilettiler.”[2] 

            Hasta adam olarak nitelendirilen Osmanlı içte çıkarılan isyanlar ile,Sultanın 

kötülenmesi ve saldırıya maruz bırakılması ile,Katliamlar,Ermeni gibi her devletin 

ölecek adamdan bir şeyler koparma sevdası içdeki yıkılışı daha da hızlandırıyordu. 

Nitekim ondan sonra da 4 defa yapılan iç ihtilaller ile sekteye uğratılarak,milletin 

dik durması engelleniyordu. 
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Hesaplar ve hesap sahiblerinin hesaplarının uzun ve değişik olması bu zor gidişi 

daha da zorluyordu. 

Nitekim Selanikten göçen Yahudiler ve Sabataistler bu emellerini 

gerçekleştirmek için devletin önemli kademelerini ele geçirdiler ve de etkili oldular. 

Soner Yalçın Efendi adlı kitabında;”Selanik bir Yahudi ve Sabataist 

kentiydi.Balkanların Kudüsü olarak biliniyordu. 

Selanikin nüfusu 90 bindi.Bunların 50 bini Yahudi ve sabataist idi. 

Büyük gazetelere gelince,Bunlarda Yahudilere aittir.”[3] 

“Gazeteci-Yazar Cengiz Çandar, AKP’lilere verdiği konfe-ransta ‘’kendisinin 

CIA ve Mossat’ın ajanı olduğunu” savundu.  

AKP Ankara İl Başkanlığı Siyaset Akademisi faaliyetleri kapsamında konferans 

veren Çandar, konuşmasına, ‘’CIA ve Mossat’ın ajanı olduğumu, ABD’den para alan 

gazeteci-lerden olduğumu bilin, beni öyle dinleyin’’ diyerek başladı.”[4] 

Atatürkün hanımı Latife hanım da dönmedir. 

            1.dünya savaşına girmemize sebeb olan Mithat paşa Yahudi bir aileden 

gelmektedir.”1889 yılında yayımlanmış olan Edvaro Drumont’un La France Juwe adlı 

kitabının 1.cildinin 113 sayfasında Yahudilikten geldiği ileri sürülmektedir.Bu kitapta 

Mithat Paşanın annesinin Macaristanlı bir hanım olduğu yazılmaktadır.”[5] 

” Ünlü Türkçü Nihal Atsız da pek çok yazısında Dönmeliğe atıflarda bulunur. 

Mesala Orhun dergisinin 12 Mart 1934 tarihli nüshasında Yunus Nadi'den aşağı 

olmamak üzere, "Yahudi iki türlüdür. Biri asıl Yahudidir, bu dilinden tanınır. Biri de 

Yahudi dönmesidir. Bu dilinden tanınmaz. Bunu tanımak için yüzünün mütereddit 

Yahudi hatlarına dikkatle bakmak lazımdır. Yahudiyle Yahudi Dönmesi'nin hiçbir 

farkı yoktur, Biri 'biz Yahudiler' derse öteki de 'siz Türkler' der" diyerek noktalar 

sözlerini.” 

Varlık vergisinin konulmasının bir sebebi olarak;Türkiyede bulunan Yahudilerin 

israile gidişini sağlamak,bunu imzalayanların üçünün dönme ve üçünün de mason 

olduğu ifade edilir.[6] 

            Şu bir hakikattır ki;Türkiye durulursa,kendi içinde uzlaşma ve mutabakata 

varırsa,İslam ülkeleri için demokrasi de model olabilir. 

            Üç yıldır istikrarı yakalamaya çalışan şu An ki Türkiyede,Cumhurbaşkanının 

çıkışları ve hükumetle zıtlaşmaları,Genelkurmay başkanı Hilmi Özkök’ün,Türkiye 

İslam memleketi değildir,sözleri,Anayasa başkanı Buminin,tüm uzlaşma çabalarına 

rağmen başörtüsünün meclisde de kabul edilse kabul edilemez olduğunu ifade eden 

hukuk dışı ifadeler hep bu istikrarı sarsmaya ve bozmaya yönelik bilinçli veya bilinçsiz 

çabalardır. 
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            Belikli birileri düğmeye basmış olup,her zamanki kızdırılan temcid plavına 

benzemektedir.Bıktırmakta ve kokutmaktadır. 

            Asıl uğraşılması ve görülmesi gereken ise;” Kemal Uzan, şirketlerine el 

konulmadan önce iki bürokrata, "Arkamda paşalar var. Bana bir şey yapamazlar. AK 

Parti, asker şapkasını görünce kaçar" dedi. Baba Uzan, şirketlerine el konulmadan önce 

iki bürokrata, "Arkamda paşalar var. Bana bir şey yapamazlar. AK Parti, asker 

şapkasını görünce kaçar" dedi. Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Şamil Tayyar, firari sanık 

Kemal Uzan'ın 23 Nisan 2003 yılında birkaç bürokratla yaptığı ileri sürülen görüşmeyi 

köşesine taşıdı.”[7]  

            Bizde yapılmakta olan ya ifrat veya tefrittir.Tıpkı Tedavi edilmeden salınan 

hastalar gibi,ıslah edilmeden salınan mahpuslarda aynıdır. 

İnsanların ıslahı için çaba gösterilmemiş,onları kontrol edecek iman cihetinde bir 

çaba gösterilmemiş adeta bataklıklar kurutulmadan sineklerle uğraşılmıştır.Kenan 

Evrenin, “Asmayalım da besleyelim mi?” diyerek çözüm ihtilallerde ve asmalarda 

aranmaya çalışılmıştır.Bu ise milleti en az 30 yıl geriye götürmüştür. 

            Üstad Eşref Edibe:”Eşref bey,ben bu millete hıyanet edenleri araştırdım. 

Bunların hiç birisinin aslı Türk değil.”[8] Demiştir. 

            Zübeyir ağabeynin itidali dem-i (soğuk kanlılık,paniğe kapılmama)tarifi:”Bir 

gün İspartada Üstadımız ile birlikteydik.Üstadımız sohbet sırasında bir ara buyurdu 

ki;Şimdi Fransızların ve İngilizlerin uçakları gelse,burayı bombardumana tutsalar,(o 

sırada ayak ayak üstüne attı ve) ‘Zübeyir bana bir kahve yap’derim.İşte  

itidali demi böyle anlayacağız.”[9] 

            Üstad:”Bir insanın İslamiyete düşmanlığı yüz ise onu doksandokuza indirmek 

hizmettir,hatta yüzbire çıkartmamak dahi hizmettir.”[10] 

            İslam dünyasındaki yanlış düşüncelerin içimizde yer bulması,bazı İslamcı yazar 

geçinip toplumun inancına ve düşüncesine muhalif hareket eden ölçüsüz kimselere itibar 

edilmesi,dini boşluğun bir tezahürüdür.Bu da toplumdaki sarsıntılara sebeb olmaktadır. 

            Bediüzzaman hayatı boyunca halkın bilinçlenmesi yönünde çalışmış,devletten bir 

şey beklememiştir.Onlar için sadece,Başlarında akıl,kalblerinde iman olsun yeter 

duasında ve temennisinde bulunmuştur. 

Böylece Mehdi de gelse,İsa da gelse idareci,devlet başkanı olarak mı gelip iş 

yapacak?Elbette değil ve hayır.O halde oralarla iş bitmediği gibi,oralar ilk cezp edici 

yerler değillerdir.Süleyman peygamberin dışında hiçbir peygamber ve büyük zatlar bir 

idareci ve yönetici olarak gelmemiş ve onların içerisinden çıkmamıştır. 

Ancak burada onların rolü inkar edilmemektedir.Nitekim Hadis.”İnsanlar 

idarecilerinin yolunda giderler.”[11] 

“Ey Ebu Hureyre! Bir saat adaletle hükmetmek, gündüzü oruçla, gecesi namazla 

geçirilmiş altmış senelik ibadetten hayırlıdır.”[12] 
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Ancak eskilerin kahtı rical dediği adam kıtlığı zamanımızda fazlasıyla 

yaşanmaktadır. 

Türkiyenin oyuna gelmemesi,dost ve düşmanını iyi tanıması gerekmektedir. 

” Merhum Bayram Yüksel, şehadetinden 11 gün önce, yani 8.11.1997’de 

Almanya’da yaptığı bir sohbette şöyle diyor. “Üstad hazretlerinin en fazla kızdığı 

devletler; İngiliz ve Fransız’dı. “1400 senedir İslamiyete ikisinden zarar geldi.” 

diyordu.”  

Sürekli hayatında müsbet hareketi kendisine düstur edinmiştir. 

”Muhterem kardeşimiz Yusuf Has bey Erzurum’da bir sohbette Çantacı Necmi 

ağabey adıyla maruf kıymetli bir Kur’an talebesinin şu hatırasını not tutarak bize 

göndermiş. Kendisinden Allah razı olsun. Çantacı Necmi ağabey Bediüzzaman 

hazretlerinin talebesi Ahmet Feyzi Kul ağabeye soruyor. 

-Abi, bu kadar Kur’an tefsiri olmasına rağmen neden Risale-i nur gibi etrafında  

insanlar toplanmamış? 

Ahmet feyzi ağabey: 

-Diğer tefsirler Kur’an’ın sadece manasını anlatmışlar. Risale-i nur ise hem  

manasını hem de davasını anlatmış.”  

“Selahaddin Aslan bey Bediüzzaman’ın talebelerinden Said Özdemir ağabeyi 12.08.2000 

tarihinde bir ziyaretinde ondan dinlediği enteresan bir hatırayı anlatıyor: “Üstad 1958 

senesinde Ankaraya geldi. Beyrut palas otelinde kaldı. Târihçedeki resim, o otelden 

çıkarken çekilmişti. Emniyet, polis telaşlanıyor. Çok korkuyorlar… Üstad dedi ki; “Bizi 

parça parça da etseler, gene de emniyet ve asâyişi bozmayacağız. Mâsum ve mazlumlar, 

zarar görmesin diye asâyişi bozmayacağız”.”Salih Okur 

Sekreterin İngiliz ajanı Hmepher-e tavsiyesi:” Biz İngilizler, refâh ve se’âdet 

içinde yaşamamız için,bütün dünyâ devletlerinde ve müstemlekelerimizde fitne ve 

tefrikalar çıkarmak zorundayız. Osmânlı Devletini de ancak böyle fitnelerle yıkabiliriz. 

Böyle olmazsa, sayıca az bir millet, sayısı çok olan bir millete nasıl hükm edebilir? 

Bütün gücünle, za’îf noktaları ara bul ve oradan içeriye gir. Bilmiş ol ki, Osmânlı 

Devleti ve Îrân, za’îf devrelerini yaşıyorlar. Bunun için, senin vazîfen, halkı, idâre 

edenlere karşı ısyâna sevk etmekdir! Târîh, “Bütün inkılâbların,halkın 

ayaklanmasından kaynaklandığını göstermişdir”. 

Müslimânların ittihâdları, muhabbetleri bozulup, kuvvetleri 

dağılınca, onları râhatça imhâ ederiz) dedi.” 

Hempher itiraflarında:” 12- Kız, erkek, bütün İslâm gençliğinin kafasını 

karışdırıp, İslâmiyyet hakkında şübhe ve tereddüde düşmelerini te’mîn etmeliyiz. 

Mekteb, kitâb, mecmû’a [spor kulübleri, sinema filmleri, televizyon] ve bu iş için 

yetişdirilmiş elemanlarımızın vâsıtası ile, onların ahlâklarını sıfıra indirmeliyiz. Yehûdî, 

hıristiyan ve bütün gayr-i müslim gençleri, onları avlamak için, birer tuzak 



olarak yetişdirmek için, gizli cem’iyyetler açmalıyız!”bugün ise bunlar 

gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. 

İtirafında:” Târîh isbât etmişdir ki, dîne istinâd eden devletler dahâ uzun ömürlü 

ve dahâ nüfuzlu ve heybetli olurlar.” 

Bugün Türkiyede de yapılmak istene budur. 

Türkiyede en fazla yıpratılan kurum,aile kurumudur. 

Fransada her geçen yıl doğan iki çocuktan biri evlilik dışı,gayr-ı meşru olarak 

dünyaya gelmektedir. 

            Dünyada olduğu gibi,bizlerde de ve özellikle sanat camiasında,sanatçı 

geçinenlerde,üç ayda bu şöhreti ucuzca elde edenlerde 1-2 yıl içerisinde boşanmak adet 

haline gelmiştir. 

            Televizyonlarda aileyi zedeleyici sayısız proğram ve filimler… 

            Gazetelerde sergilenen ve bir meta haline getirilen kadın resimleri,aileyi kuran 

kadını yıpratma faaliyetleridir. 

            Önce kadın,sonra aile yıpratılmaktadır. 

Oysa kadına Hayat mektebi bilgisi verilmeli,öyleki kişiler evlenmeden önce ona 

hazırlandırılmalı adeta sertifika ve mecburi iki yıllık bir eğitimden geçirilmeli,denklik 

sağlanmalı,aile sağlamlaştırılmalıdır.Yapılanlar ise hep yıkıma yönelik faaliyetlerdir. 

Alev aile çatısını sarmıştır. 

AB’ne girmenin yoğun olduğu günde herkesde bir tedirginlik vardı. 

Oysa Suyla süt karıştığı zaman,hangisi daha etkili olur?Süt az dahi olsa suyun 

hususiyetini,rengini değiştirir.Türkiyenin AB’ye girmesinde de korkulacak bir durum 

yoktur.Yeterki biz südümüzü bozmayalım,südümüz bozuk olmasın. 

            Türkiyede 25 tane kaçak domuz çiftliği bulunmaktadır.Yılda 1 milyon domuz 

yetiştirilmekte,en az 3 milyondan fazla domuz tüketilmekte,piyasaya sürülmektedir. 

Yıllar itibarıyla milyonlarca ton domuz piyasaya sürülmüş,hepsi de kesinlikle dışarıya 

ihraç edilmemiş ve edilmeside mümkün değildir.Bir domuz bir yılda bir yıl içinde 

yavrulayan yavrularınında dahil edilmesiyle 481 doğuma ulaşmaktadır.Yiyecek olarak 

cam dışında her şeyi yemektedir.Çöplüklerle,pisliklerle ve kendi pisliğiyle de 

beslenmekte,öldürücü tirişin hastalığına sebeb olmaktadır. 

            Bozulma çok kapsamlı uygulanmaktadır. 

Türkiyede bunlar yapılırken İslam dünyası bizden geri değildir.Onlarda aynı 

oyunlara adeta mahkum hale getirilmişlerdir. 



            ABD’nin Ortadoğu planı.Iraka saldırdıktan sonra şimdide düşündüren;ABD 

İrana ve Suriyeye saldırırmı? 

Saldırma hesapta var.Önce İranın etrafını boşaltmaya çalışır,sonra saldırır. 

            Beyrut Başbakanı Hariri’nin ölümü üzerine gözlerin Suriyeye çevrilmesi, 

arkasından İsrailin iştahını kabartan saldırı tehditleri,İran’ın 4 sene içinde atom 

bombası üretecek tehditleri,ortadoğuyu karıştıran ellerin devrede olduğunu 

göstermektedir. 

            Kurdun kuzuya bahanesi nevinden olarak… 

            İran’da bulunan nükleer tesislerin bulunduğu belirtilen Deylem kentine füze 

düşmesi ve İran’a yapılan meçhul saldırı hiç de tesadüfi değildir. 

Irakta bugün hiçbir dönemde uygulanmayan bir vahşet uygulanmaktadır. 

Irak’ın Moğol istilasından bu yana gerçekleşen en büyük kültür yağması;1 

milyon kitap,10 milyon belge ve 14 bin arkeolojik eser Irak’ta kayboldu. 

            Oysa nükleer saldırı ve üretimini ABD ve İsrail kendisi fazlasıyla yürütmektedir. 

            Nitekim dünyanın çeşitli yerlerinde nükleer deneyler yapan ABd,Türkiyede de 

bunu yapmıştır. 

The Washington Post gazetesi, Mısırlı bilimadamlarının 1970 ve 80'li yıllarda 

ülke içi ile birlikte Fransa ve Türkiye'de nükleer deney yaptıklarını iddia etti. 05 Ocak 

2005 19:53 

            Dünya sürekli kan kaybetmektedir.Tedbir alınmazsa bunların boyutları artarak 

devam edecektir. 

            İşte bir örneği: 

”DÜNYADAKİ ÇOCUK ÖLÜMLERİ 

UNICEF’in 1998 Dünya Çocuklarının Durumu Raporu’na göre dünyada 7 milyonu 

aşkın çocuk kötü beslenmeden dolayı ölüyor. Bu oran, Hindistan’da yüzde 34, Haiti’de 

yüzde 21, Burundi’de yüzde 19, Nepal’de ise yüzde 9. Afganistan’da doğan bebeklerin 

dörtte biri, Nijer’de üçte biri henüz 5 yaşına gelmeden ölüyor. Bangladeş’te yeni doğan 

bebeklerin yarısı, Pakistan ve Sri Lanka’da dörtte biri, Hindistan’da üçte biri yetersiz 

beslenmeden ötürü normal kilosunun altında doğuyor. Bu rakam, birçok Afrika 

ülkesinde beşte bir, Irak ve Orta Amerika ülkelerinden Guatemala’da yüzde 15’e 

varıyor.  

2 MİLYON ÇOCUK SEKS PAZARINDA  

15 milyon çocuk ailesinden ayrı yaşıyor. Dünya genelinde 300 milyon çocuk işçi var. 

Çocukların beşte biri beslenme yetersizliği çekiyor. 100 milyon çocuğun evi yok, 

sokaklarda yaşıyor. Günde 30 bin çocuk, önlenebilir hastalıklar nedeniyle ölüyor. 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na (AGİT) göre, dünya genelinde yılda 1,2 

milyon çocuk satılıyor. Balkan ve Doğu Avrupa ülkelerindeki sokak çocukları, zengin 

Batıya kaçırılarak dilendiriliyor, suça itiliyor ve fuhuşa zorlanıyor. 10 yaşında 



olgunlaşan, 20 yaşında yaşlanan, 30 yaşında ölen yaklaşık 2 milyon insan, her yıl seks 

pazarına sokuluyor. Tayvan, Filipinler, Tayland, Vietnam, Kamboçya, Endonezya, 

Rusya, Romanya, Polonya, çocukları pazarlayan ülkeler arasında ilk sıralarda yer 

alıyor.  

SAVAŞLARDA ÖLENLERİN SAYISI 

Birinci Dünya Savaşı 

Ölü: 8.345.000 

Yaralı: 20.000.000  

Sivil Ölü: 10.000.000 

İkinci Dünya Savaşı 

Ölü: Yaklaşık 50 milyon 

1945-2005 YILLARI 

1945 yılından bu yana 194 savaş oldu. Bu savaşların yüzde 94’ü Üçüncü Dünya 

Ülkelerinde gerçekleşti, 1,8 milyar insan bu savaşlardan etkilendi. 110 milyondan fazla 

insan öldü, yaklaşık 3 katı sakat kaldı. 

Bugün yaklaşık 50 milyon insan silahlı çatışma içinde bulunuyor. Son 10 yılda iç 

savaşlarda 5 milyon kişi öldü, 6 milyon kişi sakat kaldı. Aynı dönemde 2 milyon çocuk, 

savaş ve çatışma ortamında hayatını kaybetti. 

Savaş ve çatışmalar tarım alanlarını etkilediğinden açlık, susuzluk ve bulaşıcı 

hastalıklarda artışlar gözleniyor. 1945’ten beri önlenebilir hastalıklar yüzünden ölen 

insan sayısı 150 milyon. 

Savaşlar, sadece 1990-1995 arasında dünyada, dörtte üçü siviller olmak üzere 5,5 milyon 

insanın ölümüne sebep oldu. (Avrupa’da 250 bin, Asya’da 1,5 milyon, Ortadoğu ve 

Yakındoğu’da 200 bin, Afrika’da 3,5 milyon). 

Yalnızca 1997’de, yetersiz beslenme sonucu 6 milyon çocuk hayatını kaybetti. 

HER YIL 8 MİLYON İNSAN AÇLIKTAN ÖLÜYOR 

Dünyada 10 milyondan fazla mülteci, 5 milyondan fazla evsiz insan var. BM’ye göre, son 

30 yılda yoksul ülkelerin sayısı 25’ten 49’a çıktı. Bu ülkelerde 610 milyon kişi çok zor 

şartlarda yaşıyor. Yoksul ülkelere yapılan resmi kalkınma yardımları, 1990’larla 

birlikte yüzde 45 azaldı. 6,2 milyar olan dünya nüfusunun, 5,2 milyarı yoksul. 2025 

yılında dünya nüfusunun 7,2 milyarı bulması, yoksul sayısının ise 6 milyarı geçmesi 

bekleniyor. 

Dünyada 800 milyon aç insan var. BM Gıda Örgütü’nün hesabına göre; bu sayının 2015 

yılında 400 milyona düşürülmesi için, 25 milyar dolar gerekiyor. Bugün dünya 

nüfusunun yüzde 20’si dünya gelirinin yüzde 80’ini kullanıyor. Geri kalan yüzde 80’i ise 

gelirin yüzde 20’sini paylaşıyor. 2010 yılında ise dünya nüfusunun 8,5 milyar olacağı 

Dünya Bankası Kalkınma raporlarında yer alıyor. Yine aynı rapora göre 2010’da 

nüfusun ilk 5 milyarı günde 1 dolarla; ikinci dilim bir milyar nüfus ise günde 2 dolarla 

hayatını sürdürecek. Günde kişi başına 3 dolar gelir, bugün için yoksulluk sınırı olarak 

kabul ediliyor. Raporda, 2010 yılında 6.5 milyar kişinin günde 2 dolar olan açlık sınırı 

ve bunun altındaki gelir ile yaşayacağı öngörülüyor. Dünyada 1960-1980 yılları arasında 

30 milyon insan açlıktan öldü. Bu rakam 1985-1990 yılları arasında 40 milyona 

ulaştı.”[13] 

            Bediüzzaman said Nursi Hazretlerinin eserlerinde sürekli işlediği konular, 

olanlar,yaşananlar,işlenenler,süreklilik arzetmektedir. 

1-Siyaset.2-Deprem,iman,fen bilimleri,hapishane,medeniyet,sefahet,inkarı 

uluhiyet. 
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            Dünya aklını başına almazsa bunlar katlanarak artmaya devam 

edecektir.Böylece beşer kendi kıyametini kendi başına koparmış olacaktır. 

  

Mehmet   ÖZÇELİK 

28-04-2005 

 

  
 

[1] Tercüman.28-4-2005. 

[2] Agg.Aydın 

CANDABAKOĞLU.28.04.2005. 

[3] Abidin Nesimi.Yılların 

içinden.sh.118. 

[4] ANKARA/05.03.2005 

[5] Hikmet Tanyu.Tarih 

boyunca Yahudiler ve 

Türkler.sh.259. 

[6] Afet Ilgaz.bak.Milli Gazt.23-

8-2002. 

[7] 13.07.2004-Tercüman. 

[8] Mehmet KIRKINCI 

Hayatım-Hatıralarım.sh. 120. 

[9] Age.154. 

[10] Age.159. 

[11] Keşful hafa.2/311. 

[12] Fütuhat-ı Mekkiye:8/409-

417. 

[13] Aksiyon-23-4-2005. 

                                              

 

 

  Y  A   S   A   K  ! 

  

            Yıl 1976 idi.Daha gençti.Gençliğin verdiği hissiyat ile suç işlemiş ve hapse 

düşmüştü.Böyle güzel olan gençlik yıllarını da hapishanede geçirmek,hapisten daha ağır 

hapis ve bir ceza idi onun için…Bu düşünceler içerisinde geçen zorlu hapis 

yılları,askerlikten beter bir yılların geçmediği,adeta saniyelerin nabzının 

tutulduğu,dakikaların zorlu aktığı,saatlerin yıllar gibi geçtiği sanki asırlık geçmeyen bir 

cehennem hayatı.  

İşlediği suç gibi bunda da tahammül edemedi.Herşeyi göze alarak kaçma 

yollarını denemeye başladı,asırları yıllara,yılları da günlere indirmek için…Başka türlü 

de geçmiyordu…   

            İzmir hapishanesinden kaçmak için tünel kazan bu genç,gençliğinin bu 

döneminde bir başarısızlık ile daha karşılaşmış adeta bir tokat daha yemişti.Yine boyun 

bükmekten başka çaresi yoktu.Çünki tek kurtuluş yolu olarak düşündüğü yol da 

tıkanmıştı.             
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Buradan başka bir hapishaneye,güneydoğuya sevkedilmişti.Burdaki 

hapishaneye  hapsedilen bu genç,kendisiyle beraber getirmiş olduğu üç-beş tane de 

küçük dolar ve marklardan da bulundurmuştu. 

Bu durum ise önceki işlediği suçlardan daha büyük bir suç olarak addedilmekte 

idi.Bir arama sonucu kendisinde bunların bulunmasıyla üstüne çullanılmış,iyice 

dövülmüştü. 

Çünki mark ve dolar bulundurulması ve kullanılması yasak idi…Yasakları 

çiğnemişti.Suçuna karşı,kaçmasına karşı normal bir gözle değerlendirilse bile böyle bir 

dolar mark bulundurma suçu kolay afedilecek suçlardan değildi.Affı ğayrı kabil bir 

suçtu. 

Çünki kendisini kabul ettiremiyenler,başarısını gösteremeyenler yasaklar ile 

kendilerini kabul ettirmiş veya öyle göstermişlerdi.Bu gibi yasaklar başarısızların başarı 

yolu idi. 

Milletin yolunu açamayanlar,o yolda gitmeyi yasaklayarak çare bulmuşlardı 

çaresizliklerine ve beceriksizliklerine. 

Milletin ekonomik pazarını oluşturamıyanlar,gelir kaynağını sağlıyamıyanlar 

kaçak sigaraya da yasak getirdiler.Bu mereti satma yasağına rağmen millet bu kapısını 

açık tutuyor ve cezalara aldırmadan gizli de olsa sürdürmeye çalışılıyordu. 

            Yasakların daha sonraki yıllarda kalkmasıyla insanlarda şu kanaat belirmeye 

başladı;Aaa yasaklamamakla devlet yıkılmıyormuş,tabiya çürük değilse…    

            Başörtüsüne getirilen yasaklarda devleti koruma adına yapılmış,insanlar mağdur 

edilerek daha büyük suç işlenerek tarihe gülünç bir sayfa daha eklenmiş oldu. 

            Burası kamusal alan denilerek baş örtüsüyle girilmesi yasaklanırken,o kamusal 

alanda mesela cumhurbaşkanlığı köşkünde o da ramazan da içkili kokteyler verilmiştir. 

            İşte yasakların mantık dışı mantığı… 

            Mantığa uymayan,hayata hayat katmayan,hayatı korumayan her yasak 

yasaklanmalı,çöplüğe atılmalıdır. 

            Hayatımızda bulunan bürokratik bir çok yasaklar hayatı frenleyip yavaşlatan 

kurallardır.Daha doğrusu kuralsızlıklardır. 

            Bu tip yasaklarda keyfilik ve menfaat yatmakta ve kokmaktadır.Çünki yapılan 

şeyin kokuşmuşluğu elbette bir gün etrafa saldığı kokularda kendisini 

gösterecek,gelecek nesillerle lanetle varılmaya kadar gidilecektir. 

            Yasaklar yolumuza gömülen mayınlardır.Hudutlara konulanlar fayda 

sağlayabilirken,emniyet için düşünülebilirken ki o bile zaman içerisinde önemini 

yitirip,devre dışı bırakılacak,ancak toplumun hayatına konulan mayınlar can almaya 

devam edecektir. 



            Yasaklar hayatın içine değil,hayatın dışına konulmalıdır. 

            Köpeklerin yeri evin içi değil,kapının önüdür.O bile ihtiyaç halindedir. 

            Konuşmaya getirilen yasaklar ruh ve kalbe vurulan zincirlerdir.Oysa atasözünü 

söylerken;İnsanlar konuşa konuşa,hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşırlar. 

            Bizler konuşmaya değil,koklaşmaya terkedilmişiz.Çünki konuşmak yasak. 

            Öyleki eğitim konusunda herkes konuşabilir,ancak bir eğitimci konuşup tenkid 

edemez çünki yasak… 

            Ağızlara,ellere,düşüncelere,kalblere bu kadar fazla pranga vurulan tek asır 

bizim asrımız.Tek memlekette bizim gibi birkaç memleket… 

            Düşünenler içeri,düşünmeyenler serbest… 

Düşünmeye vergi,düşünmemeye ödül… 

Ben senin ne düşündüğünü biliyorum! 

Rejimi tehdit etti..ben senin öyle yapacağını biliyorum..yapabilme ihtimaline 

binaen üç yıldan altı yıla hapsi istenmiştir. 

Keramet sahibleri tarafından… 

Aklıma gelmişken,aslında mahkemelere gerek yokki,böylece keramet ile suç 

işleme düşüncesinde olanlar ihtimaller ile çarşıdan toplanıp,zaman kaybı olmadan 

doğrudan içeriye tıkılmış olur. 

Gerçi ona da gerek yok,memleketi hapishane yaparsınız daha tasarruflu olmuş 

olur.Çünki gelecek olan faturaları da millete ödetmiş olursunuz. 

Hayatımıza konulan yasaklar çileyi kaldırmak için değil,çileden çıkarmak 

içindir. 

  

                                                                                                          05-11-2003 

                                                                                              Mehmet  ÖZÇELİK 

  

 

 

 



YA ŞEYTAN YARATILMASAY DI? 

            Yaratma,yaratılma,yaratılış hep Allah’a bakan yönlerdir.Burada İlahi 

İrade,Kudret,Adalet,Hikmet tecelli etmekte ve eseri görülmektedir. 

            Başta şunu teslim etmeliyiz ki;Allah asla zulmetmez.Allah mutlak manada 

Adildir. 

            Hâşâ Allah da mı zulmeder?Âyette;“Muhakkak ki Allah,yerde ve gökte zerre 

miskal zulmetmez.”buyuruyor. 

            Bediüzzamanın ifadesiyle:”Halkı şer şer değil,kesb-i şer şerdir.” 

            Yani şer,kötülük,çirkinlik ve musibet gibi şeylerin Allah’a,kadere bakan yönüyle 

yaratılıp var edilmesi şer değil,onların işlenilmesi,ortaya çıkarılması şer ve kötülüktür. 

            Çünki şer ve kötülükler ademidir.Bir vücudu yoktur.İnsan ise kesbiyle ona vücut 

vermekte,ortaya çıkarmaktadır. 

            Nitekim tüm bilgisayar proğramları  faydaya yöneliktir.Ancak o proğramların 

yine proğram ve proğramcılıktan kaynaklanan bir sebeble kötü yönde kullanılması hem 

kaçınılmaz ve önemli bir nokta olarak diğer yandan da ona karşı önlemler almak için 

sürekli aktivitenin arttırılmasına sebeb olup,teyakkuzda bulunmayı sağlar.Antivirüs 

gibi önlemler alınmaya çalışılır. 

            Şeytan zatı itibarıyla şerdir ve şerri temsil eder.İcraatları da ona yöneliktir. 

            Ancak olaya birde diğer açıdan baktığımızda görürüzki yani Kur’anda:”O 

İnanmayan insanların ölmesinden dolayı yer ve gök onların üzerinde ağlamaz.” 

            Mefhumu muhalifiyle yani ters orantı olarak anlaşılır ki;Mü’minlerin 

ölmesinden dolayı yer ve gök onların üzerinde ağlarlar. 

            Batıl mezheb olan Mu’tezile sırf Allah’ı tenzih etmek amacına matuf olarak 

Şerrin,kötülüklerin yaratılmasını Allah’a vermemişlerdir.Hikmet cihetini bilmiş 

olsalardı böyle yanlış düşünceye varmazlardı. 

            Hikmet cihetlerine gelecek olursak: 

            -Evvela Allah kıyamete kadar insanları aldatmak istemesine müsaade etmiştir. 

            -Eğer yaratılmasaydı insanların makamı sabit kalıp,melekler gibi olacak,her ne 

kadar düşme olmasa da yükselmede olacaktı ki,bu durumda zaten sayısız melekler var 

olup,insanın yaratılmasına da gerek olmayacaktı. 

            -Her ne kadar cehennem olmayacaksa da cennette olmayacaktı. 

            -Rü’yetullah gerçekleşmeyecekti. 



            -Herşeyden önce insanların yaratılmasındaki amaç Allah’ın tüm isimlerinin 

tecellisi ve insanın ona mazhariyeti içindir.Şeytan,kötülükler,musibetler olmasa idi 

Allah’ın Kahhar,Mümit,Cebbar,Şâfi,Muin gibi sayısız bir çok isimleri bilinmeyecek ve 

anlaşılmayacaktı. 

            -Eğer hastalıklar olmasaydı,koca Tıb ilmi ve buluşlar 

gerçekleşmeyecek,doktorluk gibi birikim gerektiren meslek ve birimler 

olmayacaktı.Adeta hayat monotom bir vaziyet alacaktı.Nitekim mezarda bulunanların 

hiçbir derdi yok,hastalıkları yok,hayatın meşgalelerinden,ilmi çalışmalardan hiçbir eser 

yok.Çünki hayat yok.Hayat musibetlerle,sıkıntılarla tasaffi eder,safileşip berraklaşır. 

            Mevlananın ifadesiyle;Hamdım-Piştim-Yandım. 

Hayat fırınının ateşinde pişip kızarmayan insan ham insandır. 

            Ateş yakıcıdır ancak hamlıktan kurtarıcıdır. 

            Ateş yüzünden evler ve barklar da yanmaktadır.Bu durumda ateşin yaratılışını 

şer telakki edip olmamasını dilemek tamamen şerri kabul etmektir. 

            -Şeytan yaratılmasaydı;İmanın ve islamın şartları bulunmayacak,Allah’ın 

bilinmesi,tanınması ve marifeti söz konusu olmayacaktı. 

            -Âhiret ve âhiret yolculuğundaki o aşamalar olmayacak ve bilinmeyecekti. 

            -Peygamberlik müessesesi bulunmayacak,evliya ve asfiya gibi makamlar söz 

konusu olmayacaktı. 

            -En önemlisi Peygamberimiz Hz.Muhammedin varlığı söz konusu 

olmayacaktı.Zira şeytan ve kötülükler olmayınca,O zatın tüm güzellikleri ve farklılıkları 

da gizlenmiş olacaktı.Alem öyle bir zattan mahrum kalacaktı. 

            -Kitaplara iman bulunmayacak,Allahın kelamı ve konuşması,emir ve yasakları 

bulunmayacak,insanla Allah arasındaki diyalog yaşanmayacaktı. 

            -Meleklerin bilinme şartı olmayacak,vahiy meleği,Azrail,mikail,İsrafil gibi büyük 

meleklerin vücudu bulunmayacaktı. 

            -Kader yani hayır ve şer Allahtandır.Dünya,imtihan ve insan olmayınca bu ilahi 

takdir geri kalacak,varlık binasının vücudu vücuda çıkmayacaktı. 

            -Âhiret gerçekleşmeyecekti.Çünki gerçekleşmesini gerektirecek sebeb mevcut 

olmayacaktı. 

            -Peygamberimizin ifadesiyle –Gözümün nuru-dediği namaz 

bulunmayacak,varlıklar hem Peygamberimiz gibi gözünü,hem de namaz gibi gözün 

nurunu kaybetmiş,bunlardan mahrum olmuş olacaktı. 

            -Zekat gibi bir yardımlaşma müessesesi,hac gibi bir buluşma ortamı,oruç gibi bir 

terbiye ve Samediyetin neticesi,Rahmaniyetin hakikatı anlaşılmayacaktı. 



            -Kelime-i Şehadetin iki tarafı da kopmuş olacaktı. 

            -Şeytan yaratılmasaydı;Ahlak,fazilet,sevgi,insanlık gibi tüm güzel hasletler 

bilinmeyecekti. 

            -Herşey zıddıyla bilinmesi sırrıyla,nasılki gündüz gece ile bilinirken,cennette 

cehennemin varlığıyla daha iyi anlaşılıyor ve lezzet ve iştiyakını arttırıyor. 

            -Dünya imtihanı hep şeytanın var edilmesiyle gerçekleşmektedir.Aksi durumda 

insanlar arasında sayısız mertebeler ortaya çıkmayacak,kim seviyeli kim seviyesiz 

bilinmeyecekti.Öğrencileri imtihan yapıp seviyelerine göre tasnif etmek nasılki eğitimin 

bir gereği ise aynen öylede,dünya okulunda,Peygamberimizinde buyurduğu 

gibi;”İnsanlar madenler gibidirler.”Kömürden elmas madenine kadar ayrıştırılma ise o 

madenlerin ateşe girerek kendi içinde ayrıştırılmalarıyla mümkündür.Aksi halde 

kömürle elmas arasında bir fark olmayacaktı. 

            Allah’da insan madenlerine şeytan gibi bir ateşi yaratarak ayrıştırılmalarını 

sağlamaktadır. 

            İmanın dereceleri küfrün derecesiyle ortaya çıkar.İkisinin mücadelesiyle 

tarafların farklılığı ücret ve cezası gerçekleşir.Eğer küfür olmasa,mücadelede 

bulunulmasa idi,şehitlik,gazilik,kahramanlık gibi hakikatlar anlaşılmayacaktı. 

            Hz.Ömerin kardeşini öldüren kişi daha sonra Müslüman olur.Hz.Ömer onu her 

gördüğünde soğuk davranır.O sahabede bundan rahatsızlık duyup Hz.ömere şunu 

söyler. 

            Ya Ömer,eğer senin kardeşin beni öldürseydi,ben kafir olarak ölecek,oda gazi 

olacaktı.Ancak Allah benim elimle onu öldürerek o şehit oldu ve ben de şimdi 

Müslüman oldum.Bu daha hayırlı olmadı mı? 

            Hz.Ömer bu ifade üzerine ona muhabbet edip,dostluğunu devam ettirir. 

            Allah hiçbir cevheri zayi etmez.Hiç bir cevherin çıkışını da engellemez. 

            Yağmur ve kar rahmettir.Ölü toprağa hayat verirken,bir yandan da baharın 

sıcaklığını içerisinde barındırmaktadır. 

            Evini sağlam yapmayan bir insanın bundan zarar görmesi,bunların rahmet 

oluşunu ortadan kaldırmaz. 

            Beşer zulmeder,kader adalet eder. 

            “Âyette:”Umulur ki şer ve kötü gördüğünüz bir şey sizin için daha 

hayırlıdır,hayır gördüğünüz bir şey de sizin için şerdir.” 

            Şerri yaratan da,insanı var eden de Allahtır.Bizim için neyin hayır ve neyin şer 

oluşunu elbetteki en iyi O bilir. 



            Takdir edilmelidir ki;bunlar şerri ve şeytanı övmek olmayıp,kaderi ve Allahın 

adaletine ve hikmetine vakıf olmaya çalışmaktır. 

            Şeytan anlasaydı ki kendisi ve yaptıkları bizzat şer olmasına rağmen bu gibi bir 

çok hayırların zuhuruna sebeb oluyor;şeytanlıktan ve şeytanetinden vaz geçerdi. 

            Gördükleriyle ancak bilgi yönü gelişir,anlama yönü kalbe aid bir 

duygudur.Şeytanda ise o anlama ve kavrama duygusu yoktur.Nitekim Allah’ı bilmekte 

ancak tanımamaktadır.yani kalbinde marifet yoktur.Allah ve onun işleri Onun 

marifetiyle bilinir,akıl ve bilgi ile değil. 

            Hayra vesile olması gereken bilimin şerre de alet edildiği bilinmektedir.             

        Şeytanlar çokturlar.”Tuttular Süleyman'ın mülküne dair şeytanlarınuydurup 

izledikleri şeylerin ardına düştüler. Oysa, Süleyman kafir olmadı, ama o şeytanlar kafir 

oldular; İnsanlara büyücülük ve Babil'de Harut, Marut adında iki meleğe indirilen 

şeyleri öğretiyorlardı. Halbuki o ikisi: "Biz ancak bir imtihan için gönderildik, sakın 

sihir yapıp kafir olma!" demedikçe bir kimseye büyü öğretmezlerdi. İşte bunlardan 

karı-koca arasını ayıran şeyler öğreniyorlardı. Fakat Allah'ın izni olmadıkça bununla 

kimseye zarar veremezlerdi. Kendilerine zarar verecek ve faydası olmayacak bir şey 

öğreniyorlardı. Andolsun ki, onu her kim satın alırsa, onun ahirette bir nasibi 

olmadığını da çok iyi biliyorlardı. Keşke kendilerini ne kötü şey karşılığında sattıklarını 

bilselerdi!”(Bakara..102) 

            ”Meşhur Arap şairlerinden Lebid bu ifadeyi şiirlerinden birinde şöyle 

kullanmıştır:  

   * Nevaibu min hayrin ve şerrin kilahuma/ Felalhayru memdudun velaşşerru 

lazibun  

* Hadiseler hayır ve şerden (ikisinden) müteşekkildir/ Ne hayrın ucu açıktır, ne de 

şer sabittir. Sanki bu şiir ‘Hayır ve şer veya hezimet ve zafer günlerini insanlar arasında 

dolaştırıp dururuz’ âyetinin bir tefsiri gibidir.”(M.Özcan.Y.Asya.11-1-05) 

        Şeytan en büyük bir virüstür.Dünya insanın virüs kaptığı yerdir.İslam ve 

esasları ise birer anti virüsdür. 

       En büyük antivirüs ise,ilimdir,iman ilmidir.Hadisde:-“Şeytan,dini ilimlerde alim 

olan bir zatdan korktuğu kadar,bin abidden korkmaz.”      

        Onu kovmanın yolu ise;euzü-besmeledir.Hadis'de:”Sizden bir kimse evine 

girmek isteyince,bir şeytan o eve girmek için onu takib eder.Lakin eve girerken besmele-

i şerifeyi okursa şeytan:-Benim için bu eve giriş yoktur.-diye ümitsiz kalarak geri 

döner.” 

     Anlamak farklı farklıdır.Dünya şehri olan İstanbulu herkes bilir ancak herkes 

tanımaz veya farklı farklı tanır.Kimi ilk defa duyarken,bir diğeri coğrafya dersinde 

okumuştur,diğeri askerliğini orada yapmıştır,diğeri evi oradadır,diğeri içinden öylesine 

geçmiştir,kimisi de projesinde ve kurulumunda kurucu görevi yapmıştır. 

            Allah da herkesce farklı iman ve marifet boyutlarıyla bilinmekte.Herkes 

inanmakta olduğu halde,hayatına yansıyan veya bizzat onunla kurduğu irtibat farklı 

farklıdır. 



            Kur’an-da müşriklerden bahsedilirken,onların peygamberimizi evlatları gibi 

bildikleri bildirilir.Evet,onlar peygamberimizi akılları ve gördükleriyle çok iyi 

tanımakta ancak bu bilgi kalb yoluyla marifete dönüşmediğinden bir kıymet ifade 

etmemektedir. 

            Bir baba evladını bilmez mi?Bilenler de farklı farklı bilirler.Bu da onlara olan 

ilgiyle tezahür eder.Ancak inad,cehalet,makam,şöhret ve şeytani işler sebebiyle bu inanç 

ve imanlarını gerçekleştiremezler.Peygamberimizin amcası Ebu Talib gibi… 

  

Mehmet   ÖZÇELİK 

04-02-2005 

                                               

 

 

 VAHİY – AKIL İLİŞKİSİ 

  

            Akıl bir düşünme aletidir,düşünmeye yarayan bir araçtır.Akıl her şey ve her şeyi 

çözen bir şey değildir.Eğer öyle olmuş olsaydı farklı akılların ve farklı yorumların 

çıkması söz konusu olmazdı. 

            Akıl bir cüzdür.Küllileri ve küll’leri çözmeye yarayan bir cüzdür.küllin yerine 

ikame edilemez.Bütün akıllar bile başlı başına bir küll değildir. 

            Vahiy ise ilahi asıllı,akıllar üstü bir küll ve küllidirki,çok küll ve külliler onun 

yanında cüz ve cüz-i kalır. 

            Vahiy tarafından desteklenip onaylanmayan hiçbir akıl ve akıl ürününün bir 

değer ve tutarlılığı söz konusu değildir. 

            İnsanlık tarihi boyunca akıllar sürekli olarak vahiy tarafından 

desteklenmiştir.Mücerred olarak aklına güvenenler kaybetmişlerdir.Özellikle batı 

felsefesinin temelini oluşturan filozoflar akla güvenip aklı esas almalarıyla dalalet 

vadilerinde hep kendileri sapmış ve hem de başkalarını saptırmışlardır. 

            Körlerin fil tarifi gibi,hakikatları ya kol ya ayak,ya hortum ya da gövdeden 

ibaret saymışlardır. 

            İnsan makinasını yaratıp kuran Allah,elbetteki o makinayı o makinanın 

kendisini bilmesinden daha iyi bilir. 



Hiçbir zaman için akıl vahiyden üstün değildir ve olamaz da.Bu adeta aklı 

ilahlaştırmak demek olur.Bir çok küçük noktalardan bile çıkamayan,küçük damlalarda 

bile boğulabilen bir akıl ilah olamaz. 

Aksi durumda bu insanın da ilahlığını iddia etmeyi gerektirir.Sürekli değişen ve 

değişken,şaşıran ve aşırılığa ve geri zekalığa düşen bir ilah? 

Kur’an-ı Kerim’de Akıl ve Vahiy ile ilgili geçen ayetlerde şöyle buyurulur: 

Evvela Kur’an,sık sık insanları düşünmeye,akletmeye havale eder. 

“De ki: "Ben size "Allah'ın hazineleri benim yanımdadır." demiyorum; gaybı da 

bilmem, size "Ben meleğim." de demiyorum; ben ancak bana verilen vahye uyarım." De 

ki: "Kör ile gören bir olur mu? Artık biraz düşünmez misiniz?”[1] 

Akıl vahyi ancak tasdik edebilir. 

“Uydurduğu yalanı Allaha isnad eden veya kendine birşey vahy edilmemişken 

bana vahy olunuyor diyen kimseden, bir de Allâhın indirdiği âyetler gibi ben de 

indireceğim demekte olan kimseden daha zâlim kim olabilir? Görsen o zâlimler ölüm 

dalgaları içinde boğulurken Melâike ellerini uzatmış çıkarın, diye: canlarınızı bu gün 

zillet azâbiyle cezâlanacaksınız, çünkü Allaha karşı hakk olmıyanı söylüyordunuz ve 

çünkü Allâhın âyetlerinde istikbar ediyordunuz.”[2] 

Vahiyden kopuk düşünen akıl,hem kendisine hem de başkalarına zulmeder. 

“Rabbından sana ne vahy olunuyorsa ona tâbi' ol başka ilâh yok ancak o, 

müşriklere bakma.”[3] 

Vahiy akla değil,akıl vahye tabidir. 

“Sen onlara bir ayet getirmediğin zaman "Derleyip toplasaydın ya!" derler. De 

ki: "Ben ancak Rabbimden bana ne vahyolunuyorsa ona uyarım! Bütünüyle bu Kur'an 

Rabbinizden gelen kalp gözlerinizi açacak delillerdir. İman edecek bir kavim için 

hidayet ve rahmettir.”[4] 

Hiç aklın derlemeleri,vahyin aslını tutar mı?Elbette körle gören bir olmaz,vekil 

aslın yerini tutmaz. 

“Böyle iken ayetlerimiz birer açık delil olarak karşılarında okunduğu zaman Bize 

kavuşmayı arzu etmeyenler: "Bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir!" 

dediler. De ki: "Onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey değildir! Ben 

ancak bana vahyolunana uyarım. Rabbime isyan edersem şüphesiz büyük bir günün 

azabından korkarım."[5] 

Vahyin esası şeffaf,aklın mahsulü bulanık ve karanlıktır. 

“Sana ne vahyolunursa ona uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret; 

hakimlerin en hayırlısı O'dur!”[6] 
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Vahyin hükmü geçerlidir. 

“Şimdi belki de sen, onların: "Ona bir hazine indirilse veya beraberinde bir 

melek gelse ya!" demeleri yüzünden için sıkılarak, sana vahyolunanın bir kısmını 

terkedecek olursun. Fakat sen, ancak bir uyarıcısın. Allah ise herşeye vekildir.”[7] 

Vahiy,aklın dışa açılan penceresidir.Onunla görür,onunla teneffüs eder. 

“Bizim gözetimimizde ve vahyimiz dairesinde gemi yap ve Bana o zulmedenler 

hakkında birşey söyleme; çünkü onlar, boğulacaklardır!"[8] 

Akıl önünü görmezken,vahiy geleceği aydınlatır ve gösterir. 

“İşte bunlar, sana vahyile bildirdiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce 

onları ne sen bilirdin, ne de kavmin. O halde sabret, iyi sonuç Allah'tan 

korkanlarındır.”[9] 

Vahiy,gaybın dilidir. 

“Biz sana bu Kuran'ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Doğrusu, 

senin bundan önce hiç haberin yoktu.”[10] 

Doğru haber vahiydedir. 

“İşte bu gayb haberlerindendir ki sana onu vahiy yolu ile bildiriyoruz. Yoksa 

onlar yapacaklarına karar verip hile yaparlarken sen yanlarında değildin.”[11] 

Akıl çözümlerine hile karıştırır. 

“Senden önce de peygamberler olarak yalnızca kendilerine vahy vermekte 

olduğumuz erkekler gönderdik. Bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.”[12] 

Peygamberler sürekli vahiyle desteklenmişlerdir. 

“Rabbin bal arısına da şöyle vahyetti: "Dağlardan, ağaçlardan ve insanların 

kuracakları kovanlardan göz göz evler edin!”[13] 

Vahye mahzar olan hayvan dahi olsa harikalar göstermektedir.O durumda da 

akıl onu yapmak değil,anlamaktan dahi aciz kalmaktadır. 

“İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Sakın Allah ile beraber 

başka bir ilah uydurma ki, sonra kınanmış ve kovulmuş bir halde cehenneme 

atılırsın.”[14] 

Akıl vahye ortak olamaz ve ortaklık iddiasında bulunamaz. 

“Az kalsın seni bile, sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı iftira edesin diye 

fitneye düşüreceklerdi ve o takdirde seni dost edineceklerdi.”[15] 

Vahye sırt çeviren akıl,ya onu reddedecek veya iftirada bulunacaktır. 
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“Rabbinden sana vahyolunanı oku! O'nun sözlerini değiştirecek yoktur. O'ndan 

başka bir sığınacak da bulamazsın!”[16] 

Kâinattaki kanunları değiştiremiyen akıl,vahyin hakikatlarınıda değiştiremez. 

“De ki: "Ben ancak sizin gibi bir insanım, bana ancak ilahınızın bir tek ilah 

olduğu vahyolunuyor, onun için her kim Rabbine kavuşmayı arzu ederse, güzel bir amel 

işlesin ve Rabbine yaptığı ibadete hiçbir şirk karıştırmasın!"[17] 

O’na giden akıl,O’nu nasıl inkâr edebilir? 

“Ve Ben, seni seçtim; şimdi vahyedileni dinle!”[18] 

Akıl kendisin değil,kendisini besleyen vahyi tercih eder.Akıl barajı vahiy 

okyanusuyla beslenmelidir ki,ışık saçsın. 

“Senden önce de Biz, sadece kendilerine vahiy gönderdiğimiz birtakım erkekler 

gönderdik; bilmiyorsanız, haydi bilgisi olanlara sorun!”[19] 

Akıl bilgi kırpıntılarıyla,vahyin kaynağına ulaşır. 

“De ki: "Ben sizi ancak vahy ile uyarıyorum; ama sağırlar ne kadar uyarılsalar 

çağrıyı işitmezler.”[20] 

Vahiy gerçek uyarıcı,gerçekleri söyleyicidir. 

“Ve hepsini, emrimizle yol gösteren rehberler yaptık ve kendilerine hayırlı işler 

işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Hepsi Bize kulluk eden 

kimselerdi.”[21] 

Vahiy şaşırmaz bir rehberdir. 

“Rabbinden sana ne vahyolunuyorsa onun ardınca git, muhakkak ki, Allah ne 

yapıyorsanız haberdardır.”[22] 

Akıl metbu değil,tabi olandır. 

“De ki: "Eğer ben yanılırsam, yalnız kendime kalarak yanılırım ve eğer doğru 

yolu bulmuşsam bilmeli ki Rabbimin bana vahiy vermesiyledir. Çünkü O, yakındır, 

işitir, işittirir.”[23] 

Akıl yanılır,vahiy yanılmaz. 

“Kitaplar içinde o sana vahyettiğimiz kitap da önündekileri (kendisinden 

öncekileri) doğrulayıcı olmak üzere gerçeğin ta kendisidir. Muhakkak ki, Allah 

kullarından haberdardır, herşeyi görüp gözetendir.”[24] 

Tasdik makamı,vahiy makamıdır. 
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“Ey Muhammed! De ki: "Ben sadece sizin gibi bir insanım, ancak bana ilâhınızın 

bir tek ilâh olduğu vahyediliyor. Artık hep O'na yönelin ve O'ndan bağışlanma dileyin. 

Vay O'na ortak koşanların haline!”[25] 

Vahiy birden gelmekte ve bire gitmektedir.Akıl ise çoklardan gelip,çoklara 

gitmekte ve yönelenebilmektedir. 

“Bununla beraber hiçbir insan için Allah'ın şu üç suret dışında doğrudan 

doğruya ona söz söylemesi mümkün değildir; ancak, ya vahiy ile, ya perde arkasından 

ya da bir elçi gönderir, izniyle ona dilediğini vahyeder. Çünkü O, çok yüksek ve çok 

hikmet sahibidir.”[26] 

Vahyin gelişi,makamın ve mekanın muktezası üzerinedir. 

“Sen hemen o sana vahyedilene tutun! Muhakkak ki sen doğru bir yol 

üzerindesin.”[27] 

Vahiy ve vahyin esasları asla ana yoldan sapmaz. 

“De ki: "Ben peygamberlerin ilki değilim, bana ve size ne yapılacağını da 

bilmiyorum. Yalnız bana vahyedilene uyuyorum. Ben, sadece açık bir uyarıcıyım."[28] 

Peygamberlerin filozoflardan farkı ve üstünlüğü,vahye tabi olmalarındandır. 

“O (Kur'an) sadece vahyolunan bir vahiydir.”[29] 

Mukaddes kitaplar gibi,son kitap Kur’an-da beşer kelamı değil,tamamen vahiy 

asıllıdır. 

İbni Mes’ud(ra)dan: 

( Allah rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:) 

“Allah ilk önce aklı yarattı ve ona dedi ki:”Öne dön!”,döndü.”Arkaya 

dön!”buyurdu.döndü.Sonra şöyle buyurdu:”Senden daha çok sevdiğim bir varlık 

yaratmadım.Seni yarattıklarım arasında en çok sevdiğime vereceğim.”[30] 

”İmam ed-Debûsî-el-Emedu’l-Aksâ’da –anlam olarak–şöyle der: Beden, bir 

raiyyedir ve iki farklı yönetici tarafından sevk-ü idare olunur: Nefis ve Ruh. Nefis dünya 

kaynaklıdır; ruhu bilmez, inkâra meyillidir ve ölümle birlikte fena bulur. Ruh ise Allah 

Teala canibindendir; nefsi bilip tanır ve Yüce Allah’tan geldiği için ölümle fena bulmaz. 

Baş (beyin) ve kalp de bu iki zıt idarecinin vezirleridir. Baş (beyin) nefsin, kalp ise 

ruhun veziridir. Baş (beyin) ancak duyu organlarıyla iş görür. Bunlarla da ancak dünya 

menfaatlerine ulaşılır. Kalp ise akıl nuru ile nazar eder. Onun nazarı, mugayyebat 

hakkında teemmül etmektir. Bedene, mezkûr iki zıt yöneticiden hangisi hakim olursa, 

bu vezirler onun etkisi altına girer...”[31] 

            Akıl hakkı ve doğruyu bulmak için yaratılmıştır.Aklın tenkidi ise,altını bakır ve 

demirinden ayırmak,öz ile kışırı tesbit ve tefrik içindir. 
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”S- Tenkidi nasıl görüyorsun? Hususan umûr-u diniyede. 

            C- Tenkidin saiki, ya nefretin teşeffisidir veya şefkatın tatminidir. Dostun veya 

düşmanın ayıbını görmek gibi... 

Sıhhat ve fesada muhtemel bir şeyde, kabule temayül ve tercih şefkatten; redde 

temayül ve tercih -vesvese olmazsa- nefretten geldiğine ayardır. 

            Saik-i tenkid, aşk-ı hak ve arzu-yu tenzih-i hakikat olmalı. Selef-i sâlihînin 

tenkidleri gibi.”[32] 

Hedefe varmak,başlangıçdaki yoldan yola çıkmak iledir.Tıpkı ahlakın aslı olan 

hulk yani yaratılış yani insanın aslına rücuudur ki,bu da kişinin iç dünyasını keşfetmesi 

iledir.İçini bilmeyen dışına açılamaz.İçinden çıkamayan,içinde boğulan,dışında ve dışına 

kulaç atamaz.İçe hapsolmak ayrıdır,içi keşfetmek daha da farklıdır.Hep açılımlar 

merkezden muhite doğru yani içten dışa zorların ve zorlukların yırtılması,aşamaların 

aşılarak,merhalelerin alınmasıdır.Kendini aşamayan,kime ve nereye ulaşacaktır? 

Akıl da önce kendini anlamalı,yaratılış gayesini düşünmelidir.Bu durumda 

yolunu belirlemiş,kendisini hedefe vardıracak yola girmiş olur. 

            Akıl kendisini aşan bir şeyi ihata edemez,ona varamadığı gibi onu da idrak 

edemez.Ancak karinelerden hareket ile hakkında bazı tesbitlerde bulunabilir. 

Nitekim Cenab-ı Hak kendisinden daha büyük bir mahluk yaratabilir mi?diye 

soranlara Kırkıncı hoca şöyle der:”Sonsuzdan daha büyük bir sayı yazılabilirse,evet…” 

            Akılla vahiy arasındaki farkda böyledir. 

Bediüzzaman kainatı nefyetmez,sürekli işleyip nazara verir ve bunu bir iman 

vesilesi olarak işler.Sürekli akılla bunların üzerinde düşünmeye sevkeder.Kur’anın 

tarzıda budur.Zira aklın gereği olan düşünmeyi yerine getirme durumundadır.Aksi ise 

onu dumura uğratacaktır. 

Kâinat aklın testi,ring alanı,pisti mesabesindedir.Koşmak ve koşturmak ister. 

            Akla düşen her şeyde hayrı aramak,inkar değil,imanını ve marifetini arttırmaya 

çalışmaktır. 

İbrahim Hakkı Hazretleri'nin "Tefvizname"sinde sıraladığı gibi:  

Hak şerleri hayr eyler 

Zannetme ki gayr eyler 

Arif anı seyr eyler 

Mevlâ görelim neyler 

Neylerse güzel eyler 
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Sen Hakk'a tevekkül kıl 

Tefvîz et ve rahat bul 

Sabreyle ve razı ol 

Mevlâ görelim neyler 

Neylerse güzel eyler 

  

Kalbin ana berk ey!e 

Tedbîrim terk eyle 

Takdîrini derk eyle 

Mevlâ görelim neyler 

Neylerse güzel eyler 

  

Hallâk-ı Rahîm oldur 

Rezzak-ı Kerîm oldur 

Fa'al-i Hakîm oldur 

Mevlâ görelim neyler 

Neylerse güzel eyler 

  

Bil kaadî-i hacatı 

Kıl ana münacatı 

Terk eyle muradatı 

Mevlâ görelim neyler 

Neylerse güzel eyler 

  



Bir işi murad etme 

Olduysa inad etme 

Hak'dandır o reddetme 

Mevlâ görelim neyler 

Neylerse güzel eyler 

  

Hakk'ın olıcak işler 

Boşdur gam u teşvişler 

Ol hikmetini işler 

Mevlâ görelim neyler 

Neylerse güzel eyler 

  

Hep işleri fayıkdır 

Birbirine lâyıkdır 

Neylerse muvafıkdır 

Mevlâ görelim neyler 

Neylerse güzel eyler 

  

Dilden gamı dür eyle 

Rabbinle huzur eyle 

Tefvîz-ı umûr eyle 

Mevlâ görelim neyler 

Neylerse güzel eyler 

  

Sen adli zulüm sanma 



Teslim ol oda yanma 

Sabret sakın usanma 

Mevlâ görelim neyler 

Neylerse güzel eyler 

  

Deme şu niçin şöyle 

Yerincedir ol öyle 

Bak sonuna sabreyle 

Mevlâ görelim neyler 

Neylerse güzel eyler 

  

Hiç kimseye hor bakma 

İncitme gönül yıkma 

Sen nefsine yan çıkma 

Mevlâ görelim neyler 

Neylerse güzel eyler 

  

Mü'min işi reng olmaz 

Akıl huyu ceng olmaz 

Arif dili teng olmaz 

Mevlâ görelim neyler 

Neylerse güzel eyler 

  

Hoş sabr-ı cemîlimdir 

Takdîri kefilimdir 



Allah ki vekîlimdir 

Mevlâ görelim neyler 

Neylerse güzel eyler 

  

Her dilde anın adı 

Her canda anın yadı 

Her kuladır İmdadı 

Mevlâ görelim neyler 

Neylerse güzel eyler 

  

Naçar kalacak yerde 

Nagah açar ol perde 

Derman eder ol derde 

Mevlâ görelim neyler 

Neylerse güzel eyler 

  

Her kuluna her anda 

Geh kahr u geh ihsanda 

Her anda o bir şanda 

Mevlâ görelim neyler 

Neylerse güzel eyler 

  

Geh Mu'tî vü geh Mâni' 

Geh Darr u geh Nâfi' 

Geh Hafıd u geh Râfi' 



Mevlâ görelim neyler 

Neylerse güzel eyler 

  

Geh abdin eder ârif 

Geh eymen ü geh hâif 

Her kalbi odur Sârif 

Mevlâ görelim neyler 

Neylerse güzel eyler 

  

Az ye az uyu az iç 

Ten mezbelesinden geç 

Dil gülşenine gel göç 

Mevlâ görelim neyler 

Neylerse güzel eyler 

  

Her dem anı zikreyle 

Zîr kilini koy şöyle 

Hayran-ı Hak ol söyle 

Mevlâ görelim neyler 

Neylerse güzel eyler 

  

Her sözde nasîhat var 

Her nesnede ziynet var 

Her işde ganîmet var 

Mevlâ görelim neyler 



Neylerse güzel eyler 

  

Her söyleyeni dinle 

0l söyledeni anla 

Hoş eyle kabul canla 

Mevlâ görelim neyler 

Neylerse güzel eyler 

  

Vallahi güzel etmiş 

Billahi güzel etmiş 

Tallahi güzel etmiş 

Mevlâ görelim neyler 

Neylerse güzel eyler. 

            Vahyin gücü aklın gücüyle mukayese edilemez. 

-Umeys kızı Esma (r.anha)dan: 

“Allah resülü sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazını Sehbâ’da kıldırıp Ali’yi 

bir işe gönderdi.Dönünce peygamber sallallahu aleyhi ve selemin ikindi namazını 

kıldığını gördü. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem  başını Ali’nin kucağına koyup 

uyudu.Güneş batıncaya dek O’nu kımıldatmadı.Ondan(uyandıktan)sonra Allah resulü 

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti:”Allahım!Kulun Ali kendini Peygamberi için 

hapsetti.Ne olur güneşi onun için geri çevir!”Esma dedi ki:”Dağların ve yerin üzerinde 

görününceye kadar güneş onun için tekrar doğdu.Bunun üzerine Ali,kalktı,abdest alıp 

ikindi namazını kıldı.Ondan sonra güneş tekrar battı.Bu olay Sehbâ’da cereyan 

etmiştir.” 

-8534-Diğer rivayet: 

Dedi ki:” Allah resulü sallallahu aleyhi ve selemle vahiy indiği zaman,bayılacak 

gibi olurdu.Bir gün başı Ali’nin kucağındayken kendisine vahiy indi.Daha sonra Allah 

resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona: 

“İkindiyi kıldın mı?”diye sordu.”Hayır”dedi.Bunun üzerine Allah resulü 

sallallahu aleyhi ve sellem Allah’a dua etti de güneşi geri çevirdi ve Ali namazını kıldı. 



(Esma)dedi ki:”Güneşin battıktan sonra tekrar doğduğunu ve Ali ikindiyi kılıncaya 

dek(gökyüzünde) durduğunu gördüm.”[33] 

            Müstakim akıl ile vahiy asla birbiriyle çatışmaz,birbirini tamamlayıp teyid 

eder.Yaratıcının yaratmasıyla,yaratılanın zıdlaşması düşünülemez.Sanatın sanatkara 

itirazı ve reddi,kendini reddetmektir. 

  

                                                                                                          Mehmet ÖZÇELİK 

                                                                                                                 18-03-2004 

 

  
 

[1] En’am.50. 

[2] En’am.93. 

[3] En’am.106. 

[4] A’raf.03. 

[5] Yunus.15. 

[6] Yunus.109. 

[7] Hud.12. 

[8] Hud.37. 

[9] Hud.49. 

[10] Yusuf.3. 

[11] Yusuf.102. 

[12] Nahl.43. 

[13] Nahl.68. 

[14] İsra.39. 

[15] İsra.73. 

[16] Kehf.27. 

[17] Kehf.110. 

[18] Taha.13. 

[19] Enbiya.7. 

[20] Enbiya.45. 

[21] Enbiya.73. 

[22] Ahzab.2. 

[23] Sebe’.50. 

[24] Fatır.31. 

[25] Fussilet.6. 

[26] Şura.51. 

[27] Zuhruf.43. 

[28] Ahkaf.9. 
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  YANKESİCİNİN     HAYRI 

             Yankesicinin de hayrı mı olurmuş?Bazen hayatta doğruları yaparken yanlışlar 

yapıldığı gibi,bazen de yanlışları yapmada doğrular yapılmaktadır. 

            Doktorun hastasına moral vermek amacıyla yalan ve yanlış ile onu kurtarmaya 

çalışması bir doğruluk iken,bizim yankesicinin kesinlikle yanlış olan fiilinde göze çarpan 

bir doğru görülmektedir. 

            Yanlışın her ikisi yanlışlıkta yanlış iken,niyetler onları niyete göre 

yönlendirmekte ve değerlendirmektedir. 

            Şehre bir haftadır gelmiş,kaldığı otelin karşısındaki ermeni altıncıyı 

gözetlemektedir.Uygun bir zaman ve zemini kollamaktadır.Hemen hemen her günde 

altıncının birkaç dükkan ötesindeki berbere gidip tıraş olmaktadır.Artık ahbab 

olmuştur. 

            Berberler dert babaları olsa gerek ki,bizim yankesici de berbere derdini 

dökmektedir.Derdi mi; 

            -Berber kardeş!Benim büyükçe bir kardeşim var.Küçükken her ne sebebse 

sünnet olmamış,büyüyünce de utanıyor.Bir türlü sünnet olmaya yanaşmıyor.ne yapıp 

yapmalı şunu hayrına bir sünnet etmeliyiz.Fakat sünnet olmaya bir türlü yanaşmadığı 

için ben sana onu bir gün getireyim,çayına uyku ilacı koy,bu arada arkada onu sünnet 

edelim.Böylece senin de bir hayrın olmuş,kardeşimde ömür boyu çekeceği bu sıkıntıdan 

kurtulmuş olur. 

            Berber memnuniyetle böyle bir hayrı yapabileceğini söyler.Ve anlaşma yapılır. 

            Yankesici belirli zaman aralıklarıyla altıncıya gelir,ufak tefek ama mutlaka bir 

şeyler alır. 

            Yine bir gün Ankarada bulunan nişanlısına epey miktarda altın alıp seçer ve 

ermeni altıncıya da; 

            -Bankalar yarım saat sonra açılacak,şu anda bu kadar para yanımda yok.Ben 

ilerdeki berberde tıraş olmaya gidiyorum.Kardeşinde benimle gelsin,ben tıraş olana 

kadar fazla beklemeden bankadan parayı alır,kardeşine de veririm.Altınları bir çantaya 

koyup,kardeşinde kalsın zamanda kaybetmeden paranızı öderim. 

            Birkaç gündür zaten teminat vermeye çalışan yankesici,bir de altınların 

kardeşinde durmasını teklif etmesi ermeni altıncıyı pek de kuşkulandırmaz.Olur deyip 

seçilen altınları çantaya koyarak kardeşine verir.Altınlar kardeşindedir. 

            Berbere gelinir.Zaten berberle beraber önceden anlaşılmıştır.Berberin önüne 

tıraş olmak için oturan yankesici,bu arada berbere de göz işaretiyle yapması gerekeni 

bildirir.Berber hazırlamış olduğu çaya uyku ilacını koyar.kısa bir zaman içinde genç 

ilacın tesiriyle uyuya kalır.Berberle beraber bunu tutarak arka odaya götürürler.Ve 

berber gerçekten de sünnet olmamış olan genci sünnet eder. 



            Yankesicinin işi aceleder.Berbere dönerek kardeşinin mahcub olmaması için 

hemen arabayla eve götürmesi gerektiğini söyleyerek,araba çağırmak üzere dışarı 

çıkacağını söyler.Ve gencin getirdiği çantayı da alarak kayıplara karışır. 

            Bu işi akılsız ve geri zekalı bir insanın yapması ve becerebilmesi düşünülemez.Bu 

bir ustalık işidir.Ancak sahib olunan bu değer ve birikimler yanlış yönde ve yerde 

kullanılmıştır.Belki bunu daha doğru bir yerde kullansaydı,buradan elde ettiğinin kat 

katını da kazanabilirdi. 

            Bir diğer olayda da;20 yıla yakın vakıflarla olan problemlerini çözemeyen vakıf 

mensubları,memleketlerine gelen ve kendisini herkese bakanın danışmanı,üst kademede 

bir görevli olduğunu tanıtan,kelli felli bir kişiyle karşılaşır ve bu problemlerini onada 

aktarırlar.Birden aynı anda cep telefonunu çıkarıp vakıflar genel müdürlüğünü arayan 

bu kişi bir süre kendisini tanıttıktan sonra problemin çözülmesini adeta emreder.20 

yılda çözülmeyen problem 20 dakikada çözülür. 

            Bu kişi bir çok yerde bu şekilde insanları dolandırmış olarak sonuçta 

yakalanır.Ancak bu arada hayırlı bir işi,vakıfların yapamadığı bir işi de başarmıştır.O 

yönüyle tebrikler. 

  

Mehmet   ÖZÇELİK 

27-09-2004 

                                              

 

ZALİMLER  VE  ZULÜMLER 

 ABD dünyada psikopat insanları özellikle seçiyor.Yahudiler özellikle bunları tesbit edip 

dünyanın başına geçirmeye çalışıyor. Mao,Lenin,Stalin,Saddam,Öcalan..Dünkü Ebu 

Leheb ve bugünkü Şaronlar…Hepsinin eli ve nesli kurusun…Bi’ri Maune kuyusunun 

orada bulunan yetmiş hafızı katledenle,Bosnadaki masumları katledenlerin farkı zaman 

ve suret farkı olup,siret aynı siret,aynı tinet…Dün cehalet asrında diri diri kızını 

gömenle,bugün insanları diri ve de toptan binlercesini öldürenin farkı varmı?Varsa bile 

birininki teker teker öbürünün katmerlicesi…Kanla beslenen vampir tabiatlı.Yaşamak 

için öldürmeyi yaşamak kabul eden dengesizler.Menfaat üzerine kurulan batı ve batı 

medeniyetinin piyonları…Dünyanın dahi kendilerine kalmadığı kimseler. 

Kimler geldi kimler geçti bu felekten 

Kalbur ile un elerken deve geçti bu elekten… 

Besili olan bu kargalar,menfaatlarına göz diktiğinde sonunda besleyenler 

tarafından gözleri oyulanlar,oyalananlar… 



Hadis-i Kudside”Zalim Allahın kılıncıdır,onunla intikam alır sonra dönülür 

ondan intikam alınır.” 

Bu zalimler eliyle intikam alanlar aslında Allah’ın adaletinin tecellisine 

zulümleriyle istemeden destek olmaktadırlar. 

            Zalim olmak için çaba gerekmemekte ve bir kazanım olmamaktadır.Doğuştan 

gelen değerlerin kaybıdır.İnsanlık kaybı..değerlerin kaybı..kendinin kaybolmasından 

ibarettir. 

            İman,fazilet,adalet ve ihsan ise bir kazanç ve kazanımdır.Doğuştan gelen 

değerlerin üzerine ekleme ve yedeklemedir. 

            Biri kaybederken,diğeri kazanmaktadır. 

            Geçenler geçti..değerliler değerleriyle anılırlarken,değersiz,zorba ve zalimler 

lanetle ve nefretle anılmakta..dikilen anıtlarına ve kalıntılarına nefretle 

tükürülmektedir.Küflü sayfaların arasında da olsalar yaptıklarının kat katıyla 

zulümlerini kabirlerinde de ödemektedirler. 

            Ölümden kaçanlar ile,ölüme koşanların mücadelesi insanlık tarihince süre 

gelmiştir.Habilde Kabile karşı koymayacağını söylememişmiydi?Zalimle mazlumun 

meseli,korkakla cesurun meseli gibidir. 

            Tüm zalimler zulümlerinin büyüklüğü nisbetinde korkaktırlar.Zayıflar 

zulmeder,kuvvetliler hakkını alır,hakkını vermez. 

            Prensibleri reddeden insan bozması bir kişidir zalim… 

            Zulüm cehaletle eş anlamlıdır.Her ikiside karanlık ve karanlığı temsil 

etmektedir.Biri karanlığı yaşarken,diğeri hem yaşamakta hem de yaşatmaktadır. 

            Genel kuraldır: 

“Allah, zalimleri sevmez.”[1] 

”Allah, zalimler topluluğunu güzele ve doğru yola eriştirmez.”[2] 

”Allah'ın lâneti zalimler üstünedir.”[3] 

“Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez. Ne var ki insanlar kendilerine 

zulmediyorlar.”[4] 

              ”Bu ceza, senin kendi elinle yaptığın işin karşılığıdır. Muhakkak ki Allah, 

kullarına asla zulmedici değildir.”[5] 

“Yalan düzerek Allah'a iftira edenden daha zalim kim var? ... O zalimler ki 

Allah'ın yolundan alıkoyar, o yolu eğriltmek isterler. Onlar ahireti inkar ederler.”[6] 

“Nice memleketler vardı ki; zulüm yapıyorlarken Biz onları yok ettik. Damları 

çökmüş duvarları üzerlerine yıkılmıştır...”[7] 

             “Biz ülkeleri, halkları zulme sapmadıkları sürece yok etmeyiz. “[8] 

              “Size ne oluyor da, Allah yolunda: " Ey Rabbimiz! Bizleri bu halkı zalim 
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kentten çıkar; katından bize bir dost gönder, katından bize bir yardımcı gönder. " diye 

yalvarıp duran boynu bükük ve çaresiz erkekler, kadınlar ve çocukların kurtulması 

uğrunda savaşmıyorsunuz? İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Küfre sapanlarsa 

şeytanın yolunda savaşırlar. Haydi, siz şeytanın taraftarlarına karşı savaşın. Hiç 

kuşkusuz şeytanın tuzağı çok zayıftır. “[9] 

              “Zulme uğratılarak kendilerine savaş açılanlara, savaşma izni verilmiştir. 

Allah, onlara yardım etmeye elbette gücü yeter...İman sahipleri öyle kişilerdir ki; 

kendilerini Yeryüzünde imkân ve güç sahibi yaparsak namaz kılar, zekât verirler, iyiliği 

emreder kötülükten alıkoyarlar. Tüm işlerin sonu Allah'a varır.”[10] 

“Zalimleri mutlaka yok edeceğiz.”[11] 

            ”Zalimler için korkunç bir azab hazırlanmıştır.”[12] 

            ”Zalimlerin bir kısmını günahlardan ötürü, diğer bir kısmına böylece musallat 

ederiz.”[13]  

            Zalimin zulmü hiçbir zaman için yanına kâr olarak kalmaz.Allah her şeyi affetse 

bile zulmü affetmez.Zira zulüm genlerin bozulması,genel yapının tersine işlemesi,üretim 

için yapılan bir fabrikanın adeta verim yerine çöp üretimine geçişi gibidir.Şeker üretimi 

için kurulan fabrikanın,hayvan gübresi üretimine dönüşümü demektir. 

Herkesi olduğu gibi kabul etmek gerektir.Ebu Cehili o haliyle,Fir’avunu o 

durumu ve nihayet Hz.Ebubekiri de bu güzellikleriyle…Yani O zulüm ehli cehenneme 

değilde cennete mi girseydiler daha iyi olurdu? 

            Kişinin iradesiyle şekillenip kader tarafından onaylanan her şey güzeldir.Zulüm 

ehli zorla cehenneme gitmeyi isterken,yolunu değiştirmenin anlamı yok! 

            Tamamen tefessüh edip sönmüş,yılan gibi zehirlemekten zevk alan insan tabiatı 

kömürleşmiş ve bozulmuş bir insandır. 

Hadis-i şerifte,”Cennetlik olan, Cennete götürecek, Cehennemlik olan da, 

Cehenneme götürecek amel işler) buyuruldu. (Ebu Davud) 

Habbab bin Eret radıyallahu anh rivayet ediyor:  

“Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem, hırkasını kendisine yastık yapmış bir 

vaziyette Kabe’nin gölgesinde yaslanmış oturuyor iken, müşriklerin eziyetlerinden 

şikayet ettik ve: Bizim için Allah’tan yardım istemeyecek misin? Bizim için Allah’a dua 

etmeyecek misin? dedik.  

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:”Sizden önceki milletlerde 

iman eden kimse, yakalanıp, kazılan bir çukura atılırdı. Sonra bir testere getirilip 

başından başlayarak ikiye ayrılırdı. Onu dininden döndürmek için demir taraklarla 

tararlardı. Derilerini yüzüp kemiklerinden ayırırlardı. Bütün bu yapılanlar onları 

dinlerinden döndürmüyordu. Vallahi Allah bu işi tamamlayacaktır. Hem de öylesine ki 

bir süvari San’adan çıkıp (Yemen’de bir şehir adıdır. Şimdiki Yemen’in baş şehridir.) 

Allah’tan ve koyunlarını kurt kapmasından başka hiç kimseden korkmadan 

Hadramut’a (Arap yarımadasının doğusunda bir bölge) kadar gidecektir. Ne var ki siz 

acele ediyorsunuz.” (Buhari) 
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Ebu Hureyre'nin (r.a.) rivayet ettiğine göre:  

            Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurmuştur: "Cehennem ile Cennet münakaşa ettiler. 

Cehennem: Bana zalimler ve mütekebbirler girer dedi. Cennet: Bana zayıflar ve 

miskinler girer dedi. Aziz ve Celil Allah Cehenneme: Sen benim azabımsın. Dileyeceğim 

kimselere seninle azap ederim buyurdu. (Belki de: Dilediğime seninle isabet ederim 

demiştir). Cennete de: Sen benim rahmetimsin. Dilediğim kimselere seninle merhamet 

ederim. İkinizi de dolduracak vardır buyurdu." 

Zalim ve Zulüm konusunda Kur’an-ı Kerim-de şöyle buyurulur: 

  

ZALİM 

“Ve dedik ki: "Ey Adem, sen ve eşin cennette yerleş. İkiniz de ondan, neresinden 

dilerseniz, bol bol yiyin; ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz." 

(2/35)      

“Hani Musa ile kırk gece için sözleşmiştik. Ama sonra siz, onun arkasından 

buzağıyı (tanrı) edinmiş ve (böylece) zalimler olmuştunuz.” (2/51) 

“Ama zulmedenler, kendilerine söylenen sözü bir başkasıyla değiştirdiler. Biz de 

o zalimlerin yaptıkları bozgunculuğa karşılık, üzerlerine gökten iğrenç bir azab 

indirdik.” (2/59) 

“Andolsun, Musa size apaçık belgelerle geldi. Sonra siz onun arkasından buzağıyı 

(tanrı) edindiniz. İşte siz (böyle) zalimlersiniz.” (2/92) 

“Oysa onlar, önceden ellerinin takdim ettiklerinden dolayı onu (ölümü) hiçbir 

zaman kesin olarak dilemiyeceklerdir. Allah, zalimleri bilendir.” (2/95) 

“Allah'ın mescidlerinde O'nun isminin anılmasını engelleyen ve bunların 

yıkılmasına çaba harcayandan daha zalim kim olabilir? Onların (durumu) içlerine 

korkarak girmekten başkası değildir. Onlar için dünyada bir aşağılanma, ahirette 

büyük bir azab vardır.” (2/114) 

“Hani Rabbi, İbrahim'i birtakım kelimelerle denemişti. O da (istenenleri) tam 

olarak yerine getirmişti. (O zaman Allah İbrahim'e): "Seni şüphesiz insanlara imam 

kılacağım" dedi. (İbrahim) "Ya soyumdan olanlar?" deyince (Allah:) "Zalimler benim 

ahdime erişemez" dedi.” (2/124) 

“Yoksa siz, gerçekten İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın, Yakub'un ve torunlarının 

Yahudi veya Hıristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki: "Siz mi daha iyi 

biliyorsunuz, yoksa Allah mı? Allah'tan kendisinde olan bir şehadeti gizleyenden daha 

zalim olan kimdir? Allah, yaptıklarınızdan gafil değildir." (2/140) 

“Andolsun, kendilerine kitap verilenlere her ayeti (delili) getirsen, yine onlar 

senin kıblene uymaz; sen de onların kıblelerine uyacak değilsin. Onlardan bir kısmı, bir 

kısmının kıblesine (bile) uymaz. Andolsun, eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların 



heva (istek ve tutku)larına uyacak olursan, o zaman gerçekten zalimlerden olursun.” 

(2/145) 

“Boşanma iki defadır. (Sonra) Ya iyilikle tutmak veya güzellikle bırakmak 

(gerekir). Onlara (kadınlara) verdiğiniz bir şeyi geri almanız size helal değildir; ancak 

ikisinin Allah'ın sınırlarını ayakta tutamayacaklarından korkmuş olmaları (durumu 

başka). Eğer ikisinin Allah'ın sınırlarını ayakta tutamayacaklarından korkarsanız, bu 

durumda (kadının) fidye vermesinde ikisi için de günah yoktur. İşte bunlar, Allah'ın 

sınırlarıdır; onlara tecavüz etmeyin. Kim Allah'ın sınırlarına tecavüz ederse, onlar 

zalimlerin ta kendileridir.” (2/229) 

“Musa'dan sonra İsrailoğullarının önde gelenlerini görmedin mi? Hani, 

peygamberlerinden birine: "Bize bir melik gönder de Allah yolunda savaşalım" 

demişlerdi, O: "Ya üzerinize savaş yazıldığı halde savaşmayacak olursanız?" demişti. 

"Bize ne oluyor ki Allah yolunda savaşmayalım? Ki biz yurdumuzdan çıkarıldık ve 

çocuklarımızdan (uzaklaştırıldık.)" demişlerdi. Ama onlara savaş yazıldığı 

(öngörüldüğü) zaman, az bir kısmı hariç yüz çevirdiler. Allah zalimleri bilir.”(2/246) 

“Allah, kendisine mülk verdi, diye Rabbi konusunda İbrahim'le tartışmaya 

gireni görmedin mi? Hani İbrahim: "Benim Rabbim diriltir ve öldürür" demişti; o da: 

"Ben de öldürür ve diriltirim" demişti. (O zaman) İbrahim: "Şüphe yok, Allah güneşi 

doğudan getirir, (hadi) sen de onu batıdan getir" deyince, o inkârcı böylece afallayıp 

kalmıştı. Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.”(2/258) 

“İman edip salih amellerde bulunanların ecirleri eksiksiz ödenecektir. Allah, 

zalim olanları sevmez." (3/57) 

“Artık bundan sonra kim Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzerse, işte onlar, 

zalim olanlardır.”(3/94) 

“(Allah'ın) Onların tevbelerini kabul etmesi veya zalim olduklarından dolayı 

azablandırması işinden sana bir şey (sorumluluk ve görev) yoktur.”(3/128) 

“Kendisi hakkında hiçbir delil indirmediği şeyi Allah'a ortak koştuklarından 

dolayı küfredenlerin kalplerine korku salacağız. Onların barınma yerleri ateştir. 

Zalimlerin konaklama yeri ne kötüdür.” (3/151) 

“Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: "Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu ülkeden 

çıkar, bize katından bir veli (koruyucu sahib) gönder, bize katından bir yardım eden 

yolla" diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına 

savaşmıyorsunuz? “(4/75) 

“Biz onda, onların üzerine yazdık: Can'a can, göze göz, buruna burun, kulağa 

kulak, dişe diş ve (bütün) yaralara (karşılık da) kısas vardır. Ama kim bunu sadaka 

olarak bağışlarsa o kendisi için bir keffarettir. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, 

işte onlar, zalim olanlardır.” (5/45) 

“Ey iman edenler, Yahudi ve Hıristiyanları dostlar (veliler) edinmeyin; onlar 

birbirlerinin dostudurlar. Sizden onları kim dost edinirse, kuşkusuz onlardandır. 

Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna hidayet vermez.” (5/51) 



“Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzenden veya O'nun ayetlerini 

yalanlayandan daha zalim kimdir? Hiç şüphesiz o zalimler kurtuluşa eremezler.”(6/21) 

“Kesin olarak biliyoruz ki, onların söyledikleri seni gerçekten üzüyor. Doğrusu 

onlar, seni yalanlamıyorlar, ancak zalimler, Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar.”(6/33) 

“Sabah akşam -O'nun yüzünü (rızasını) dileyerek- Rablerine dua edenleri 

kovma. Onların hesabından senin üzerinde birşey (yükümlülük), senin hesabından da 

bir şey (yükümlülük) yoktur ki onları kovman gereksin. Yoksa zalimlerden olursun.” 

(6/52) 

“Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzenden veya kendisine hiçbir şey 

vahyolunmamışken "Bana da vahy geldi" diyen ve "Allah'ın indirdiğinin bir benzerini 

de ben indireceğim" diyenden daha zalim kimdir? Sen bu zalimleri, ölümün 'şiddetli 

sarsıntıları' sırasında meleklerin ellerini uzatarak onlara: "Canlarınızı (bu kıskıvrak 

yakalanıştan) çıkarın, bugün Allah'a karşı haksız olanı söylediğiniz ve O'nun 

ayetlerinden büyüklenerek (yüz çevirmeniz) dolayısıyla alçaltıcı bir azabla karşılık 

göreceksiniz" (dediklerinde) bir görsen...” (6/93) 

“Böylece biz, kazandıkları dolayısıyla zalimlerin bir kısmını bir kısmının başına 

geçiririz.” (6/129) 

“De ki: "Ey kavmim, bütün yapabileceğinizi yapın; şüphesiz ben de yapıyorum. 

Bu yurdun (dünyanın) sonu, kimindir, bilip-öğreneceksiniz. Gerçekten zalimler 

kurtuluşa ermeyeceklerdir." (6/135) 

“Deveden iki, sığırdan da iki. De ki: "İki erkeği mi haram kıldı? Yoksa iki dişiyi 

mi ya da o iki dişinin rahimlerinin, kendisini kapsadığı (yavruları) mı? Yoksa Allah, 

bunları sizlere tavsiye ettiği zaman şahid miydiniz?" hiçbir bilgiye dayanmaksızın 

insanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzenden daha zalim 

kimdir?Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. “(6/144) 

“Ya da: "Kitap bize de indirilseydi, elbette onlardan daha çok doğru yolda 

olurduk" dememeniz (için) işte size Rabbinizden apaçık bir belge, bir hidayet ve bir 

rahmet gelmiştir. Allah'ın ayetlerini yalanlayandan ve (insanları) ondan alıkoyup-

çevirenden daha zalim kimdir? Ayetlerimizden alıkoyup-çevirenlere, bu 'engelleme ve 

çevirmelerinden' dolayı pek çetin bir azabla karşılık vereceğiz.” (6/157) 

“Ve ey Adem, sen ve eşin cennete yerleş. İkiniz dilediğiniz yerden yiyin; ama şu 

ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz.” (7/19) 

“Öyleyse, Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzenden veya ayetlerini 

yalanlayanlardan daha zalim kimdir? Kitap'tan kendilerine bir pay erişecek olanlar 

bunlardır. Nihayet elçilerimiz, hayatlarına son vermek üzere kendilerine gittiklerinde 

onlara diyecekler ki: "Allah'tan başka taptıklarınız nerede?" "Onlar bizi (yüzüstü) 

bırakıp-kayboldular" diyecekler. (Böylelikle) Bunlar, gerçekten kâfirler olduklarına 

kendi aleyhlerinde şehadet ettiler.” (7/37) 



“Cennet halkı, ateş halkına (şöyle) seslenecekler: "Bize Rabbimizin vadettiğini 

gerçek buldunuz mu?" Onlar da: "Evet" derler. Bundan sonra içlerinden seslenen biri 

(şöyle) seslenecektir: "Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun." (7/44) 

“Gözleri cehennem halkından yana çevrilince: "Rabbimiz, bizi zalimler 

topluluğuyla birlikte kılma" derler.” (7/47) 

“Musa kavmine oldukça kızgın, üzgün olarak döndüğünde onlara: "Beni 

arkamdan, ne kötü temsil ettiniz? Rabbinizin emrini çabuklaştırdınız, öyle mi?" dedi. 

Levhaları bıraktı ve kardeşini başından tutup kendisine doğru çekiyordu (ki Harun 

ona:) "Annem oğlu, bu topluluk beni zayıflattı (hırpalayıp güçsüzleştirdi) ve neredeyse 

beni öldürmeye giriştiler. Bari sen düşmanları sevindirecek bir şey yapma ve beni bu 

zalimler topluluğuyla birlikte kılma (sayma)" dedi.” (7/150) 

“Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzenden ve O'nun ayetlerini yalanlayandan 

daha zalim kimdir? Şüphesiz O, suçlu-günahkarları kurtuluşa erdirmez.” (10/17) 

“Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzenden daha zalim kimdir? İşte bunlar, 

Rablerine sunulacaklar ve şahidler: "Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır" 

diyecekler. Haberiniz olsun; Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir. “(11/18) 

“Ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum, gaybı da bilmiyorum. 

Melek olduğumu söylemiyorum ve gözlerinizin aşağılık gördüklerine, Allah kesin olarak 

bir hayır vermez de demiyorum. Nefislerinde olanı Allah daha iyi bilir. Bu durumda 

(bunun aksini yaparsam) gerçekten o zaman zalimlerdenim (demek)dir." (11/31) 

“Denildi ki: "Ey yer, suyunu yut ve ey gök, sen de tut." Su çekildi, iş bitiriliverdi, 

(gemi de) Cudi (dağı) üstünde durdu ve zalimler topluluğuna da: "Uzak olsunlar" 

denildi. “(11/44) 

“Rabbinin katında 'belli bir biçime sokulmuş, damgalanmış' olarak. Bunlar 

zalimlerden uzak değildir.” (11/83) 

“Evinde kalmakta olduğu kadın, ondan murad almak istedi ve kapıları sımsıkı 

kapatarak: "İsteklerim senin içindir, gelsene" dedi. (Yusuf) Dedi ki: "Allah'a sığınırım. 

Çünkü o benim efendimdir, yerimi güzel tutmuştur. Gerçek şu ki, zalimler kurtuluşa 

ermez." (12/23) 

“Dedi ki: "Eşyamızı kendisinde bulduğumuzun dışında, birisini alıkoymamızdan 

Allah'a sığınırız. Yoksa bu durumda kuşkusuz biz zalim oluruz." (12/79) 

“İş hükme bağlanıp-bitince, şeytan der ki: "Doğrusu, Allah, size gerçek olan 

va'di va'detti, ben de size vaadde bulundum, fakat size yalan söyledim. Benim size karşı 

zorlayıcı bir gücüm yoktu, yalnızca sizi çağırdım, siz de bana icabet ettiniz. Öyleyse beni 

kınamayın, siz kendinizi kınayın. Ben sizi kurtacak değilim, siz de beni kurtacak 

değilsiniz. Doğrusu daha önce beni ortak koşmanızı da tanımamıştım. Gerçek şu ki, 

zalimlere acı bir azab vardır." (14/22) 

“Allah, iman edenleri, dünya hayatında ve ahirette sapasağlam sözle sebat içinde 

kılar. Zalimleri de şaşırtıp-saptırır; Allah dilediğini yapar.” (14/27) 



“Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız, onu 

sayıp-bitirmeye güç yetiremezsiniz. Gerçek şu ki, insan pek zalimdir, pek nankördür.” 

(14/34) 

“Eyke halkı da gerçekten zalim-kimselerdi. “(15/78) 

“Ki melekler, kendi nefislerinin zalimleri olarak onların canlarını aldıklarında, 

"Biz hiçbir kötülük yapmıyorduk" diye teslim olurlar. Hayır, şüphesiz Allah, sizin neler 

yaptığınızı bilendir. “(16/28) 

“Biz onların seni dinlediklerinde ne için dinlediklerini, gizli konuşmalarında da o 

zalimlerin: "Siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz" dediklerini çok iyi 

biliriz.” (17/47) 

“Kur'an'dan mü'minler için şifa ve rahmet olan şeyleri indiriyoruz. Oysa o, 

zalimlere kayıplardan başkasını arttırmaz.” (17/82) 

“Şunlar, bizim kavmimizdir; O'ndan başkasını ilahlar edindiler, onlara apaçık 

bir delil getirmeleri gerekmez miydi? Öyleyse Allah'a karşı yalan uydurup iftira 

düzenden daha zalim kimdir?" (18/15) 

“Ve de ki: "Hak Rabbinizdendir; artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin. 

Şüphesiz biz zalimlere bir ateş hazırlamışız, onun duvarları kendilerini çepeçevre 

kuşatmıştır. Eğer onlar yardım isterlerse, katı bir sıvı gibi yüzleri kavurup-yakan bir su 

ile yardım edilirler. Ne kötü bir içkidir o ve ne kötü bir destektir.” (18/29) 

“Kendi nefsinin zalimi olarak (böylece) bağına girdi (ve): "Bunun sonsuza kadar 

kuruyup-yok olacağını sanmıyorum" dedi. “(18/35) 

“Hani meleklere: "Adem'e secde edin" demiştik; İblis'in dışında (diğerleri) secde 

etmişlerdi. O cinlerdendi, böylelikle Rabbinin emrinden dışarı çıkmıştı. Bu durumda 

Beni bırakıp onu ve onun soyunu veliler mi edineceksiniz? Oysa onlar sizin 

düşmanlarınızdır. (Bu,) Zalimler için ne kadar kötü bir (tercih) değiştirmedir.” (18/50) 

“Kendisine Rabbinin ayetleri öğütle hatırlatıldığı zaman, sırt çeviren ve ellerinin 

önden gönderdikleri (amelleri)ni unutandan daha zalim kimdir? Biz gerçekten, kalpleri 

üzerine onu kavrayıp anlamalarını engelleyen bir perde (gerdik), kulaklarına bir ağırlık 

koyduk. Sen onları hidayete çağırsan bile, onlar sonsuza kadar asla hidayet 

bulamazlar.”(18/57) 

“Bize gelecekleri gün, neler işitecekler, neler görecekler. Ama bugün o zalimler 

apaçık bir sapıklık içindedirler.” (19/38) 

“Yazıklar bize" dediler. "Gerçekten biz, zalimmişiz." (21/14) 

“Onlardan her kim: "Gerçekten ben, O'nun dışında bir ilahım" diyecek olsa, bu 

durumda biz onu cehennemle cezalandırırız. Zalimleri biz böyle cezalandırırız.”(21/29) 

“Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı? Şüphesiz o, zalimlerden biridir" dediler.” 

(21/59) 



“Bunun üzerine kendi vicdanlarına başvurdular da; "Gerçek şu ki, zalim olanlar 

sizlersiniz (biziz)" dediler.” (21/64) 

“Gerçek olan va'd yaklaşmıştır, işte o zaman, inkâr edenlerin gözleri 

yuvalarından fırlayacak: "Eyvahlar bize, biz bundan tam bir gaflet içindeydik, hayır, 

bizler zalim kimselerdik" (diyecekler).” (21/97) 

“Şeytanın (bu tür) katıp bırakmaları, kalplerinde hastalık olanlara ve kalpleri 

(her türlü) duyarlılıktan yoksun bulunanlara (Allah'ın) bir deneme kılması içindir. 

Şüphesiz zalimler, (gerçeğin kendisinden) uzak bir ayrılık içindedirler.”(22/53) 

“Rabbimiz, bizi (ateşin) içinden çıkar, eğer yine (inkâra) dönersek, artık 

gerçekten zalim kimseler oluruz." (23/107) 

“Bunların kalplerinde hastalık mı var? Yoksa kuşkuya mı kapıldılar? Yoksa 

Allah'ın ve elçisinin kendilerine karşı haksızlık yapacağından mı korkuyorlar? Hayır, 

onlar zalim kimselerdir. “(24/50) 

“Böylece oradan korku içinde (çevreyi) gözetleyerek çıkıp gitti: "Rabbim, 

zalimler topluluğundan beni kurtar"dedi.” (28/21) 

“Çok geçmeden, o iki (kadın)dan biri, (utana utana) yürüyerek ona geldi. 

"Babam, bizim için sürüleri sulamana karşılık sana mükafaat vermek üzere seni davet 

etmektedir." dedi. Bunun üzerine ona gelip de olup bitenleri anlatınca o: "Korkma" 

dedi. "Zalimler topluluğundan kurtulmuş oldun." (28/25) 

“Bizim elçilerimiz İbrahim'e bir müjde ile geldikleri zaman, dediler ki: "Gerçek 

şu ki, biz bu ülkenin halkını yıkıma uğratacağız. Çünkü onun halkı zalim oldular." 

(29/31) 

“Allah hakkında yalan uydurup iftira edenlerden veya kendisine hak geldiği 

zaman onu yalan sayandan daha zalim kimdir? İnkâr edenlere cehennem içinde bir 

konaklama yeri mi yok?” (29/68) 

“Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra, yüz çevirenden daha zalim 

kimdir? Gerçekten biz, suçlu-günahkarlardan intikam alıcılarız.” (32/22) 

“Gerçek şu ki, biz emanetleri göklere, yere ve dağlara sunduk da onlar bunu 

yüklenmekten kaçındılar ve ondan korkuya kapıldılar; onu insan yüklendi. Çünkü o, 

çok zalim, çok cahildir. “(33/72) 

“Kıyamet günü o kötü azabtan kendini yüzü ile kim koruyabilecek? Ve zalimlere 

"Kazandığınızı tadın" denmiştir.” (39/24) 

“Allah'a karşı yalan söyleyenden ve kendisine geldiğinde doğruyu (Kur'an'ı) 

yalanlayandan daha zalim kimdir? Kafirler için cehennemde bir konaklama yeri mi 

yok? “(39/32) 

“Eğer yeryüzünde olanların tümü ve bununla birlikte bir katı daha zalimlerin 

olmuş olsaydı, kıyamet günü o kötü azabtan (kurtulmak amacıyla) gerçekten bunları 



fidye olarak verirlerdi. Oysa, onların hiç hesaba katmadıkları şeyler, Allah'tan kendileri 

için açığa çıkmıştır.” (39/47) 

“Onları, yaklaşmakta olan güne karşı uyar; o zaman yürekler gırtlaklara 

dayanır, yutkunur dururlar. Zalimler için ne koruyucu bir dost, ne sözü yerine 

getirebilir bir şefaatçi yoktur.” (40/18) 

“Zalimlere kendi mazeretlerinin hiçbir yarar sağlamayacağı gün; lanet de 

onlarındır, yurdun en kötüsü de.” (40/52) 

“Eğer Allah dileseydi, onları her halde tek bir ümmet kılardı. Ancak O, dilediğini 

kendi rahmetine sokar. Zalimlere gelince; onlar için ne bir veli vardır, ne bir yardımcı 

(bulursun). “(42/8) 

“Yoksa onların birtakım ortakları mı var ki, Allah'ın izin vermediği şeyleri, 

dinden kendilerine teşri' ettiler (bir şeriat kıldılar)? Eğer o fasıl kelimesi olmasaydı, 

elbette aralarında hüküm (karar) verilirdi. Gerçekten zalimler için acı bir azap vardır.” 

(42/21) 

“(O gün) Zalimleri kazandıkları dolayısıyla korkuyla titrerlerken görürsün; o 

(yaptıkları) da üstlerine çöküvermiştir. İman edip salih amellerde bulunanlar ise, cennet 

bahçelerindedirler. Rableri katında her diledikleri onlarındır. İşte büyük fazl (nimet ve 

üstünlük) budur.” (42/22) 

“Kötülüğün karşılığı, onun misli (benzeri) olan kötülüktür. Ama kim affeder ve 

ıslah ederse (dirliği kurup-sağlarsa) artık onun ecri Allah'a aittir. Gerçekten O, 

zalimleri sevmez.” (42/40) 

“Allah, kimi saptırırsa, artık bundan sonra onun hiçbir velisi yoktur. Azabı 

gördükleri zaman, o zalimleri bir görsen; "Geri dönmeye bir yol var mı?" derler.” 

(42/44) 

“Onları görürsün; zilletten başları önlerine düşmüş bir halde, ona (ateşe) 

sunulurlarken göz ucuyla sezdirmeden bakarlar. İman edenler de: "Gerçekten hüsrana 

uğrayanlar, kıyamet günü hem kendi nefislerini, hem yakın akraba (veya yandaş)larını 

da hüsrana uğratmışlardır" dediler. Haberiniz olsun; gerçekten zalimler, kalıcı bir azab 

içindedirler.” (42/45) 

“Biz onlara zulmetmedik; ancak onların kendileri zalimlerdir. “(43/76) 

“Çünkü onlar, Allah'tan (gelecek) hiçbir şeyi senden savamazlar. Şüphesiz 

zalimler, birbirlerinin velisidirler. Allah ise, muttakilerin velisidir.” (45/19) 

“De ki: "Gördünüz mü-haber verin; eğer (bu Kur'an,) Allah katından ise, siz de 

onu inkâr etmişseniz ve İsrailoğullarından bir şahid bunun bir benzerine şahidlik edip 

iman etmişse ve siz de büyüklük taslamışsanız (bunun sonucu ne olacak)? Şüphesiz 

Allah, zalim olan bir kavmi hidayete erdirmez.” (46/10) 

“Ey iman edenler, bir kavim (bir başka) kavimle alay etmesin, belki 

kendilerinden daha hayırlıdırlar; kadınlar da kadınlarla (alay etmesin), belki 



kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kendi nefislerinizi (kendi kendinizi) yadırgayıp-küçük 

düşürmeyin ve birbirinizi 'olmadık-kötü lakablarla' çağırmayın. İmandan sonra fasıklık 

ne kötü bir isimdir. Kim tevbe etmezse, işte onlar, zalim olanların ta kendileridir.” 

(49/11) 

“Daha önce Nuh kavmini de. Çünkü onlar, daha zalim ve daha azgındılar.” 

(53/52) 

“Sonunda onların akibetleri, şüphesiz ateşin içinde ikisinin de süresiz olarak 

kalıcı olmalarıdır. İşte zalim olanların cezası budur.” (59/17) 

“Allah, ancak din konusunda sizinle savaşanları, sizi yurtlarınızdan sürüp-

çıkaranları ve sürülüp-çıkarılmanız için arka çıkanları dost edinmenizden sakındırır. 

Kim onları dost edinirse, artık onlar zalimlerin ta kendileridir.” (60/9) 

“İslam'a çağrıldığı halde, Allah'a karşı yalan uyduranlardan daha zalim kimdir? 

Allah, zalim bir kavmi hidayete erdirmez. “(61/7) 

“Oysa onlar, ellerinin öne takdim ettikleri dolayısıyla bunu hiçbir zaman temenni 

edemezler. Allah, zalimleri bilendir.” (62/7) 

“Allah, iman edenlere de Firavun'un karısını örnek verdi. Hani demişti ki: 

"Rabbim bana kendi katında, cennette bir ev yap; beni Firavun'dan ve onun 

yaptıklarından kurtar ve beni o zalimler topluluğundan da kurtar." (66/11) 

“Dediler ki: "Rabbimiz seni tesbih eder, yüceltiriz; gerçekten bizler zalim 

imişiz." (68/29) 

“Böylece onlar, çoğu kimseyi şaşırtıp-saptırdılar. Sen de o zalimlere sapıklıktan 

başkasını arttırma." (71/24) 

“Rabbim, beni, annemi, babamı, mü'min olarak evime gireni, iman eden 

erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlere yıkımdan başkasını arttırma." 

(71/28) 

“Dilediğini kendi rahmetine sokar. Zalimlere ise, onlar için acı bir azab 

hazırlamıştır.” (76/31) 

  

 ZULM 

“Hani Musa, kavmine: "Ey kavmim, gerçekten siz, buzağıyı (tanrı) edinmekle 

kendinize zulmettiniz. Hemen, kusursuzca yaratan (gerçek ilah)ınıza tevbe edip 

nefislerinizi öldürün: bu, yaratıcınız katında sizin için daha hayırlıdır" demişti. Bunun 

üzerine (Allah) tevbelerinizi kabul etti. Şüphesiz O tevbeleri kabul edendir, 

esirgeyendir.” (2/54) 



“Bulutları üzerinize gölge kıldık ve size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size 

rızık olarak verdiklerimizin temizinden yiyin (dedik). Onlar bize zulmetmediler, ancak 

kendi nefislerine zulmettiler.” (2/57) 

“Ama zulmedenler, kendilerine söylenen sözü bir başkasıyla değiştirdiler. Biz de 

o zalimlerin yaptıkları bozgunculuğa karşılık, üzerlerine gökten iğrenç bir azab 

indirdik.” (2/59) 

“Her nereden çıkarsan, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. (Siz de) Her 

nerede olursanız yüzünüzü onun yönüne çevirin. Öyle ki, onlardan zulmedenlerin 

dışında insanların, size karşı bir delilleri olmasın. Onlardan korkmayın, Benden 

korkun, üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım. Umulur ki hidayete erersiniz.”(2/150) 

“İnsanlar içinde, Allah'tan başkasını 'eş ve ortak' tutanlar vardır ki, onlar 

(bunları), Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin ise Allah'a olan sevgileri daha 

güçlüdür. O zulmedenler, azaba uğrayacakları zaman, muhakkak bütün kuvvetin 

tümüyle Allah'ın olduğunu ve Allah'ın vereceği azabın gerçekten şiddetli olduğunu bir 

bilselerdi.” (2/165) 

“Kadınları boşadığınızda, bekleme sürelerini tamamlamışlarsa, onları ya 

güzellikle tutun ya da güzellikle bırakın. Fakat haklarını ihlal edip zarar vermek için 

onları (yanınızda) tutmayın. Kim böyle yaparsa artık o, kendi nefsine zulmetmiş olur. 

Allah'ın ayetlerini oyun (konusu) edinmeyin ve Allah'ın size verdiği nimeti ve size öğüt 

olarak indirdiği Kitab'ı ve hikmeti anın. Allah'tan korkup-sakının ve bilin ki, Allah 

herşeyi bilendir.” (2/231) 

“Ey iman edenler, hiçbir alış-verişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı 

gün gelmezden evvel, size rızık olarak verdiklerimizden infak edin. Kâfirler... Onlar 

zulmedenlerdir.” (2/254) 

“Her neyi nafaka olarak infak eder ve adak olarak neyi adarsanız, muhakkak 

Allah onu bilir. Zulmedenlerin yardımcıları yoktur.” (2/270) 

“Şayet böyle yapmazsanız, Allah'a ve Resulüne karşı savaş açtığınızı bilin. Eğer 

tevbe ederseniz, artık sermayeleriniz sizindir. (Böylece) Ne zulmetmiş olursunuz, ne 

zulme uğratılmış olursunuz. “(2/279) 

“Kendilerine apaçık belgeler geldiği ve elçinin hak olduğuna şahid oldukları 

halde, imanlarından sonra küfre sapan bir kavmi Allah nasıl hidayete erdirir? Allah, 

zulmeden bir kavmi hidayete erdirmez.” (3/86) 

“Onların bu dünya hayatındaki harcamaları kendi nefislerine zulmetmiş olan bir 

kavmin ekinine isabet eden kavurucu soğukluktaki bir rüzgara benzer ki onu (ekini) 

helak etmiştir. Allah, onlara zulmetmedi, fakat onlar kendi nefislerine 

zulmetmektedirler.” (3/117) 

“Ve 'çirkin bir hayasızlık' işledikleri ya da nefislerine zulmettikleri zaman, 

Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarından dolayı bağışlanma isteyenlerdir. Allah'tan 

başka günahları bağışlayan kimdir? Bir de onlar yaptıkları (kötü şeylerde) bile bile 

ısrar etmeyenlerdir. “(3/135) 



“Eğer bir yara aldıysanız, o kavme de benzeri bir yara değmiştir. İşte o günleri 

biz onları insanlar arasında devrettirip dururuz. Bu, Allah'ın iman edenleri belirtip-

ayırması ve sizden şahidler (veya şehidler) edinmesi içindir. Allah, zulmedenleri 

sevmez;”(3/140) 

“Bu, ellerinizin önden sunduklarıdır. Allah, gerçekten kullara zulmedici 

değildir.” (3/182) 

“Rabbimiz, şüphesiz Sen kimi ateşe sokarsan, artık onu 'hor ve aşağılık' 

kılmışsındır; zulmedenlerin yardımcıları yoktur." (3/192) 

“Gerçekten, yetimlerin mallarını zulmederek yiyenler, karınlarına ancak ateş 

doldurmuş olurlar. Onlar, çılgın bir ateşe gireceklerdir. “(4/10) 

“Kim haddi aşarak ve zulmederek böyle yaparsa, biz onu ateşe göndeririz. Bu 

Allah için pek kolaydır.” (4/30) 

“Biz elçilerden hiç kimseyi ancak Allah'ın izniyle kendisine itaat edilmesinden 

başka bir şeyle göndermedik. Onlar kendi nefislerine zulmettiklerinde şayet sana gelip 

Allah'tan bağışlama dileselerdi ve elçi de onlar için bağışlama dileseydi, elbette Allah'ı 

tevbeleri kabul eden, esirgeyen olarak bulurlardı.” (4/64) 

“Melekler kendi nefislerine zulmedenlerin hayatına son verecekleri zaman derler 

ki: "Nerde idiniz?" Onlar: "Biz, yeryüzünde zayıf bırakılmışlar (müstaz'aflar) idik." 

derler. (Melekler de:) "Hicret etmeniz için Allah'ın arzı geniş değil miydi?" derler. İşte 

onların barınma yeri cehennemdir. Ne kötü yataktır o? “(4/97) 

“Kim kötülük işler veya nefsine zulmedip sonra Allah'tan bağışlanma dilerse 

Allah'ı bağışlayıcı ve merhamet edici olarak bulur.” (4/110) 

“Allah, zulme uğrayanlar dışında, kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. Allah 

işitendir, bilendir. “(4/148) 

“Gerçek şu ki, inkâr edenler ve zulmedenler, Allah onları bağışlayacak değildir, 

onları bir yola da iletecek değildir.” (4/168) 

“Şüphesiz kendi günahını ve benim günahımı yüklenmeni ve böylelikle ateşin 

halkından olmanı isterim. Zulmedenlerin cezası budur." (5/29) 

“Andolsun, "Şüphesiz Allah, Meryem oğlu Mesih'tir" diyenler küfre düşmüştür. 

Oysa Mesih'in dediği (şudur:) "Ey İsrailoğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz 

olan Allah'a ibadet edin. Çünkü O, kendisine ortak koşana şüphesiz cenneti haram 

kılmıştır, onun barınma yeri ateştir. Zulmedenlere yardımcı yoktur." (5/72) 

“Eğer o ikisi aleyhinde kesin olarak günahı hak ettiklerine ilişkin bilgi sahibi 

olunursa, bu durumda haksızlığa uğrayanlardan iki kişi -ki bunlar buna daha hak 

sahibidirler- öbürlerinin yerine geçerler ve: "Bizim şehadetimiz o ikisinin şehadetinden 

şüphesiz daha doğrudur. Biz haddi aşmadık, yoksa gerçekten zulmedenlerden oluruz" 

diye Allah'a yemin ederler. “(5/107) 



“Böylece zulmeden topluluğun kökü kurutuldu. Hamd, alemlerin Rabbi olan 

Allah'adır.” (6/45) 

“De ki: "Düşündünüz mü hiç; size Allah'ın azabı apansız ya da açıkdan 

geliverirse, zulme sapan kavimden başkası mı yıkıma uğrayacak?" (6/47) 

“De ki: "Kendisine acele etmekte olduğunuz şey benim yanımda olsaydı, benimle 

aranızda iş elbette bitirilmiş olurdu. Allah zulmedenleri en iyi bilendir.” (6/58) 

“Ayetlerimiz konusunda 'alaylı tartışmalara dalanlar:' -onlar bir başka söze 

geçinceye kadar- onlardan yüz çevir. Şeytan sana unutturacak olursa, bu durumda 

hatırlamadan sonra, artık zulmeden toplulukla beraber oturma.” (6/68) 

“Zorlu azabımız onlara gelince yakarabildikleri: "Biz gerçekten zulme 

sapanlardandık" demelerinden başka olmadı.” (7/5) 

“Kimin tartıları hafif kalırsa, bunlar da ayetlerimize zulmedegeldiklerinden 

dolayı nefislerini hüsrana uğratanlardır.” (7/9) 

“Dediler ki: "Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik, eğer bizi bağışlamazsan ve 

esirgemezsen, gerçekten hüsrana uğrayanlardan olacağız." (7/23) 

“Onlar için cehennemden yataklar ve üstlerine örtüler vardır. Biz zulme 

sapanları işte böyle cezalandırırız.” (7/41) 

“(Tura gitmesinin) Ardından Musa'nın kavmi süs eşyalarından böğürmesi olan 

bir buzağı heykelini (tapılacak ilah) edindiler. Onun kendileriyle konuşmadığını ve 

onları bir yola da yöneltip-iletmediğini (hidayete erdirmediğini) görmediler mi? Onu 

(tanrı) edindiler de, zulmedenler oldular.” (7/148) 

“Biz onları (İsrailoğullarını) ayrı ayrı oymaklar olarak on iki topluluk (ümmet) 

olarak ayırdık. Kavmi kendisinden su istediğinde Musa'ya: "Asan'la taşa vur" diye 

vahyettik. Ondan on iki pınar sızıp-fışkırdı; böylece her bir insan- topluluğu su içeceği 

yeri öğrenmiş oldu. Üzerlerine bulutla gölge çektik ve onlara kudret helvası ile bıldırcın 

indirdik. (Sonra da şöyle dedik:) "Size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından 

yiyin." Onlar bize zulmetmedi, ancak kendi nefislerine zulmediyorlardı.” (7/160) 

“Onlardan zulmedenler, sözü kendilerine söylenenden başka bir şeyle 

değiştirdiler. Biz de bunun üzerine zulmetmeleri dolayısıyla gökten 'iğrenç bir azab' 

indirdik.” (7/162) 

“Kendilerine hatırlatılanı unuttuklarında ise, biz de kötülükten sakındıranları 

kurtardık. Zulmedenleri yaptıkları fısk dolayısıyla pek zorlu bir azab ile yakaladık.” 

(7/165) 

“Ayetlerimizi yalanlayanlar ve yalnızca kendi nefislerine zulmedenlerin örneği ne 

kötüdür.” (7/177) 



“Ve sizlerden yalnızca zulmedenlere isabet etmekle kalmayan bir fitneden 

korkup-sakının. Bilin ki, gerçekten Allah (ceza ile) sonuçlandırması pek şiddetli 

olandır.” (8/25) 

“Bu, ellerinizin önceden takdim ettiği işler yüzündendir. Yoksa şüphesiz Allah 

kullara zulmedici değildir.” (8/51) 

“Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin gidiş tarzı gibi. Onlar, Rablerinin 

ayetlerini yalanladılar; biz de günahları dolayısıyla onları helak ettik. Firavun ordusunu 

suda boğduk. Onların tümü zulmeden kimselerdi.” (8/54) 

“Hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ı onarmayı, Allah'a ve ahiret gününe 

iman eden ve Allah yolunda cihad edenin (yaptıkları) gibi mi saydınız? (Bunlar) Allah 

katında bir olmazlar. Allah zulmeden bir topluluğa hidayet vermez.” (9/19) 

“Ey iman edenler, eğer imana karşı inkârı sevip-tercih ediyorlarsa, babalarınızı 

ve kardeşlerinizi veliler edinmeyin. Sizden kim onları veli edinirse, işte bunlar zulmeden 

kimselerdir.” (9/23) 

“Gerçek şu ki, Allah katında ayların sayısı, gökleri ve yeri yarattığı günden beri 

Allah'ın kitabında on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte dosdoğru olan hesab 

(din) budur. Öyleyse bunlarda kendinize zulmetmeyin ve onların sizlerle topluca 

savaşması gibi siz de müşriklerle topluca savaşmayın. Ve bilin ki Allah, takva 

sahipleriyle beraberdir.” (9/36) 

“Sizinle birlikte çıksalardı, size 'kötülük ve zarardan' başka bir şey ilave etmez 

ve aranıza mutlaka fitne sokmak üzere içinizde çaba yürütürlerdi. İçinizde onlara 

'haber taşıyanlar' vardır. Allah, zulmedenleri bilir.” (9/47) 

“Onlara, kendilerinden öncekilerin; Nuh, Ad, Semud kavminin, İbrahim 

kavminin, Medyen ahalisinin ve yerle bir olan şehirlerin haberi gelmedi mi? Onlara 

resulleri apaçık deliller getirmişlerdi. Demek ki Allah, onlara zulmediyor değildi, ama 

onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı.” (9/70) 

“Binasının temelini, Allah korkusu ve hoşnutluğu üzerine kuran kimse mi 

hayırlıdır, yoksa binasının temelini göçecek bir yarın kenarına kurup onunla birlikte 

kendisi de cehennem ateşi içine yuvarlanan kimse mi? Allah, zulmeden bir topluluğa 

hidayet vermez. “(9/109) 

“Andolsun, sizden önceki nesilleri, resulleri kendilerine apaçık deliller getirdiği 

halde, zulmettikleri ve iman etmeyecek oldukları için yıkıma uğrattık. İşte biz, suçlu-

günahkar olan bir topluluğu böyle cezalandırırız. “(10/13) 

“Hayır, onlar ilmini kuşatamadıkları ve kendilerine henüz yorumu gelmemiş bir 

şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Zulmedenlerin nasıl bir 

sonuca uğradıklarına bir bak.” (10/39) 

“Şüphesiz Allah, insanlara hiçbir şeyle zulmetmez. Ancak insanlar, kendi 

nefislerine zulmediyorlar. “(10/44) 



“Her ümmetin bir resulü vardır. Onlara resulleri geldiği zaman, aralarında 

adaletle hüküm verilir ve onlar zulme uğratılmazlar.” (10/47) 

“Sonra o zulmetmekte olanlara: "Sürekli azabı tadın" denilecek. 

Kazandıklarınız dışında, bir başka şeyle mi cezalandırılacaktınız?" (10/52) 

“Zulmeden her nefis, yeryüzündekilerin tümüne sahip olsa bunu (azaba karşılık) 

mutlaka fidye olarak verirdi. Onlar azabı görünce pişmanlıklarını gizlerler, oysa onlar 

haksızlığa uğratılmadan aralarında adaletle hükmedilmiştir.” (10/54) 

“Dediler ki: "Biz Allah'a tevekkül ettik; Rabbimiz, bizi zulmeden bir kavim için 

bir fitne (konusu) kılma." (10/85) 

“Allah'tan başka, sana yararı da, zararı da olmayan(ilahlar)a tapma. Eğer sen 

(bunun aksini) yapacak olursan, bu durumda gerçekten zulmedenlerden olursun" (diye 

emrolundum.) “(10/106) 

“Bizim gözetimimiz altında ve vahyimizle gemiyi imal et. Zulmedenler 

konusunda bana hitapta bulunma. Çünkü onlar suda- boğulacaklardır." (11/37) 

“O zulmedenleri dayanılmaz bir ses sarıverdi de kendi yurtlarında dizüstü 

çökmüş olarak sabahladılar.” (11/67) 

“Emrimiz geldiği zaman, tarafımızdan bir rahmetle Şuayb'ı ve O'nunla birlikte 

iman edenleri kurtardık; o zulmedenleri dayanılmaz bir ses sarıverdi de kendi 

yurtlarında dizüstü çökmüş olarak sabahladılar.” (11/94) 

“Biz onlara zulmetmedik, ancak onlar kendi nefislerine zulmettiler. Böylece 

Rabbinin emri geldiği zaman, Allah'ı bırakıp da taptıkları ilahları, onlara hiçbir şey 

sağlayamadı, 'helak ve kayıplarını' arttırmaktan başka bir işe yaramadı.”(11/101) 

“Zulmedenlere eğilim göstermeyin, yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah'tan 

başka velileriniz yoktur, sonra yardım göremezsiniz. “(11/113) 

“Sizden önceki nesillerden onlardan kurtardığımızdan pek azı dışında 

yeryüzünde bozgunculuğu önleyecek fazilet sahibi kişiler bulunmalı değil miydi? 

Zulmedenler ise, içinde bulundukları refahın peşine düştüler. Onlar, suçlu-

günahkarlardı.” (11/116) 

“Halkı, ıslah eden kimseler iken, senin Rabbin o ülkeleri zulm ile helak edecek 

değildi.” (11/117) 

“Dediler ki: "Bunun cezası, (su tası) yükünde bulunanın kendisidir. İşte biz 

zulmedenleri böyle cezalandırırız." (12/75) 

“İnkâr edenler, resullerine dediler ki: "Muhakkak (ya) sizi kendi toprağımızdan 

süreceğiz veya dinimize geri döneceksiniz." Böylelikle Rableri kendilerine vahyetti ki: 

"Şüphesiz biz, zulmedenleri helak edeceğiz.” (14/13) 



“(Ey Muhammed,) Allah'ı sakın zulmedenlerin yapmakta olduklarından habersiz 

sanma, onları yalnızca gözlerin dehşetle belireceği bir güne ertelemektedir.” (14/42) 

“Azabın kendilerine geleceği gün (ile) insanları uyarıp-korkut ki, (o gün) 

zulmedenler, şöyle diyecekler: "Bizi yakın bir süreye kadar ertele ki, Senin çağrına 

cevap verelim ve elçilere uyalım." Oysa daha önce, kendiniz için hiç zeval yoktur diye 

and içenler, sizler değil miydiniz?” (14/44) 

“Siz, kendi nefislerine zulmedenlerin yerleştikleri yerlerde oturmuştunuz. Onlara 

ne yaptığımız size açıklanmıştı ve size örnekler vermiştik.” (14/45) 

“(Küfre sapanlar) Kendilerine meleklerin gelmesinden veya Rabbinin emrinin 

gelmesinden başka bir şey mi gözlüyorlar? Onlardan öncekiler de öyle yapmıştı. Allah 

onlara zulmetmedi, fakat onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı.” (16/33) 

“Zulme uğratıldıktan sonra, Allah yolunda hicret edenleri dünyada şüphesiz 

güzel bir biçimde yerleştireceğiz; ahiret karşılığı ise daha büyüktür. Bilmiş olsalardı.” 

(16/41) 

“O zulmedenler, azabı gördüklerinde, onlara ne (azab) hafifletilecek, ne süre 

tanınacak.” (16/85) 

“O gün, herkes kendi nefsi adına mücadele eder ve herkese yaptığının karşılığı 

eksiksiz ödenir. Onlar zulme uğratılmazlar. “(16/111) 

“Yahudi olanlara da, bundan önce sana aktardıklarımızı haram kıldık. Biz 

onlara zulmetmedik, ancak onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı.” (16/118) 

“Bizi ayet (mucize)ler göndermekten, öncekilerin onu yalanlamasından başka bir 

şey alıkoymadı. Semud'a dişi deveyi görünür (bir mucize) olarak gönderdik, fakat onlar 

bununla (onu boğazlamakla) zulmetmiş oldular. Oysa biz ayetleri ancak korkutmak için 

göndeririz.” (17/59) 

“Görmüyorlar mı; gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya 

gücü yeter ve onlar için kendisinde şüphe olmayan bir süre (ecel) kılmıştır. Zulmedenler 

ise ancak inkarda ayak direttiler.” (17/99) 

“(Önlerine) Kitap konulmuştur; artık suçlu-günahkarların, onda olanlardan 

dolayı dehşetle-korkuya kapıldıklarını görürsün. Derler ki: "Eyvahlar bize, bu kitaba 

ne oluyor ki, küçük büyük bırakmayıp herşeyi sayıp-döküyor?" Yapıp-ettiklerini 

(önlerinde) hazır bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye zulmetmez.” (18/49) 

“İşte ülkeler (ve onların halkları), zulmettikleri zaman onları yıkıma uğrattık; ve 

yıkımları için bir buluşma zamanı tesbit ettik.” (18/59) 

“Dedi ki: "Kim zulmederse biz onu azablandıracağız, sonra Rabbine 

döndürülür, O da onu görülmemiş bir azabla azablandırır." (18/87) 



“Ancak tevbe eden, iman eden ve salih amellerde bulunanlar (onların 

dışındadır); işte bunlar, cennete girecekler ve hiçbir şeyle zulme uğratılmayacaklar.” 

(19/60) 

“Sonra, takva sahiplerini kurtarırız ve zulmedenleri diz üstü çökmüş olarak 

bırakıveririz. “(19/72) 

“Onların kalpleri tutkuyla oyalanmadadır. Zulmedenler, gizlice fısıldaştılar: "Bu 

sizin benzeriniz olan bir beşer değil mi? Öyleyse, göz göre göre büyüye mi 

geleceksiniz?" (21/3) 

“Biz, zulmeden ülkelerden nicesini kırıp geçirdik ve bunun ardından bir başka 

kavmi meydana getirdik.” (21/11) 

“Andolsun, onlara Rabbinin azabından 'bir ufak esinti' dokunacak olsa hiç 

tartışmasız; "Eyvahlar bize, gerçekten bizler zulme sapanlarmışız" diyecekler.”(21/46) 

“Balık sahibi (Yunus'u da); hani o, kızmış vaziyette gitmişti ki; bundan dolayı 

kendisini sıkıntıya düşürmeyeceğimizi sanmıştı. (Balığın karnındaki) Karanlıklar 

içinde: "Senden başka ilah yoktur, sen yücesin, gerçekten ben zulmedenlerden oldum" 

diye çağrıda bulunmuştu. “(21/87) 

“(Ey insan) Bu, senin ellerinin önden takdim ettikleridir. Şüphesiz Allah, kullar 

için zulmedici değildir. “(22/10) 

“Gerçek şu ki, inkar edip Allah yolundan ve yerlilerle dışarıdan gelenler için eşit 

olarak (haram ve kıble) kıldığımız Mescid-i Haram'dan alıkoyanlara, orada zulmederek 

adaletten ayrılanlara acı bir azab taddırırız.” (22/25) 

“Kendilerine zulmedilmesi dolayısıyla, onlara karşı savaş açılana (mü'minlere, 

savaşma) izni verildi. Şüphesiz Allah, onlara yardım etmeye güç yetirendir.”(22/39) 

“(Halkı) Zulmediyorken yıkıma uğrattığımız nice ülkeler vardır ki, şimdi onların 

altları üstlerine gelmiş ıpıssız durmakta, kullanılamaz durumdaki kuyuları (terkedilmiş 

bulunmakta), yüksek sarayları (çın çın ötmektedir).” (22/45) 

“Nice ülkeler vardır ki, (halkı) zulmediyorken Ben ona bir süre tanıdım, sonra 

yakalayıverdim; dönüş yalnızca banadır.”(22/48) 

“Onlar, Allah'ı bırakıp da (Allah'ın) kendisine bir delil indirmediği ve 

haklarında (hiçbir) bilgileri olmayan şeylere tapıyorlar. Zulmedenler için hiçbir 

yardımcı yoktur. “(22/71) 

“Böylelikle biz ona: "Gözetimimiz altında ve vahyimizle gemi yap. Nitekim bizim 

emrimiz gelip de tandır kızışınca, onun içine her (tür hayvandan) ikişer çift ile, 

içlerinden aleyhlerine söz geçmiş (azab gerekmiş) onlar dışında olan aileni de alıp koy; 

zulmedenler konusunda bana muhatap olma, çünkü onlar boğulacaklardır" diye 

vahyettik. “(23/27) 



“Böylece sen, beraberinde olanlarla gemiye bindiğinde o zaman de ki: "Bizi o 

zulmeden kavimden kurtaran Allah'a hamdolsun." (23/28) 

“Derken, hak (ettikleri cezaya karşılık) olmak üzere, o korkunç çığlık onları 

yakalayıverdi. Böylece onları bir süprüntü kılıverdik. Zulmeden kavim için yıkım 

olsun.”(23/41) 

“Rabbim, bu durumda beni zulmeden kavmin içinde bırakma." (23/94) 

“Ya da kendisine bir hazinenin bırakılması veya (ürünlerinden) yemekte olduğu 

bir bahçesi olması (gerekmez miydi)?" Zulmedenler dedi ki: "Siz olsa olsa, ancak 

büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz." (25/8) 

“İşte (ilahlarınız) sizin söylediklerinizi yalanladılar; bundan böyle (azabı) ne geri 

çevirmeye gücünüz yetebilir, ne de bir yardıma. Sizden kim zulmederse, ona büyük bir 

azab taddırırız." (25/19) 

“Nuh'un kavmi de, elçileri yalanlandıklarında onları suda boğduk ve insanlar 

için bir ayet kıldık. Biz zulmedenlere acıklı bir azab hazırladık.” (25/37) 

“Hani senin Rabbin, Musa'ya seslenmişti: "Zulmetmekte olan kavme git;"(26/10) 

“(Onlara) Hatırlatma (yapılmıştır); biz zulmedici değiliz.” (26/209) 

“Ancak iman edenler, salih amellerde bulunanlar ve Allah'ı çokça zikredenler ile 

zulme uğratıldıktan sonra zafer kazananlar (veya öclerini alanlar) başka. Zulmetmekte 

olanlar, nasıl bir inkılaba uğrayıp devrileceklerini pek yakında bileceklerdir.”(26/227) 

“Ancak zulmeden başka; sonra kötülüğün ardından iyiliğe çevirirse, artık 

şüphesiz Ben, bağışlayanım, esirgeyenim." (27/11) 

“Ona: "Köşke gir" denildi. Onu görünce derin bir su sandı ve (eteğini çekerek) 

ayaklarını açtı. (Süleyman:) Dedi ki: "Gerçekte bu, saydam camdan olma düzeltilmiş 

bir köşk-zemindir." Dedi ki: "Rabbim, gerçekten ben kendime zulmettim; (artık) ben 

Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum." (27/44) 

“İşte, zulmetmeleri dolayısıyla enkaza dönüşmüş ıpıssız evleri. Şüphesiz bilen bir 

kavim için bunda bir ayet vardır.” (27/52) 

“Zulmetmelerine karşılık, söz, kendi aleyhlerine gelmiş bulunmaktadır, artık 

konuşmazlar.” (27/85) 

“Dedi ki: "Rabbim, gerçekten, ben kendi nefsime zulmettim, artık beni bağışla." 

Böylece (Allah) onu bağışladı. Şüphesiz. O, bağışlayandır, esirgeyendir.” (28/16) 

“Musa dedi ki: "Rabbim, kimin kendisinden bir hidayetle geldiğini ve bu (dünya) 

yurdun(un) sonucunun kime ait olacağını daha iyi bilir. Gerçekten, zulmedenler, felah 

bulmazlar." (28/37) 



“Bunun üzerine, onu ve askerlerini tutup suya attık. Böylelikle zulmedenlerin 

nasıl bir sona uğradıklarına bir bak.” (28/40) 

“Buna rağmen sana icabet etmeyecek olurlarsa, artık bil ki, onlar, gerçekten 

kendi heva (istek ve tutku)larına uymaktadırlar. Oysa Allah'tan bir kılavuz (doğru yol 

gösterici) olmaksızın, kendi istek ve tutkularına (hevasına) uyandan daha sapık kimdir? 

Şüphesiz Allah, zulmeden bir kavme hidayet vermez. “(28/50) 

“Senin Rabbin, 'ana yerleşim merkezlerine' onlara ayetlerimizi okuyan bir elçi 

göndermedikçe şehirleri yıkıma uğratıcı değildir. Ve biz, halkı zulmeden şehirlerden 

başkasını da yıkıma uğratıcı değiliz. “(28/59) 

“Andolsun, biz Nuh'u kendi kavmine (elçi olarak) gönderdik, içlerinde elli yılı 

eksik olmak üzere bin sene yaşadı. Sonunda onlar zulme devam ederlerken tufan 

kendilerini yakalayıverdi.” (29/14) 

“İşte biz, onların her birini kendi günahıyla yakalayıverdik. Böylece onlardan 

kiminin üstüne taş fırtınası gönderdik, kimini şiddetli bir çığlık sarıverdi, kimini yerin 

dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmedici değildi, ancak onlar 

kendi nefislerine zulmediyorlardı.” (29/40) 

“İçlerinde zulmedenleri hariç olmak üzere, Kitap Ehliyle en güzel olan bir tarzın 

dışında mücadele etmeyin. Ve deyin ki: "Bize ve size indirilene iman ettik; bizim 

ilahımız da, sizin ilahınız da birdir ve biz O'na teslim olmuşuz." (29/46) 

“Hayır, o, kendilerine ilim verilenlerin göğüslerinde apaçık olan ayetlerdir. 

Zulmedenlerden başkası, bizim ayetlerimizi inkar etmez. “(29/49) 

“Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Böylece kendilerinden öncekilerin nasıl bir 

sona uğradıklarını görsünler. Onlar, güç bakımından kendilerinden daha üstün idiler, 

toprağı alt-üst etmişler (ekmişler, madenler, sular arayıp çıkarmışlar) ve onu, 

kendilerinin imar ettiğinden daha çok imar etmişlerdi. Elçileri de, onlara açık delillerle 

gelmişti. Demek ki Allah onlara zulmetmiyordu, ancak onlar kendi nefislerine 

zulmediyorlardı. “(30/9) 

“Hayır, zulmedenler, hiçbir bilgiye dayanmaksızın kendi heva (istek ve 

tutku)larına uymuşlardır. Allah'ın saptırdığını kim hidayete erdirebilir? Onların hiçbir 

yardımcıları yoktur. “(30/29) 

“Artık o gün, zulmedenlerin ne mazeretleri bir yarar sağlayacak, ne (Allah'tan) 

hoşnutluk dilekleri kabul edilecektir.” (30/57) 

“Bu, Allah'ın yaratmasıdır. Şu halde, O'nun dışında olanların yarattıklarını bana 

gösterin. Hayır, zulmedenler, açıkca bir sapıklık içindedirler.” (31/11) 

“Onlar ise: "Rabbimiz, seferlerimizin arasını aç (şehirlerimiz birbirine çok 

yakındır) dediler ve kendi nefislerine zulmetmiş oldular. Böylece biz de onları 

efsaneler(e konu olan bir halk) kıldık ve onları darmadağın edip dağıttık. Şüphesiz 

bunda, çok sabreden ve çok şükreden herkes için gerçekten ayetler vardır.”(34/19) 



“İnkâr edenler dedi ki: "Biz kesin olarak, ne bu Kur'an'a inanırız, ne ondan 

önceki (indirile)ne." Sen o zulmedenleri, Rableri huzurunda tutuklanmış olarak görsen; 

sözü (suçlamaları) birbirlerine karşı evirip-çevirir (birbirlerine yöneltirler). Za'fa 

uğratılan (müstaz'af)lar, büyüklük taslayanlara derler ki: "Eğer sizler olmasaydınız, 

gerçekten bizler mü'min (kimse)ler olurduk." (34/31) 

“Artık bugün, bir kısmınızın bir kısmınıza yarar ve zarar sağlamaya gücü 

yetmez. Biz de o zulmedenlere deriz ki: "Yalanlamakta olduğunuz ateşin azabını tadın." 

(34/42) 

“Sonra Kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras kıldık. Artık onlardan kimi 

kendi nefsine zulmeder, kimi orta bir yoldadır, kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda 

yarışır öne geçer. İşte bu, büyük fazlın kendisidir. “(35/32) 

“De ki: "Siz, Allah'ın dışında taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Bana haber 

verin; yerden neyi yaratmışlardır? Ya da onların göklerde bir ortaklığı mı var? Yoksa 

biz onlara bir kitap vermişiz de onlar bundan (dolayı) apaçık bir belge üzerinde 

midirler? Hayır, zulmedenler, birbirlerine aldatmadan başkasını vadetmiyorlar.”(35/40) 

“İşte bugün hiç kimseye (hiç) bir şeyle zulmedilmez ve siz de yaptıklarınızdan 

başkasıyla karşılık görmezsiniz. “(36/54) 

“Zulmedenleri, eşlerini ve taptıklarını bir araya getirip toplayın." (37/22) 

“Ona ve İshak'a bereketler verdik. İkisinin soyundan, ihsanda bulunan (muhsin 

olan) da var, açıkça kendi nefsine zulmeden de.” (37/113) 

“Davud'a girdiklerinde, o, onlardan ürkmüştü; dediler ki: "Korkma, iki 

davacıyız, birimiz diğerimize haksızlıkta bulundu. Şimdi sen aramızda hak ile hükmet, 

kararında zulme sapma ve bizi doğru yolun ortasına yöneltip-ilet." (38/22) 

“(Davud) Dedi ki: "Andolsun senin koyununu, kendi koyunlarına (katmak) 

istemekle sana zulmetmiştir. Doğrusu, (emek ve mali güçlerini) birleştirip katan 

(ortak)lardan çoğu, birbirlerine karşı tecavüz ederler; ancak iman edip salih amellerde 

bulunanlar başka. Onlar da ne kadar azdır." Davud, gerçekten bizim onu imtihan 

ettiğimizi sandı, böylece Rabbinden bağışlanma diledi ve rüku ederek yere kapandı ve 

(bize gönülden) yönelip-döndü.” (38/24) 

“Böylece, kazandıkları kötülükler(in acı sonucu) onlara isabet etti. Bunlardan 

zulmetmiş olanlara da, kazandıkları kötülükler isabet edecektir. Ve onlar (bunu 

kendilerine uygulamaktan Allah'ı) aciz bırakabilecekler değildirler.” (39/51) 

“Kim salih bir amelde bulunursa, kendi lehinedir, kim de kötülük ederse, o da 

kendi aleyhinedir. Senin Rabbin, kullara zulmedici değildir.” (41/46) 

“Kim zulme uğradıktan sonra nusret bulur (hakkını alır)sa, artık onlar için 

aleyhlerinde bir yol yoktur. “(42/41) 

“Yol, ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere 'tecavüz ve 

haksızlıkta bulunanların' aleyhinedir. İşte bunlara acıklı bir azab vardır. “(42/42) 



“(Bu söylenmeleriniz,) Bugün size kesin olarak bir yarar sağlamaz. Çünkü 

zulmettiniz. Şüphesiz azabta da ortaksınız.” (43/39) 

“Sonra, içlerinden birtakım fırkalar ihtilafa düştü. Artık, acı bir günün 

azabından vay o zulmetmiş olanlara.” (43/65) 

“Biz onlara zulmetmedik; ancak onların kendileri zalimlerdir.” (43/76) 

“Allah, gökleri ve yeri hak olarak yarattı; öyle ki, her nefis kazandıklarıyla 

karşılık görsün. Onlara zulmedilmez. “(45/22) 

“Bundan önce de, bir rehber (imam) ve bir rahmet olarak Musa'nın kitabı var. 

Bu da, zulmedenleri uyarmak ve ihsanda bulunanlara bir müjde olmak üzere 

(kendinden önceki kitapları) doğrulayıcı ve Arapça bir dil ile olan bir kitaptır.”(46/12) 

“Her biri için yaptıklarınızdan dolayı dereceler vardır; öyle ki amelleri 

kendilerine eksiksizce ödensin ve onlar zulme de uğratılmazlar.”(46/19) 

“Huzurumda söz değişikliğe uğratılmaz ve Ben kullara zulmedici değilim." 

(50/29) 

“Artık gerçekten, zulmedenler için, (geçmişteki) arkadaşlarının günahlarına 

benzer bir günah vardır. Şu halde acele etmesinler.”(51/59) 

“Şüphesiz zulmedenlere bundan önce de bir azab vardır; ancak onların çoğu 

bilmiyorlar.” (52/47) 

“Ey Peygamber, kadınları boşadığınız zaman, iddetleri süresinde 

(temizlendiklerinde) boşayın ve iddeti sayın. Rabbiniz Allah'tan korkun. Onları 

evlerinden çıkarmayın, onlar da çıkmasınlar; ancak açık 'çirkin bir hayasızlık' 

göstermeleri durumu başka. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını 

çiğnerse, gerçekte o, kendi nefsine zulmetmiş olur. Sen bilmezsin; olabilir ki Allah, 

bunun arkasından bir iş (durum) oluşturur.” (65/1) 

“Ve elbette bizden Müslüman olanlar da var, zulmedenler de. İşte (Allah'a) 

teslim olanlar, artık onlar 'gerçeği ve doğruyu' araştırıp-bulanlardır." (72/14) 

“Zulmedenler ise, onlar da cehennem için odun olmuşlardır.” (72/15) 

“Biz onda onların üzerine yazdık: Can'a can göze göz buruna burun kulağa 

kulak dişe diş ve (bütün) yaralara (karşılık da) kısas vardır. Ama kim bunu sadaka 

olarak bağışlarsa o kendisi için bir keffarettir. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse 

işte onlar zalim olanlardır.” (5/45) 

“İslam'a çağrıldığı halde Allah'a karşı yalan uyduranlardan daha zalim kimdir? 

Allah zalim bir kavmi hidayete erdirmez. “(61/7) 

“Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra yüz çevirenden daha zalim 

kimdir? Gerçekten biz suçlu-günahkarlardan intikam alıcılarız.” (32/22) 



“Kötülüğün karşılığı onun misli (benzeri) olan kötülüktür. Ama kim affeder ve 

ıslah ederse (dirliği kurup-sağlarsa) artık onun ecri Allah'a aittir. Gerçekten O zalimleri 

sevmez. “(42/40) 

“Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzenden daha zalim kimdir? İşte bunlar 

Rablerine sunulacaklar ve şahidler: "Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır" 

diyecekler. Haberiniz olsun; Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir.” (11/18) 

“Böylece biz kazandıkları dolayısıyla zalimlerin bir kısmını bir kısmının başına 

geçiririz.” (6/129) 

“Onlar zulüm işlemektelerken ülkeleri (veya nesilleri) yakaladığı zaman... 

Rabbinin yakalaması işte böyledir. Gerçekten O'nun yakalaması pek acı pek 

şiddetlidir.”(11/102) 

  

            Kul hakkına girip şiddetle yasaklanan zulüm ile ilgili olarak Peygamberimiz 

şöyle buyurur: 

            "Zulümden sakınınız. Zira zulüm, kıyâmet günü (sahibini saran) karanlıklar 

(olacak)dır"[14] 

Ebû Musa (r.a)'dan nakledildiğine göre, Hz. Muhammed (s.a.s); Âllah, zalime 

(bir müddet) mühlet verir. Onu bir defa yakaladığı vakit de, felâh vermez" Ondan 

sonra da: "İşte Rabb'in, zulmeden şehirlerin (halkını) yakaladığı zaman, böyle yakalar. 

Çünkü O'nun yakalaması çok acı ve çok çetindir" (Hud,11/102) (meâlindeki) âyeti 

okunmuştur.”[15] 

-Şeytanın elinde zalimin zulüm bayrağı dalgalanmaktadır.Şeytan  o zalimlerle 

zulmünü sürdürmektedir. 

-Zulüm bazı helal olan şeylerden de insanı mahrum etmekte,ilahi bir ceza olarak 

yasaklanmaktadır.Nitekim:Yahudi'lerin “kötülükleri” ve zulümleri” nedeniyle,Allah 

onlara bazi yiyecekleri haram kılmıştır.[16] 

“Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında yahut 

bağırsaklarında tasıdıkları, ya da kemiğe karışan yağlar hariç olmak üzere sığır ve 

koyunun iç yağlarını da onlara haram kıldık. Bu, zulümleri yüzünden onlara verdiğimiz 

cezâdir. Biz elbette doğru söyleyeniz”[17] 

Zalim akıttığı kanda kendi boğulurken,hazırladığı idamlık ipini kendi eliyle 

çekerken,mazlumda bir anlık acı ve mazlumiyet sonucunda bayraklaşır,zalimin sırtında 

yükselişe geçer. 

            İşte bayraklaşan bir şahsiyet..asırları olgunlaştıran,gökte meleklerin,denizde 

semeklerin,tüm mahlukatın alkışladığı ulvi bir şahsiyet örneği: 

“Şehîd oğlu şehîd:AMMÂR BİN YÂSER 
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Ammâr bin Yâser, ilk Müslümanların otuzuncusudur. Süheyb-i Rûmî ile birlikte, 

Dâr-ül Erkam'da aynı vakitte Müslüman olmuşlardı. O zaman Peygamber efendimiz 

Dâr-ül Erkam'da bulunuyordu. Ammâr bunu şöyle anlatıyor:   

Bir gün Hz. Erkam'ın evinin önünde Hz. Süheyb bin Sinan'a rastladım. Ona 

dedim ki:   

- Burada ne yapıyorsun?  

- Sen ne yapıyorsun?   

- Ben içeri gireceğim ve Hz. Muhammed'in sözlerini dinleyip bildirdiği dîne gireceğim. 

Müslüman olacağım.  

- Ben de aynı maksatla buraya geldim.  

İçeri beraber girdik  

Böylece ikimiz beraber içeri girdik. O sırada Peygamber efendimiz de orada 

bulunuyordu. Beraber Müslüman olduk, akşama kadar orada kaldık. Akşamdan sonra 

evimize döndük.  

İmâm-ı Mücâhid buyurdu ki:   

- Mekke'de Müslüman olduğunu ilk açıklayan, önce Resûlullah sonra da Ebû Bekir, 

Bilâl, Habbâb, Süheyb, Ammâr ve annesi Sümeyye hanımdır.  

Peygamber efendimiz halkı açıktan îmâna çağırmaya başlayınca, müşrikler, kimsesiz 

Müslümanlara ezâ ve cefâ etmeye başladılar. Ebû Tâlib hayatta iken, putperestler. 

Resûl-i ekreme kötülükte bulunamazlardı. Eshâbdan tanınmış kimselere de 

kavimlerinin himâyesi ve aşîretlerinin kalabalık oluşu sebebiyle, istedikleri gibi ezâ ve 

cefâ edemezlerdi.   

Ancak Müslümanların kimsesizlerini ve fakirlerini bulup, bunlara çeşit çeşit azâb ile 

eziyet edip, türlü cefâlar ederlerdi. Bunların içinde en çok eziyet görenler, Bilâl, Süheyb, 

Habbâb ve Ammâr bin Yâser'dir.   

Müşrikler Ammâr'ı yalnız yakaladıkları zaman Ramda mevkiine, Mekke kayalıklarına 

götürürler, elbiselerini çıkarıp, demir gömlek giydirirler, günün sıcağında kızmış 

taşlarla dağlarlar, ba'zan da sırtını ateşle dağlar, kızgın güneş altında aç ve susuz 

bırakıp derlerdi ki:   

- Muhammed'in dîninden dön, Lat ve Uzzâya tap kurtul!  

Ba'zan da kuyuya daldırıp boğmak isterlerdi. Onlar, bu dayanılmaz cefâlara sabredip,   

- Rabbim Allah, Peygamberim Muhammed aleyhisselâmdır, diyerek İslâm dîninden 

dönmezlerdi.  



Ebû Huzeyfe bin Mugîre, Ammâr'ın babası Yâser'in dostu olduğu ve sözleşme gereğince 

yardım etmesi lâzım geldiği hâlde, o da müşriklerle bir olup, o Müslüman âileye, 

arkalarına ateş yapıştırmak sûretiyle işkence yapıyordu.   

Dilim dilim doğrasanız  

Benî Mahzûm kabîlesinin ileri gelenleri, Ammâr bin Yâser'in babasına ve vâlidesi 

Sümeyye'ye işkenceye devâm edip, sıcak günde kuma gömerler ve üzerinde et pişecek 

kadar sıcak taşları, gövdesine dizerlerdi. Sonra derlerdi ki:  

- Lât ve Uzzâ, Muhammed'in dîninden iyidir deyin!   

Bunun üzerine onlar da şöyle cevap verirlerdi:   

- Derimizi yüzseniz, etimizi dilim dilim doğrasanız sizi dinlemeyiz. Allahtan başka ilâh 

yoktur. Muhammed aleyhisselâm O'nun kulu ve Peygamberidir.  

Yine bir gün, Resûlullah efendimiz Bathâ denilen yerden geçerken, Yâser âilesine 

işkence yapıldığını görüp çok üzüldüler. Hz. Yâser suâl etti:   

- Yâ Resûlallah! Zamanımız hep böyle işkence ile mi geçecek?   

Peygamber efendimiz de buyurdu ki:   

- Sabrediniz ey Yâser âilesi! Sevininiz ey Ammâr âilesi! Hiç şüphesiz, sizin mükâfât 

yeriniz Cennettir.  

Ammâr bin Yâser'in, Kureyşli müşriklerden gördüğü işkence, dillere destân olacak 

şekildedir. Bir defasında Ammâr Resûlullah efendimize gelerek hâlini arz etti:  

- Yâ Resûlallah! Müşriklerin bize yaptığı işkenceler son haddine vardı.  

Resûlullah efendimiz onların bu hâlini biliyor ve onlar için üzülüyordu. Buyurdu ki:   

- Sabrediniz ey Yakzân'ın babası!   

Sonra da şöyle duâ ettiler:  

- Yâ Rabbî! Ammâr âilesinden hiç kimseye Cehennem azâbını tattırma.  

Ey ateş, serin ol  

Yine bir gün Mekke müşrikleri Ammâr'a ateşle eziyet ve işkence ediyorlardı. Resûlullah 

efendimiz orayı teşrif ettiler. Buyurdular ki:  

- Ey ateş! İbrâhim'e (aleyhisselâm) olduğun gibi, Ammâr'a da serin ve selâmet ol.  

Daha sonra Ammâr, sırtını açtığında ateşin izi görünüyordu. Bu iz Resûlullah 

efendimizin duâsından önce idi.  



Yine güneşin çok yakıcı olduğu bir gündü. Güneş sanki bütün Mekke'yi yakmak 

istiyordu. Toprağın üstünde ve altındaki bitkiler kavrulmuştu. Çöl ve taşlık bölgeler, 

kızgın bir ekmek fırınını andırıyordu. Kureyşli Mahzumoğulları, daha da kızgındılar!  

Yâser ve hanımı Sümeyye'ye, yapmadık işkence bırakmadılar. Fakat bu Yemenli 

Müslümanlar, onların bunca işkencelerine rağmen onların isteklerini yerine getirmedi. 

Nihayet Yâser'i kızgın taşlar üzerine yatırdılar. Üzerindeki kısa çöl elbisesini yırttılar.  

Burası, Mekke'nin baştan başa taşlık ve çorak bir semtiydi. Hiç su bulunmadığı için 

zalimler, burayı seçmişlerdi. Güneş en fazla bir saatte, her insanı pişirebilirdi. Ama yere 

yatırılan Yemenli Müslüman, gülüyordu! Putperest Mahzumoğulları, hırslarından 

çatlıyacak gibiydiler. Hepsi kıpkırmızı olmuşlardı. Nihayet Yâser'in bir koluna, bir 

deve; öbür koluna, başka bir deve bağladılar. Ayaklarına da, aynı şeyi yaptılar.  

Sonra içlerinden, en dinsizi bağırdı:  

- Hemen şimdi, İslâm dînini inkâr edeceksin!  

Hz. Yâser:   

- Allah birdir, O'ndan başka tapılacak ilâh yoktur. Muhammed aleyhisselâm, Allahın 

Resûlüdür, diye haykırdı. Hâin müşrik, şiddetle üzerine doğru eğildi:  

- O hâlde, hiç görülmedik şekilde, can vermeye hazırlan!  

İşte o zaman, gerçekten, dünyada pek görülmemiş bir vahşet emri verildi.  

Dağlar taşlar tekrarladı  

4 gaddar cellât, 4 deveyi aynı anda; ellerindeki yanmış ağaçlarla dağladılar. Can 

havliyle, dört bir yana koşuşan develer; Hz. Yâser'i, doğru Cennete uçurdular. Dağlar 

taşlar, kurtlar kuşlar, yerlerdeki ve göklerdeki Melekler; aynı ilâhi kelimeyi 

tekrarlıyorlardı:  

- Lâ ilâhe illallah. Muhammedün Resûlullah.  

Bu manzaraya, insan yüreği dayanır mı? Fakat Sümeyye Hâtun dayandı. Çünkü kat'î 

olarak biliyordu ki; sevgili kocası Yâser şu anda, Cennet-i âlâdadır.  

Bize doğru yolu gösterdi  

Yâser âilesinin ezâya ve bir musîbete uğramadığı gün, hemen hemen yok gibiydi. Hz. 

Yâser'i ve oğlu Abdullah'ı, görülmedik şiddetli bir işkence ile şehîd ettikten sonra, 

Sümeyye Hâtun İslâmın en büyük düşmanıyla karşılaştı. Ebû Cehil sırıtarak dedi ki:  

- İnandığın Allah, kocanı ölümden kurtaramadı!  

Sümeyye Hâtun sükûnetle cevap verdi:  



- Allah O'nu, Cennetine aldı. Kocamı; sizin gibi putlara, paraya ve dünyaya 

tapınmaktan kurtardı. Allahü teâlânın Resûlü O'na ve bize doğru yolu gösterdi. Ey 

Allah ve Resûlullah düşmanı! Sen git, kendi ahmaklığınla yaşa! Kocaman kafanı, 

vücûdundan kopardıkları gün; içinde beyin olmadığı anlaşılacaktır. Ama o zaman, ne 

fayda!  

Ebû Cehil'in hakikaten, kocaman olan kafası kızdı ve bağırdı:  

- Sus, ey Ebû Huzeyfe'nin kölesi! Benim gibi bir efendiye, bunları nasıl söyliyebilirsin?  

- Sen, köpekten de aşağılıksın! Çünkü kuduz köpekler bile; sizin yaptığınız şekilde insan 

öldürmezler.  

Ebû Cehil, elindeki kısa mızrakla oynuyordu. Birden onu, kadıncağıza fırlattı. Sümeyye 

Hâtun oracıkta şehîd oldu. İslâm'da ilk şehîd olan bunlardır. Ya'nî kadınlardan 

Sümeyye Hâtun, erkeklerden Hz. Yâser idi.  

Hz. Ammâr'a da Muğireoğulları, böyle işkenceler yapmışlardı. Müşrikler yine suya 

batırarak işkence yapmış oldukları bir sırada, Peygamberimiz Ammâr bin Yâser'e 

rastlamıştı. Ammâr ağlıyordu. Kâinâtın efendisi mübârek elini, onun gözlerinin üzerine 

sürdü ve buyurdu ki:   

- Bir daha kâfirler seni yakalayıp suya batırırlar ve sana, şöyle şöyle söyle, derler ve bu 

işkenceyi tekrarlarsa, onların söyletmek istediklerini söyleyiver, işkenceden kurtul!   

Muğireoğulları Ammâr'ı bir gün yakaladılar. Meymun kuyusunun içine batırdılar.  

- Sen Muhammed'i inkâr edip, putlarımıza dönünceye kadar seni bırakmıyacağız, 

dediler.  

Hz. Ammâr da, kâfirlerin dediklerini, kalbiyle kabûl etmediği hâlde diliyle söyledi.   

Îmân ile doludur  

Resûl-i ekreme, "Ammâr kâfir oldu" diye haber verildi. Resûlullah efendimiz buyurdu 

ki:  

- Hâşâ! O kâfir olmaz. Baştan ayağa kadar îmândır ve eti ile derisi arası îmân ile 

doludur.   

Ammâr, küffâr elinden kurtulup, Resûlullahın yanına geldi. Kâfirlerin ezâ ve 

cefâsından ağladı. Resûlullah efendimiz iki mübârek eliyle gözünün yaşını sildi ve teselli 

buyurdu.  

Bu hâdise üzerine, Nahl sûresinin; Kim Allaha küfrederse, onlara şiddetli bir azâb 

vardır. Ancak kalbine îmân yerleşmiş olduğu hâlde küfür kelimesini söylemeye zorlanıp, 

sâdece diliyle söyliyenler müstesnâ, meâlindeki 106. âyet-i kerîmesi nâzil oldu.   

Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem de Hz. Ammâr'a buyurdu ki:  



- Müşrikler eziyet ederlerse yine böyle söyle.  

Ammâr bin Yâser hazretleri, Mekke devrinde gördüğü işkenceler karşısında 

Habeşistan'a hicret edenler arasında bulunmuştur. Bilâhare tekrar Mekke'ye dönmüş, 

bir müddet orada kaldıktan sonra Medîne'ye göç ederek, Hz. Münzir bin 

Abdülmübeşşir'in misâfiri olmuştur. Daha sonra Peygamber efendimiz onu, Ensârdan 

Huzeyfe bin Yemân ile din kardeşi yapmıştır.   

Hz. Ammâr, Medîne-i münevvereye gelince, Resûlullah için bir ibâdet ve istirâhat 

yerinin gerekli olduğunu söyledi. İslâmda mescid yapılmasına ilk teşebbüs eden o idi ve 

bu sâyede Kubâ mescidi yapıldı.  

Çift kerpiç taşıyordu  

Ammâr bin Yâser, Mescid-i Nebevî'nin de yapımında bulundu. Mescid-i Nebevî'nin 

temeli atıldığında, duvar yapılmak üzere kerpiç kestirilmişti. Kuruyan kerpiçler, 

bulundukları yerden mescid arsasına Eshâb-ı kirâmın sırtlarında taşınıyordu. Herkes 

birer birer taşırken, Hz. Ammâr büyük fedâkârlık gösterip;   

- Biri kendim, biri Resûlullah için, diye iki kerpiç getiriyordu ve diliyle de;   

- Biz Müslümanlar mescidler inşâ ederiz, diyordu.   

Peygamber efendimiz Ammâr'ın yanına geldi ve mübârek eliyle arkasını sığadı ve 

buyurdu ki:  

- Ey Sümeyye'nin oğlu! Senin iki ecrin, sevâbın, başkalarının bir ecri var. Senin, 

dünyada en son azığın, rızkın da bir içim süttür.  

Hz. Ebû Sa'îd Hudrî der ki:   

- Biz kerpici birer birer taşırdık. Ammâr ise, ikişer ikişer taşırdı. Resûlullah efendimiz, 

Ammâr'ı böyle üzeri toz toprak içinde görünce, onun üzerindeki tozları silkeleyerek:   

- Vah Ammâr! Vah Ammâr! Onu bâgîler öldürecektir, diye haber verdi.   

Ammâr bin Yâser, Bedir başta olmak üzere, Uhud, Hendek ve Tebük gazâsı dâhil, 

Resûlullah efendimizin bütün gazâlarına katıldı. Her savaşta şecâat ve cesâretiyle 

tanındı. Resûlullahın yanından hiç ayrılmadı.   

Bedir günü, hâin Ebû Cehil'in koca kafası; iki mücâhîd tarafından kesildi. O zaman 

Sevgili Peygamberimiz, Hz. Ammâr'a buyurdu ki:  

- Allah teâlâ, anacığının katilini öldürdü.  

Cennet ilerde!..  

Resûlullah efendimizin vefâtından sonra, Hz. Ebû Bekir devrinde yapılan savaşlarda da 

aynı şecâat ve cesâretle döğüştü. Abdullah bin Ömer der ki:   



- Yemâme'de mürtedlere karşı saldıran eşsiz bir yiğit gördüm. Düşman saflarını yerle 

bir ediyor, bir taraftan kılıç sallıyor, diğer yandan söyle söylüyordu:   

"Bizim Peygamberimiz, Muhammed-ül Emîn'dir. Peygamberlerin sonuncusudur. 

Ondan sonra, Peygamber gelmiyecektir. Aksini söyliyenlerin hepsi, yalancı 

sahtekârdırlar."  

Bu sözleri, Müseylemet-ül Kezzab taraftarlarını bile ikna ediyordu. Tam sırada, hızlı bir 

kılıç darbesi, başucunda vızıldadı. Keskin demir, bir kulağını kesti. Akan kanları, eliyle 

durdurmaya çalışıyordu. Bir yandan da "Cennet ilerde!.. Cennet ilerde!" diye 

haykırıyor, mücâhidleri aşka getiriyordu. Sanki, şehîd ana ve babasını görüyor gibi, 

savaşıyordu. Yalancı Müseyleme de, yalancılar ordusu da kısa zamanda; darmadağın 

oldular.  

Ammâr bin Yâser, Hz. Ömer devrinde Kûfe vâliliğine tâyin olundu. Halîfe, tâyin 

emrinde Kûfelilere şöyle yazdı:  

- Size Ammâr bin Yâser'i vâli, İbni Mes'ûd'u öğretmen ve yardımcı olarak ta'yin ettim. 

Bunların ikisi de Eshâb-ı kirâmın seçilmişlerindendir. İkisi de Bedir harbinde 

bulunmuşlardır. Onları dinleyip, itâat ediniz.   

Sevinmedim ki üzüleyim  

Hz. Ammâr, Kûfe'yi bir sene dokuz ay mükemmel bir şekilde idâre etti. Halîfe Hz. 

Ömer, Ammâr'ı Medîne'ye çağırdığında, ona sordu:   

- Üzüldün mü?  

- Vâliliğe ta'yin olunduğumda sevinmedim ki, alındığım zaman üzüleyim.  

Hz. Osman devrinde, fitne ve karışıklıklar başladığında, halîfe bunun sebebini 

öğrenmek için Ammâr'ı, Mısır'a gönderdi. Bu büyük sahâbî, fitne ve fesâdı ortadan 

kaldırmak için çok gayret etti.  

Daha sonra Sıffîn muhârebesine katıldı. Savaş esnasında yanındakilere sordu:  

- İçecek, bir şeyimiz var mı?  

Kırmızı halkalı kap içinde, süt getirdiler. Bunu gören, Ammâr bin Yâser dedi ki:  

- Allah Resûlünü, tasdik ederim, doğrularım! Yıllarca önce bize, böyle bir kaptan 

içeceğim sütün, benim dünyadaki son rızkım olacağını buyurmuştu.   

Sonra sütü, Besmeleyle son damlasına kadar içti. Allaha hamd etti.  

Ammâr bu savaşta 94 yaşında şehîd oldu. Hz. Ali, Ammâr bin Yâser'in şehîd olduğunu 

öğrenince, çok üzüldü buyurdu ki:  



- Allahü teâlâ Ammâr'a rahmet eylesin. O, Resûlullahın etrafında birkaç kişi varken 

Müslüman olmuştu. Kendisi hiç şüphesiz magfirete kavuşacaktır. Çünkü Allahü 

teâlânın Resûlü, Ammâr âilesini Allahın magfiretiyle müjdelemişti.  

Cenâze namazını bizzat kendisi kıldırdı ve elbisesiyle, yıkanmadan Kûfe kabristanlığına 

defnedildi.  

Ammâr bin Yâser, ahlâken yüksek bir zâttı. Az konuşur, çok kerre hüzünlü ve kederli 

olurdu. Son derece doğru ve hakka riâyetkâr idi. Zühd ve takvâ sahibi olup sâde 

yaşardı. Gâyet belîğ (açık) ve veciz bir hitâbete sahipti. Namazına çok dikkat ederdi.  

Ammâr bin Yâser, hadîs-i şerîfleri en doğru bilenler arasında sayılmaktadır. Şöhretini; 

dünyaya düşkün olmamasına ve harâmlardan sakınmasına, insanlar üzerinde bıraktığı 

i'timâda, da'vâsına sadâkatle bağlılığına borçludur.  

Cennet üç kişiyi arzû eder  

Hz. Ammâr hadîs-i şerîflerle medholundu:   

"Cennet üç kişiyi şiddetle arzû eder. Bunlar; Ali, Ammâr ve Selmân'dır."  

"Ammâr'a düşman olana, Allahü teâlâ düşman olur. Ona buğzedene, Allahü teâlâ 

buğzeder."  

Ebû Vâil şöyle anlattı:   

Ammâr bin Yâser bize kısa bir hutbe okudu. Hutbeyi okuyup, indikten sonra kendisine; 

hutbeyi gâyet kısa okuduğunu söyledik. Bunun üzerine şöyle dedi:   

- Resûlullah efendimizin, "Bir kimsenin namazının uzun, hutbenin kısa olması, onun 

fıkıh bildiğine alâmettir.” 

            Zulümde ilk adımı Yahudi attı ve bunu kurallaştırdı,-Güçlü olan haklıdır,Haklı 

olan güçlü değil- 

            Ve asırlardır bunun bedelini hem ödedi ve hem de ödemeye devam 

etmektedir.Adeta Hitlerin kendilerine çektirdikleri acıları meşrulaştırdılar.Necib 

Fazıl’ın ifadesiyle o Yahudiler;Sigaralarını tutuşturmak,yumurtalarını pişirmek için 

dünyayı ateşe vermekten çekinmemişlerdir. 

            Ruslar ise bunu inançsızlıktan,kominizmden kaynaklanan bir devlet politikası ile 

milyonları en zorba istibdatlarda öldürmekten zevk aldılar. 

            Sırplar,Bulgar ve Ermeniler ise çakal misali hernevakit bir boşluk bulmuşlarsa 

hemen saldırmışlardır. 

            İngilizler ise bu zulmün plan ve projesini üreterek sevkiyatı düzenlemişlerdir. 

            ABD ise sürekli menfaatını engelleyecek her türlü engeli ezip geçmeyi meşru 

görmüştür. 



            İslam alemi ise asırlardır hep mazlum rolünü oynamıştır ve oynamaya da devam 

etmektedir. 

            Tarihin tesbiti gereği küfür devam etse de zulüm devam etmeyecektir.Rusyanın 

zulmü devam etmedi.Dünyanın bu süper devleti şimdilerde kendi yağında bile zor 

kavrulmaktadır. 

            Bediüzzamanın ifadesiyle:"Dinsiz bir millet yaşamaz, Rus da dinsiz kalamaz. 

Geri dönüp Hıristiyan da olamaz. Olsa olsa küfr-ü mutlakı kıran ve hak ve hakikate 

dayanan ve hüccet ve delile istinad eden ve aklı ve kalbi ikna eden Kur'an ile bir 

musalaha veya tabi olabilir. O vakit dört yüz milyon ehl-i Kur'an'a kılınç çekemez" 

  

Sen Hakka tevekkül kıl 

Tefviz et ve rahat bul 

Sabreyle ve râzı ol 

Mevlâ görelim neyler 

Neylerse güzel eyler 

  

                                                                                                   Mehmet   ÖZÇELİK 

                                                                                                          14-04-2004 
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Z    İ   N   A 

  

             Zina;sağlıklı olarak devam etmekte olan neslin kopma noktasıdır.Sülale 

dediğimiz aile neslinin zinzirleme olarak devam edegelmekte iken bir noktadaki kırılma 

noktasıdır.Neseb insan neslinin bir nisbet ve bağlantı ve bağlılık ile ilk ata ve soy olan 

Hz.Âdeme kadar bağlılığıdır.Nesebsizlik ise bu bağlantının koparak,aranın açılması ve 

aradan çıkılmasıdır.Tıpkı normal seyrinde gelişen bir hücrenin hariçden idhal edilen bir 

hormanın gelişimi anormal şekilde etkilemesi demektir.İnsanlar bir soy ağacının 

bölümleri,birinleri,dal ve unsurları olarak devam edegelmektedler.Zina ise bu soy 

ağacından ayrılan kopuk dallar ve ekinin içerisindeki birer ayrık otlarıdır.Zina insan 

suyunun bulandırılmasıdır.Zina bir kopukluk,bir kopma noktasıdır. 

            Meşru nikah ile sağlıklı sürdürülen hayatın,gayrı meşru yolla devam ettirilmeye 

çalışılmasıdır.İnsan ve yaratılış fıtratına aykırı olan zina,yüz kızartıcı bir suçtur.İnsanın 

azgınlığı,taşkınlığı,yoldan çıkmasıdır.Zina raydan çıkıştır.Ekberül Kebair denilen yedi 

büyük günah içerisinde bulunmaktadır. 

            Peygamberimiz Hz.Muhammedi farklı kılan en büyük bir fark da;Tarihçilerin 

tesbitine göre 40 dedesi Adnan ve Hz.Âdeme kadar varan soyunda bir zina olayının 

olmaması,sağlıklı olarak Hz.Âdeme kadar neslinin devam etmesidir.Bu durum ise 

seçkinliğin ve seçilmişliğin bir şartı ve sebebi olarak da görülmektedir. 

            Soyu bulanık olan insanların maddi ve manevi yapısına etkisi büyüktür.Adeta 

bir noktada nüksetmektedir. 

            Hadisde: -“Zina gibi fuhşiyatın zuhuru,yerin hareketine,zelzeleye sebeb olur.”[1] 

-“Zinadan sakınınız!Zira zinada dört hal vardır.Yüzde olan güzelliği,rızıkta olan 

hayır ve bereketi giderir.Allahın gadabını ve uzun müddet cehennemde kalmayı intac 

eder.”[2] 

-“Ahmak yani diyanetsiz kadınların sütünü çocuklarınıza vermeyiniz,zira tesir 

eder.”[3] 

Sütün etkisi böyle olursa,zinanınki ne derece olur kıyas edilsin. 

            Zina bütün din ve semavi kitaplarda menfur bir suç olarak görülmüş ve 

yasaklanmıştır. 

-el-Berâ (ra)dan: 

“Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in yanından yüzü kömürle karartılmış ve 

dayak atılmış bir Yahudi geçirdiler.Peygamber sallallahu aleyhi ve selem onları çağırıp 

sordu: 

“Kitabınızda zina cezasının öyle olduğunu mu okumaktasınız?” 

“Evet”dediler. 
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Şer’i cezalar bahsinde geçen hadisin benzeri rivayet edildi. 

Ayrıca burada şöyle geçer:”bunun üzerine emretti,recm edildi.Ondan sonra şu 

âyet indi:”Ey Peygamber!Küfre koşanlar seni üzmesin!”Size bir (fetva) verilirse alın’a 

kadar.[4] 

(Yahudiler)diyordu ki:”Muhammed’e gidin!Eğer size ceza olarak yüzü kömüre 

boyamayı ve dayağı emrederse,alın;recmi emrederse kaçının!Bunun üzerine şu âyet 

indi: 

“Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse,onlar zalimlerin ta kendileridir.”[5] 

“Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse,onlar fasıkların ta kendileridir.”[6] 

Bunların hepsi kâfirler hakkında inmiştir.[7] 

Nikahta keramet ve ünsüyet var iken zina bunu ortadan kaldırmaktadır.Nitekim Esma 

binti Haricetül Fezari evlendireceği kızına şu nasihatlarda bulunmuştu:”  

Kızım,alıştığın hayattan bilmediğin bir hayata gidiyorsun.Hiçbir suretle 

tanımadığın bir kimse ile arkadaş oluyorsun.Sen ona yer ol ki,oda sana gök olsun.Sen 

onun dilediğini yap ki,o da sana istediğini versin.Sen ona döşek ol ki,o da sana 

yaslanacağın direk olsun.Sen ona cariye ol ki,o da sana köle olsun.Herhangi bir şeyde 

ısrar etme ki,sana kızmasın.Ondan çok uzaklaşma ki,seni unutmasın.Sana yaklaştıkça 

sen de ona yaklaş.Kızdığı zaman,kendini koru.Yüzünü,gözünü ve kulağını muhafaza et 

ki,güzel kokunu koklasın,güzel sözünü duysun ve güzelliklerini görsün.” 

Zina bir şaşkınlık ve şaşırmışlıktır.Bu durumda söylenecek en güzel söz şu olsa 

gerektir: 

”Allah kimseyi şaşırtmasın.şaşırtırsa süründürmesin.Süründürürse deli 

etmesin.Deli ederse dağıttırmasın.Dağıtırsa perişan etmesin.Perişan ederse sersem ve 

avare etmesin”[8] 

”Üstad Bediüzzaman’ın sıkça söylediği kürtçe bir temenni: 

“Hüda meru şaş dike, kaş neke. Kaş dike, fahş neke. Fahş dike, purş neke. Purş 

dike, perişan neke. Perişan dike, müşevveş sergerdan neke.” 

Meali: Allah, adamı şaşırtırsa, süründürmesim. Süründürürse, fahşetmesin. 

Fahşederse, dilenci vaziyetine getirmesin. Dilenci vaziyetine getirirse perişan etmesin. 

Perişan ederse, başıboş sergerdan etmesin.” 

Ferdi açıdan kişinin olduğu gibi devletlerin de çöküşü bu zina ve fuhşun 

yaygınlaşması sebebi iledir.Türkiyedeki bu tehlikeye baktığımızda istatistikler şunu 

göstermektedir: 

-ATO’nun araştırmasında:”Türkiyede vesikalı yada gizli çalışan hayat 

kadınlarının sayısı 100 bine yaklaşıyor.Türkiyedeki kadın nüfusun 35 milyon civarında 

olduğu hesaba katıldığında,her 350 kadınımızdan birinin fuhuş batağının eşiğinde 

olduğu kaydediliyor. 
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“Hayatsız kadınlar dosyası”başlığı altında yapılan araştırmada,Türkiyede 

faaliyet gösteren 56 genelevde yaklaşık 3 bin hayat kadını çalışıyor.Türkiyede tescilli 

hayat kadını sayısı da 15 bini geçiyor.Genelevlerde,hukuki sorun yaratmasın diye 

vesikasız çok sayıda kadının çalıştığı,birçok kadının da genelevler dışında gizli fuhuş 

yaptığı belirtiliyor. 

Raporda bir sektör haline gelen fuhuşta bir yılda dönen paranın asgari 3-4 

milyar dolar olduğu belirtiliyor. 

Fuhuş mafyasından,patron,bar,pavyon,disko,gece klüpleri,otelci,taksici,eğlence 

yeri sahibi gibi onbinlerce insan maddi kazanç sağlıyor. 

18 yaşından küçük,15 ve 12 yaşına kadar ki kız çocuklarıda –çocuk hayat kadını-

olarak pazarlanıyor. 

2001 yılında ölen genelev patroniçesi Matild Manukyan 1944 yılında itibaren 

birçok kez vergi rekortmeni olmuştur. 

Bu kadınlara yüklü miktarda senetler imzalatılarak alıkonulmakta,uyuşturucu 

da silah olarak kullanılmaktadır.[9] 

İsveçte evlilik dışı gayrı meşru olarak doğan çocukların oranı 2003’de % 

54,Danimarka % 46,Fransa % 39,İngiltere %37,İrlanda % 27,Portekiz % 20,Hollanda 

% 19,Almanya % 18,Belçika % 15,İspanya % 11,İtalya % 8,Yunanistan % 3….[10] 

Bizde bir zamanlar aydınlarımız tarafından yapılan teklifte;yurt dışından 

damızlık insanlar getirmek idi.Bu da bir çok örneklerinden şöyle bir örneğini de feci 

olarak doğurmuş oldu: 

-Cumhuriyet dönemi yazarlarından Refik Erduran;annesinin ısrarıyla onunla 

yatmakta ve oğluna ısrarla;”Senin kocanım” dedittirmektedir.Yazar olan Eşi Leyla 

Umar’ı birkaç kez aldatarak,sürekli başkalarıyla olan bir kişiliğe sahib kişi,diğer bir 

karısını boşayıp ve üvey kızıyla evlenerek ondan 3 çocuk babası. 

            Eşi Leyla Umar:”Ben aldatılmış kadın olmaktan o kadar utandım ki,bir yıl 

Türkiyeye dönemedim.” 

Bu insanlar tek evliliği savunup,zina cezasına karşı çıkmakla,çok kadınla 

yaşayarak meşru olmayan bir yol tutmaktadırlar.Tıpkı Osman Yüksel Serdengeçti’nin 

dediği gibi;Kadını bir kocanın baskı ve bağımlılığından kopardılar,bir çok kocaya köle 

ve bağımlı yaptılar,sözünü doğrulamaktadır.Bu da kadını korumak değil,kadını 

kullanmaktır. 

Zina aklı başında olan bir insanın ve olgun bir kişinin başvuracağı bir yol 

değildir. 

Hadisde: "Gençlik, delilikten bir şûbedir." buyurulur.[11] 
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Kur’an-ı Kerim’de geçen Zina ile ilgili Âyetlerde şöyle buyurulmaktadır: 

-“Kadınlarınızdan zina edenlerin aleyhlerine dört şahit getirin. Eğer şahitlik 

ederlerse, ölüm onları alıp götürünceye veya Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde 

hapsedin."[12] 

-“Sizden her kim hür mümin kadınları nikah edecek bir zenginliğe gücü 

yetmiyorsa, ona da ellerinizin altındaki mümin cariyelerinizden efendilerinin rızası ile 

nikahlamak var. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Siz birbirinizdensiniz. O halde 

sahiplerinin izni ile ve mehirlerini örfe göre vermek suretiyle cariyelerden iffetli olan, 

zina etmeyen, dost da edinmeyenlerle evlenin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa, o 

vakit hür kadınlar hakkında gerekli bulunan cezanın yarısı kendilerine lazım gelir. Bu 

hükümler, içinizden günah işlemekten korkanlaradır. Sabretmeniz ise, sizin için daha 

hayırlıdır. Allah Gafûrdur, Rahimdir (çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir).”[13] 

-“Zinaya da yaklaşmayın; çünkü o pek çirkindir ve kötü bir yoldur.”[14] 

-“Zina eden kadın ve zina eden erkekten herbirine yüz değnek vurun; eğer 

Allah'a ve ahiret gönüne gerçekten inanıyorsanız, Allah'ın dinini uygulamada bunlara 

bir acıyacağınız tutmasın! Ayrıca mü'minlerden bir grup cezalandırılmalarına şahit 

olsun! 

Zina etmiş erkek, ancak zina etmiş olan veya Allah'a ortak koşan bir kadınla; 

zina etmiş kadın ise, zina etmiş olan veya Allah'a ortak koşan bir erkekle evlenebilir. 

Bu, mü'minlere haram kılınmıştır. 

Namuslu kadınlara zina suçu atıp sonra dört şahit getirmeyen kimselere de 

seksen değnek vurun ve artık ebediyyen onların şahitliklerini kabul etmeyin! Bunlar 

öyle fasıklardır. 

Ancak ondan sonra tevbe edip düzelenler başka; çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, 

merhamet sahibidir. 

Kendi karılarına zina suçu atıp da kendilerinden başka şahitleri de bulunmayan 

kimselerden herbiri ise kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair dört defa Allah'a 

yemin ederek şahitlik etmelidir. 

Beşinci defada da, eğer yalan söyleyenlerden ise Allah'ın lanetinin kendi boynuna 

olmasını ifade etmelidir. 

Kadının dört defa: "Allah'a yemin ederim ki, o muhakkak yalancılardandır!" 

diye şahitlik etmesi kendisinden cezayı kaldırır. 

Beşincisinde ise, eğer o (kocası) doğru söyleyenlerden ise, Allah'ın gazabının 

kendi üzerine olmasını ister.”[15] 

“Ve onlar ki, Allah ile beraber başka bir tanrıya dua etmezler; Allah'ın haram 

kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina da etmezler; kim bunları yaparsa ağır bir 

cezaya çarpılır.”[16] 
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“Ey peygamberin hanımları, sizden her kim açık bir terbiyesizlik ederse, ona 

azap iki kat katlanır. Bu Allah'a göre kolaydır.”[17] 

“Ey peygamber, inanan kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaları, hırsızlık 

yapmamaları, zina etmemeleri çocuklarını öldürmemeleri, elleriyle ayakları arasında 

bir iftira uydurup getirmemeleri ve sana hiçbir iyi işte karşı gelmemeleri şartıyla sana 

biat etmeye geldikleri zaman biatlarını kabul et ve Allah'tan onların bağışlanmalarını 

dile! Çünkü Allah çok bağışlayandır. merhamet edendir.”[18] 

“Ey peygamber, kadınları boşayacağınız zaman, onları iddetlerine doğru boşayın 

ve iddeti de sayın; Rabbiniz Allah tan korkun; açık bir terbiyesizlik yapmaları durumu 

dışında onları evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar! Bunlar Allah'ın 

belirlediği sınırlardır. Her kim Allah'ın sınırlarını aşarsa, kendisine zulmetmiş olur. 

Bilmezsin, belki Allah, onun arkasından bir iş çıkarır.”[19] 

  

ZİNÂ HADDİYLE İLGİLİ HÜKÜMLER : 

  

-1561 - İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: "Hz. Ömer (radıyallahu 

anh)'i hutbe verirken dinledim. Şöyle demişti:  

"Allah Teâla hazretleri Muhammed (aleyhissalâtu vesselâm)'i hak (din ile) 

gönderdi ve O'na Kitab'ı indirdi. Bu indirilenler arasında recm âyeti de vardı! Biz bu 

âyeti okuduk ve ezberledik. Ayrıca, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) zinâ yapana 

recm cezasını tatbik etti, ondan sonra da biz tatbik ettik. Ben şu endişeyi taşıyorum: 

Aradan uzun zaman geçince, bazıları çıkıp: "Biz Kitabullah'da recm cezasını 

görmüyoruz (deyip inkâra sapabilecek ve) Allah'ın kitabında indirdiği bir farzı 

terkederek dalâlete düşebilecektir. Bilesiniz, recm, kadın ve erkekten muhsan olanların 

zinâları, -delil veya hamilelik veya itiraf yoluyla- süb–t bulduğu takdirde, onlara tatbik 

edilmesi gereken Kitabullah'da mevcut bir haktır. Allah'a kasemle söylüyorum, eğer 

insanlar: "Ömer Allah Teâla' nın kitabına ilâvede bulundu" demeyecek olsalar, recm 

âyetini (Kitabullah'a) yazardım."[20] 

-1562 - İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: "Allahu Teâlâ Kur'ân-ı 

Kerim'inde: "Kadınlarınızdan fuhşu irtikâb edenlere karşı içinizden dört şahid getirin. 

Eğer şehâdet ederlerse onları ölüm alıp götürünceye, yahud Allah onlara bir yol 

açıncaya kadar. kendilerini evlerde alıkoyun (insanlarla ihtilattan menedin)" 

buyurdu.[21] 

Cenab-ı Hakk, bu âyette (zinâ meselesinde) önce kadını zikrettikten sonra, erkeği 

kadınla birlikte ele alarak şöyle demiştir: "Sizler-den fuhşu irtikab edenlerin her ikisini 

de (kınayarak) eziyete koşun. Eğer tevbe edip (nefislerini) ıslah ederlerse artık onlara 

(eziyetten) vazgeçin. çünkü Allah tevbeleri çok kabul eden, en çok esirgeyendir"[22] 

Cenab-ı Hakk bu âyeti, celde âyetiyle neshederek şöyle buyurdu: "Zinâ eden kadınla 

zinâ eden erkekten her birine yüzer deynek vurun. Eğer Allah'a ve âhiret gününe 

inanıyorsanız bunlara, Allah'ın dinini tatbik hususunda, acıyacağınız tutmasın. 
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Mü'minlerden bir zümre de bunların azabına (bu cezalarına) şahid olsun" (Nur 2). 

Sonra Nur sûresinde recm âyeti nâzil oldu. Önceki (celdeyi emreden) vahiy bekâr (zâni) 

içindi. Sonra recm âyeti tilâvetten kaldırıldı, ancak hükmü bâki kaldı." 

Bu rivayetin "...yüzer deynek vurun"ibaresine kadar olan kısım Ebu Dâvud'a aittir, 

mütebakisini Rezîn ilâve etmiştir. 

-1563 - Ebû Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Sa'd İbnu Ubâde (radıyallahu 

anh): "Ey Allah'ın Resûlü, ne buyurursunuz, zevcemi bir erkekle yakalarsam dört şahid 

getirmek için bekleyecek miyim?" diye sordu. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm):  

"-Evet bekleyeceksin!" dedi."[23] 

Müslim ve Ebû Dâvud'un bir diğer rivayetinde: "Bir adam, karısının yanında bir 

yabancı yakalasa onu öldürebilir mi ne dersiniz?" diye sorar. Resûlullah (aleyhissalâtu 

vesselâm): "Hayır!" deyince, Sa'd: "Bilakis evet! Seni hak dinle şereflendiren Allah'a 

yemin ederim, fırsatı yakalarsam ondan önce kılıncımı işletirim" der. Resûlullah 

(aleyhissalâtu vesselâm): "Efendinizin ne söylediğine bakın!" buyurur. 

-1564 - Ebu Hüreyre ve Zeyd İbnu Hâlid (radıyallahu anhümâ) şunu anlattılar: 

"Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a muhsan olmayan câriye zinâ yaparsa ne 

gerekir? diye sorulmuştu, şöyle cevap verdi:  

"- Câriye zinâ yaparsa ona celde uygulayın, yine zinâ yaparsa yine celde 

uygulayın, yine zinâ yaparsa yine celde uygulayın ve sonra onu (kıldan mamul âdi) bir 

ipe mukabil de olsa satın gitsin."[24] 

Bir rivayette: "(Efendisi) ona celde tatbik etsin, bir de ayıplamasın" denmiştir. 

-1565 - Ebu Abdirrahmân es-Sülemî (radıyallahu anh) anlatıyor: "Hz.Ali 

(radıyallahu anh) hutbede şöyle buyurdu: "Ey insanlar, kölelerinize -ister muhsan 

olsunlar, ister olmasınlar- haddleri tatbik edin. Zîra, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu 

vesselâm)'in bir cariyesi zinâ yapmıştı, ona celde tatbik etmemi emretti. (Dövmek üzere) 

yanına geldim. Yeni nifas olmuştu. Döversem öldürürüm diye korktum. Durumu 

Resûlullah'a arzettim. Bana: " İyi yapmışsın, iyileşinceye kadar ona dokunma" 

dedi."[25] 

-1566 - Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu 

vesselâm) hür kimseye terettüp eden haddin bölünebilen çeşidinin yarısını köleye 

hükmetti. Sözgelimi zinâ yapan bâkirenin haddi, iftira (gazf) haddi ve şürbü'l-hamr 

(içki) haddi böyledir. (Bunlar bölünebilen haddlerdir, köleye hep yarısı tatbik edilir). 

Rezîn ilavesidir. 

-1567 - İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) hazretlerinden rivayete göre: 

Câriyelerinden birine hadd tatbik etmiş, bu maksadla ayaklarına ve bacaklarına 

vurmaya başlamıştı. Bunu gören Sâlim (rahimehullah) kendisine:  
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"- (Sen niye böyle yapıyorsun?) Cenab-ı Hakk'ın "Bunlara Allah'ın dinini tatbik 

hususunda acıyacağınız tutmasın..:"[26] sözü nerede kaldı?" der. Abdullah İbnu Ömer 

(radıyallahu anhümâ) de:  

"- Beni ona şefkatli davranıyor mu buldun? Her halde Cenab-ı Hakk onu 

öldürmemi emretmedi" cevabını verir.(Rezîn ilavesidir.) 

-1568 - Vâil İbnu Hucr İbni Rebîa (radıyallahu anh) anlatıyor; "Resûlullah 

(aleyhissalâtu vesselâm)'ın sağlığında, namaz kılmak maksadıyla bir kadın evinden 

çıkmıştı. Yolda ona bir erkek rastladı. Kadına çullanıp ihtiyacını giderdi. Kadın bağırdı, 

adam ise sıvıştı gitti.  

(Çığlığı üzerine) kadına bir erkek uğramıştı. Ona başından geçeni anlatıp, bir 

adam bana böyle böyle yaptı dedi. Sonra, bir grup muhacire rastladı, başından geçeni 

onlara da anlatıp: "Bir adam bana böyle yaptı!" dedi. Hep beraber yürüyüp, kadının 

kendisine tecavüz ettiği kimseyi yakalayıp kadına getirdiler. Kadın:  

"- Evet bu odur?" dedi. Sonra adamı Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in 

yanına götürdüler. Resûlullah adamın recmedilmesini emrettiği sırada, kadına tecavüz 

etmiş olan kimse kalkıp:  

"- Ey Allah'ın Resûlü, suçlu benim!" diye itirafta bulundu. Resûlullah 

(aleyhissalâtu vesselâm) kadına:  

" Git. Allah günahlarını affetti" dedi. Zan altında kalmış olan kimseye de güzel 

sözler söyleyip (gönlünü aldı). Mütecavizin recmedilmesini emretti ve recmedildi.  

Sonra Resûlullah şunu söyledi:  

" Bu adam öyle bir tevbe ile tevbe etti ki, böyle bir tevbeyi Medine ahalisi 

yapsaydı kabul edilirdi."  

Tirmizî, şu ziyadede bulunmuştur: "Vâil (radıyallahu anh) Hz. Peygamber 

(aleyhissalâtu vesselâm)'in kadına mehir takdir edip etmediğini zikretmedi."[27] 

-1569 - İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: "Hz. Ömer'e, zinâ yapmış 

olan deli bir kadın getirildi. (Recm edilip edilemeyeceği hususunda) halkla istişare 

ederek recmedilmesine hükmetti. Kadına Hz. Ali (radıyallahu anh) uğradı. (Hazırlığı 

görünce):  

"- Bunun hâli nedir?" diye sordu. Kendisine: "Falanca kabileden deli bir 

kadındır, zinâ yapmıştır. Hz. Ömer (radıyallahu anh), recmedilmesine hükmetmiştir" 

dediler. Hz. Ali (radıyallahu anh):  

"- Kadını geri götürün!" dedi, sonra Hz. Ömer'e uğrayıp:  

"- Ey mü'minlerin emîri! Bilirsin ki, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) :  

"Kalem üç kişiden kaldırılmıştır (artık onlar yaptıklarından sorum1u 

değildirler): Büluğa erinceye kadar çocuktan, uyanıncaya kadar uyuyandan, şifa 
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buluncaya kadar bunamıştan." Bu bîçare kadın falanca kabilenin bunağıdır. Ona 

tecavüz eden, muhakkak ki aklî noksanlığı sırasında tecevüz etmiştir" dedi."[28] 

-1570 - Habib İbnu Salim (rahimehullah) anlatıyor: "Abdurrahman İbnu 

Huneyn denen bir adam karısının câriyesine temasta bulundu. Hâdise, Küfe emîri 

Nu'man İbnu Beşir (radıyallahu anh)'e götürüldü.  

"- Ben, dedi, hakkınızda, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın hükmüyle 

hükmedeceğim: Eğer zevcen, câriyeyi sana helâl ederse, yüz deynek yiyeceksin, helâl 

etmezse recmedileceksin.."  

Sonra (tahkik etti) karısının câriyeyi adama helâl ettiğini görünce, emîr yüz 

deynek vurdu."[29] 

1571 - Seleme İbnu Muhabbak (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah 

(aleyhissalâtu vesselâm), hanımının câriyesine temas eden bir adam hakkında şöyle 

hükmetti: "Eğer, adam câriyeyi zorladı ise, câriye hürdür, adam, câriyenin efendisine 

(yani karısına) mislini borçlanmıştır, câriye rıza göstermişse, câriye adamın olur, 

câriyenin efendisine, onun bir mislini borçlanır."[30] 

-1572 - Berâ İbnu'l-Âzib (radıyallahu anh) anlatıyor: "Dayım Ebu Bürde İbnu 

Niyâr -beraberinde bir bayrak olduğu halde- bana uğradı. Kendisine nereye gideceğini 

sordum.  

"- Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm), bana babasının hanımıyla evlenen bir 

adamın kellesini getirmemi (ve malına da el koymamı) emretti, Ona gidiyorum" diye 

Cevap verdi."[31] 

-1573 - Hz. İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: "Resûlullah 

(aleyhissalâtu vesselâm) şöyle emretti: "Kim, nikâhı haram olan bir akrabasına cinsî 

temasta bulunursa -veya şöyle demişti; kim haram yakını ile evlenirse- onu öldürün." 

-1574 - Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: Bir adam, Resûlullah (aleyhissalâtu 

vesselâm)'ın ümmü veledine temas etmekle itham edilmişti. Resûlullah (aleyhissalâtu 

vesselâm), Hz. Ali (radıyallahu anh)'ye : "Git boynunu vur!" diye emretti. Hz. Ali, 

adama geldiği vakit, onu bir kuyunun içinde (yıkanıp) serinliyor buldu.  

"Çık dışarı!" diyerek elinden tutup kuyunun dışına çıkardı. Hz. Ali, adamın 

mecbub (burulmuş) ve tenâsül organından mahrum olduğunu gördü. Artık ona 

dokunmayıp, durumu Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e haber verdi. 

Resûlullah, onu, davranışı sebebiyle takdir etti."  

Bir rivayette şu ziyade gelmiştir: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): "Şahid, 

gâibin görmediğini görür" buyurdu".[32] 

-1575 - Sehl İbnu Sa'd (radıyallahu anh) anlatıyor: "Bir adam Resûlullah 

(aleyhissalâtu vesselâm)'a gelerek ismini de verdiği bir kadınla zinâ yaptığını itiraf etti. 

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) kadına adam göndererek meseleyi sordurdu. Kadın, 

zinâ ettiğini inkâr etti. Bunun üzerine, adama hadd celdesi tatbik etti, kadına 

dokunmadı."[33] 
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-1576 - İbnu Abbâs hazretleri (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: "Bekr İbnu Leys 

kabilesinden bir adam, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a gelerek, bir kadınla (itiraf 

ederek) dört kere zinâ yaptığını söyledi. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ona yüz 

sopa vurulmasına hükmetti. Zîra adam bekârdı. Sonra, kadın aleyhine beyyine sordu. 

Kadın:  

"- Ey Allah'ın Resûlü! Vallahi yalan söylüyor" dedi. bunun üzerine, Resûlullah, 

adamı iftira (kazf) haddine, yani seksen sopaya mahkum etti."[34] 

  

RESÛLULLAH'IN HADD TATBİK ETTİKLERİ KİMSELER : 

  

-1577 - Hz. Büreyde (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissâlatu 

vesselâm)'a, Mâiz İbnu Mâlik el-Eslemî (radıyallâhu anh) gelerek:  

"- Ey Allah'ın Resûlü, ben nefsime zulmettim, zinâ fazihasını işledim, beni 

temizlemeni istiyorum" dedi. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) onu reddetti (geri 

çevirip meselenin üzerine gitmedi). Ancak Mâiz ertesi gün tekrar geldi. Yine:  

"- Ey Allah'ın Resûlü, ben zinâ fazihasını irtikab ettim!" diye ikinci sefer itirafta 

bulundu. Adamı ikinci sefer geri çeviren Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) adamın 

kavmine birisini yollayarak:  

"Onun aklında bir noksanlık biliyor musunuz, normal bulmadığınız bir 

davranışına rastladınız mı?"diye tahkik ettirdi. Ancak hep beraber:  

"Biz onu gördüğümüz kadarıyla, aramızdaki sâlih kişilere denk akıl (ve feraset) 

sahibi biliyoruz" dediler. Mâiz üçüncü sefer müracaatta bulundu. Hz. Peygamber 

(aleyhissalâtu vesselâm) onlara yine birini göndererek adam hakkında sordurdu. Yine 

ne kendinde, ne aklında bir kusur olmadığını söylediler.  

Adam dördüncü sefer müracaat edince, ona bir çukur kazdırdı. Taşlanmasını 

emretti ve taşlandı.  

Râvi der ki: Gâmidiye adında bir kadın da gelerek:  

"Ey Allah'ın Resûlü, beni niye reddediyorsun. Görüyorum ki, beni de Mâiz gibi 

geri çevirmek istiyorsun. Allah'a kasem olsun ben hamileyim de!" dedi. Hz. Peygamber 

(aleyhissalâtu vesselâm):  

"Öyle ise hayır. Sen git ve çocuğu doğurunca gel" dedi. Kadın gitti çocuğu 

doğurunca, bir beze sarılmış olarak çocukla geldi.  

"İşte çocuk, doğurdum!" dedi. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm):  

"Git, sütten kesinceye kadar emdir, sonra gel!" buyurdu. Kadın gitti, o çocuğu 

sütten kesince çocukla birlikte geldi. Çocuğun elinde bir ekmek parçası vardı.  
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"Ey Allah'ın Resûlü, işte çocuk, sütten kestim, yemek de yedi" dedi.  

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) çocuğu alıp, Müslümanlardan birine teslim etti. 

Sonra bir çukur kazılmasını emir buyurdu. Göğsüne kadar derinlikte bir çukur kazıldı. 

Bundan sonra halka taşlamalarını emretti. Herkes taşladı. Hâlid İbnu Velid 

(radıyallâhu anh) elinde bir taş ilerledi, başına attı. Kan yüzüne fışkırmıştı, kadına 

küfretti. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Hâlid'in kadına küfrettiğini işitince:  

"Ey Hâlid ağır ol!" dedi ve ilâve etti:  

"Nefsimi kudret elinde tutan Zât-ı Zülcelâl'e kasem olsun, bu kadın öyle bir 

tevbe yaptı ki, şâyet alış-verişte sahtekârlık yapanlar aynı tevbe ile tevbe yapsalardı, 

onların bile mağfiretine yeterdi !"  

Sonra Resûlullah (tekfın) emretti. Kadının üzerine namaz kıldırdı ve 

defnedildi."[35] 

-1578 - Hz. Câbir (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu 

vesselâm) zinâ yapmış olan bir kimse için celde ile hadd tatbik edilmesini emretti. Sonra, 

onun muhsan olduğu bildirildi. Bu sefer recmedilmesini emretti ve recmedildi."[36] 

-1579 - İmrân İbnu'l-Husayn (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Resûlullah 

(aleyhissalâtu vesselâm)'a Cüheyneli, zinâdan hamile kalmış bir kadın geldi ve:  

"- Ey Allah'ın Resûlü! Ben bir hadd cürmü işledim, cezasını bana tatbik et" dedi. 

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) da kadının velisini çağırıp:  

" Buna iyi muamelede bulunun. Çocuğu doğurunca kadını bana getirin!" 

buyurdu. Velisi öyle yaptı. (Doğumdan sonra gelince) Resûlullah kadının elbisesini 

üzerine bağlamalarını emretti. Sonra taşlamalarını söyledi ve taşlandı. Üzerine cenaze 

namazı kıldırdı. (Bunu gören) Hz. Ömer:  

"- Bu zâniye kadına namaz mı kıldırıyorsun?" dedi. Aleyhissalatu vesselam 

Efendimiz:  

" Bu öyle bir tevbe yaptı ki, onun tevbesi Medine ahalisinden yetmiş kişiye 

taksim edilseydi onların hepsini rahmete bandırırdı. Sen Allah için canını vermekten 

daha efdâl bir amel biliyor musun?" diye cevap verdi."[37] 

-1580 - Ebû Hüreyre ve Zeyd İbnu Hâlid el-Cühenî (radıyallâhu anhümâ) 

anlatıyor: "Bir bedevî, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e gelerek:  

"- Ey Allah'ın Resûlü, Allah aşkına, hakkımda Allah'ın kitabıyla hükmet!" diye 

yemin verdi. Bundan daha fakih olan bir diğeri de:  

"- Evet aramızda Kitabullah'la hükmet, bana da izin ver!" talebinde bulundu. 

Aleyhissalatu vesselam Efendimiz:  

" Meramını söyle! (seni dinliyorum)" dedi. Adam:  
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"- Oğlum bunun yanında işçi idi. Karısıyla zinâ yaptı. Bana,"Oğlun için recm 

gerekir" dediler. Ben de hemen oğlum namına yüz koyunla bir cariyeyi fıdye verdim. 

Sonra bir de ilim adamlarına sordum. Bana: "Oğluna yüz deynek ve bir yıl sürgün 

cezası gerekir; bu adamın karısına da recm cezası icabeder" dediler" dedi. Resûlullah 

(aleyhissalâtu vesselâm):  

"- Ruhumu kudret elinde tutan Zât'a yemin olsun ikinizin arasını Kitabullah    

uygun şekilde hükme bağlayacağım: Cariye ve koyunlar sana geri verilecek. Oğluna yüz 

sopa ve bir yıl sürgün tatbik edilecek" buyurdu. Sonra, Eslemli bir adama seslendi:  

" Ey Üneys! bu zâtın hanımına git, eğer zinâyı itiraf ederse onu recmet gel!"  

Üneys, kadına vardı. O suçunu itiraf etti. Resûlulluh (aleyhissalâtu vesselâm) emretti, 

kadın recmedildi."[38] 

-1581 - İmam Mâlik diyor ki: "Bana ulaştığına göre, Hz. Osman (radıyallâhu 

anh)'a evliliğinin altıncı ayında doğum yapan bir kadın getirildi. Derhal recmedilmesini 

emretti. Ancak Hz. Ali (radıyallâhu anh):  

"- Cenab-ı Hakk, Kur'an-ı Kerim'de "(İnsanın anne karnında) taşınma ve sütten 

kesilmesi (müddeti) otuz ay. dır..:" [39] buyuruyor. Keza bir başka âyette de: "Anneler 

çocuklarını iki tam yıl emzirirler. (Bu hüküm) emmeyi tamam yaptırmak isteyenler 

içindir.."[40] buyurmaktadır. Bu durumda hamilelik müddeti altı aydır." Bu açıklama 

üzerine Hz.Osman (radıyallahu anh) kadının geri gönderilmesini emretmişti, ancak 

kadın recmedilmiş bulundu."[41] 

-1582 - Ebû İshâk eş-Şeybânî (rahimehullah) anlatıyor: "İbnu Ebî Evfâ 

(radıyallâhu anh)'ya:  

"- Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) hiç recm tatbik etti mi?" diye sordum. 

Bana: "Evet!" cevabını verdi. Ben tekrar:  

"- Nür süresinin nüzülünden önce mi, sonra mı?" diye sordum. "Bilmiyor'um!" 

dedi."[42] 

-1583 - Şa'bî (rahimehullah) anlatıyor: "Hz. Ali (radıyallâhu anh), kadını 

remettiği zaman onu perşembe günü dövdü, cuma günü de recmetti. Ve şunu söyledi: 

"Ona Kitabullah(ın hükmü) ile celde, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın sünneti ile 

de recm tatbik ettim."[43] 

-1584 - Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Yahudilerden bir kadınla 

bir erkek zinâ yaptılar. Birbirlerine: "Bizi şu peygambere götürün. Çünkü bir kısım 

hafıfletmeler getiren bir peygamberdir. Bize recm dışında fetvâlar verirse kabul eder, 

Allah indinde O'nun hükmünü kendimize delil kılarız ve: "Peygamberlerinden bir 

peygamberin bize verdiği fetvalar(la amel ettik, hevamıza uymadık) deriz" dediler.  

Mescidde ashabıyla birlikte oturmakta olan Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e 

gelerek:  
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"- Ey Ebü'1-Kasım, zinâ yapan kadın ve erkek hakkında kanaatin nedir?" 

dediler. O, onlara tek kelime söylemeden Beyt-i Midrâslarına geldi. Kapıda durarak:  

"-Hz. Musa (aleyhisselâm)'ya kitabı indiren Allah aşkına söyleyin, muhsan olan 

birisi zina yapacak olursa bunun Tevrat'taki hükmü nedir?" diye sordu.  

"- Yüzü siyaha boyanır, eşek üzerine ters bindirilir ve dayak atılır."  

-Hadiste geçen tecbiye: Zânileri, enseleri birbirine bakacak şekilde bir eşeğe 

bindirilip, bu halde sokaklarda dolaştırılmasıdır- Râvi devamla der ki: "Yahudilerden 

bir genç (bu cevaba katılmayap) susmuştu. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) onun 

suskunluğunu görünce sualinde ısrar etti. Bunun üzerine genç: "Madem ki sen bize 

Allah'ın adına yemin veriyorsun (gerçeği söyleyeceğim): "Biz Tevrat'ta recm emrini 

görüyoruz" dedi. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm):  

"- Allah'ın emrini hafifletmenizin başlangıcı nasıl oldu?" diye sordu. (Genç) şu 

cevabı verdi:  

"- Krallarımızdan birinin bir yakın akrabası zinâ yaptı. Kralımız, recmi ona 

tatbik etmedi. Sonra halka mensup bir aileden bir erkek zinâ yaptı. Bunu recmetmek 

istedi. Ancak adamın kavmi buna mani olup:  

"- Sen yakınını getirip recmetmedikçe biz de adamımızın recmedilmesine 

müsaade etmeyeceğiz!" dediler. Bunun üzerine, aralarında şimdiki cezayı vermek üzere 

anlaşıp sulh yaptılar.  

(Bu açıklama üzerine) Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm):  

"- Ben Tevrat'taki âyetle hükmediyorum!" dedi ve onların recmedilmelerini 

emretti ve recmedildiler. Zührî (rahimehullah) der ki: "Bana ulaştığına göre şu âyet 

bunlar hakkında nazil olmuştur:  

"Şüphesiz ki Tevrat'ı biz indirdik. Ki onda bir hidâyet, bir nur vardır. Kendisini 

(Allah'a) teslim etmiş olan (İsrail) peygamberleri, Yahudilere ait (dâvalarda) onunla 

hükmederlerdi..."[44] Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) onlardan biri idi."[45] 

-1585 - İbnu Ömer (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Yahudiler, Resûlullah 

(aleyhissalâtu vesselâm)'a gelip, kendilerinden bir erkekle kadının zinâ yaptığını 

söylediler. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) onlara:  

" Recm hakkında Tevrat'ta ne buluyorsunuz?" diye sordu. Onlar:  

"- Teşhir edip rezil ederiz ve dayak atarız" dediler. Abdullah İbnu Selam 

(radıyallâhu anh):  

"- Yalan söylüyorsunuz. Zinânın Tevrat'taki cezası recmdir" dedi. Hemen 

Tevrat'ı getirip açtılar. İçlerinden (Abdullah İbnu Surya adında) biri elini recm âyetinin 

üzerine koydu. Sonra, âyetten önceki kısımlardan okumaya başlayıp (kapadığı kısmı 

atlayarak arka kısmını okumaya devam etti. Abdullah İlbnu Selam (radıyallâhu anh) 

müdahale edip:  
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"- Kaldır elini!" dedi. Adam elini çekti, tam orada recm âyeti mevcut idi. Bunun 

üzerine:  

"- Ey Muhammed, Abdullah doğru söyledi. Tevrat'ta recm âyeti mevcuttur!" 

dediler. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) derhal o iki zâninin recmedilmesini emretti 

ve recmedildiler."  

İbnu Ömer (radıyallâhu anhümâ) der ki: "Erkeğin, atılan taşlara karşı korumak 

için, kadının üzerine eğildiğini gördüm."[46] 

-“Dünyadan sakının. Kadınlardan da sakının. Zira şeytan çok aldatıcı, yanıltmak 

için gözetici ve netice alıcıdır. O, takva sahiplerini avlamakta kadınlardan daha uygun 

bir tuzağa sahip olmamıştır.” Hz. Muaz (r.a.)  

-“Bakış, şeytanın zehirli oklarından biridir. Bir kimse, Allah korkusundan dolayı 

bakışına hakim olursa, Allah ona imanının tadını duyurur.Hz. İbni Mes’ud (r.a.)109. 12  

Bakmaktan, sonra tekrar bakmaktan sakın. Zira birincisi senin için isteğinin dışında 

olmuştur. İkincisi aleyhinedir. (Yabancı bir erkeğe ve kadına bakmak meselesi) 

Hz.Büreyde (r.a.)  

-“Bir genç kız ile, genç bir erkeği beraber gördüm. Onları şeytandan emin 

görmedim. (Bir erkek ile bir kadının, yalnız bir yerde beraber bulunmaları 

haramdır)”Hz. Ali (r.a.)     

-“İbnu Mes'ud (r.a.) anlatıyor: "Dedim ki: "Ey Allah'ın Resûlü! Allah katında en 

büyük günah hangisidir?"  "Seni yaratmış olan Allah'a eş koşmandır!" buyurdular. 

"Sonra hangisidir?" dedim. "Seninle birlikte yiyecek diye, evladını öldürmendir! 

(kürtaj yaptırmak vs. gibi)" buyurdular. Ben yine: "Sonra hangisi?" dedim. 

"Komşunun helalliği (karısı) ile zina etmendir!" buyurdular."[47]                                     

-“Zina fakirlik getirir.Hz. İbni Ömer (r.a.) 

-“Allah bir karyeyi (beldeyi) helak etmek istediğinde ettiğinde, orada zinayı izhar 

eder. (yaygınlaştırır ve açıktan yaptırtır.)”Hz. Ebû Hüreyre (r.a.) 

-“Zinada devam eden adam putperest gibidir.”Hz. Enes (r.a.)  

-“Üç kimse, kıyamette, Allah'ın gölgeliklerinden başka hiçbir gölgenin olmadığı 

günde Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde bulunacaktır: Nereye yönelse, Allah'ın kendisi ile 

olduğunu bilen adam. Bir kadının zina teklifini reddeden adam (veya bir erkeğin zina 

teklifini reddeden kadın). Bir kimseyi, Allah'ın Celali (rızası) için seven adam.”Hz. Ebû 

Ümâme (r.a.) 

  

  

LİVATA (Homoseksualite) VE HAYVANA TEMASININ HADDİ : 
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-1586 - İbnu Abbâs (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu 

vesselâm) buyurdu ki: "Kimin Lüt kavminin sapık işini yaptığını görürseniz, fâili de 

mef'ülü de öldürün."[48] 

Tirmizî, Ebü Hüreyre'nin de böyle bir rivâyette bulunduğunu belirtir. Ebü 

Dâvud'da İbnu Abbâs (radıyallâhu anhümâ)'tarı yapılan bir rivâyette: "Livata 

yaparken yakalanan bekâr (yani muhsan olmayan kişi) de recmedilir" denmiştir. 

-1587 - Yine İbnu Abbâs (radıyallâhu anhümâ)'ın rivâyetine göre, Hz. Ali, livata 

yapan çifti yaktırmıştır. Hz. Ebü Bekir (radıyallâhu anh) üzerlerine bir duvarı 

yıktırmıştır."Rezîn ilavesidir. 

-1588 - Hz.Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu 

vesselâm) buyurdular ki: "Lüt kavminin iğrenç fiilini işleyen kimse mel'ündur." 

Rezin ilavesidir. (Münzir'de kaydedilen uzunca bir hadisin parçasıdır). 

-1589 - Hz.Câbir (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu 

vesselâm): "Ümmetim için en ziyade korktuğum şey Lüt kavminin amelidir" 

buyurdular."[49] 

-1590 - Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu 

vesselâm): "Kadına dübüründen temas eden mel'undur" buyurdular."[50] 

-1591 - İbnu Abbâs (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu 

vesselâm) buyurdular ki: "Allahu Teâla hazretleri, erkeğe temas eden veya kadınlara 

arka uzvundan temas eden erkeğe (kıyamet günü rahmet nazarıyla) bakmaz."[51] 

1592 - Yine İbnu Abbâs (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Resûlullah 

(aleyhissalâtu vesselâm): "Kim bir hayvana temas ederse onu öldürün, hayvanı da 

beraber öldürün"buyurdu.  

İbnu Abbâs'a: "Hayvanın günahı ne (o niçin öldürülsün?)" diye soruldu. Şu 

cevabı verdi: "(Bu hususta Resûlullah'tan bir şey işitmedim). Tahminimce eti yenmesin 

veya ondan istifade edilmesin diyedir. Zîra ona, bu muamele yapılmıştır."[52] 

Ebü Dâvud ve Tirmizî'de şu rivâyet de gelmiştir: "Hayvana temas edene bir 

hadd takdir edilmemiştir." 

  

KAZF (İFTİRA) HADDİ : 

  

-1593 - Hz. Aişe (radıyallâhu anhâ) anlatıyor: "Maruz kaldığım iftiradan beni 

temize çıkaran vahiy indiği zaman, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) minbere çıkıp, 

durumu hatırlattı ve ilgili âyeti (Nur 11-23) tilavet buyurdu. Minberden inince iki erkek 

ve bir kadına kazf haddi vurulmasını emretti. Ve derhal icra edildi. Burada hadd icra 
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edilen şahıslar Hassân İbnu Sâbit, Mistah İbnu Üsâse ve Hamnâ Bintu Cahş 

(radıyallâhu anhüm) idi."[53] 

-1594 - Ebû'z-Zinâd (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Ömer İbnu Abdilaziz 

(radıyallâhu anh) iftira sebebiyle bir köleye seksen sopa vurdu. Ebû'z-Zinâd der ki: "Bu 

hüküm hakkında, Abdullah İbnu Âmir İbni Rebîa'ya sordum. Bana şu cevabı verdi:  

"- Ben, Osman İbnu Affân ve arkadan gelen diğer halifelerin zamanlarına 

yetiştim, hiç birisinin iftira sebebiyle köleye kırktan fazla vurduğunu görmedim."[54] 

-1595 - İbnu Abbâs (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu 

vesselâm) buyurdular ki: "Bir insan diğer bir insana: "Ey Yahudi" diye hitab edecek 

olursa ona yirmi sopa vurun. "Ey muhannes (kadınlaşmış)" diyecek olursa yine o kadar 

ceza verin. Nikâhı haram olan birine, bunu bilerek muvakaa (aşk-ı memnû) yaparsa 

öldürün."[55] 

  

ZİNA ETMEK İSTEYEN GENÇ 

 

Asr-ı saadette Peygamberimiz (A.S.) Ashabıyla beraber bulunuyordu. Bir genç çıkageldi 

ve çok saygısızca: 

- Ya Resulallah! Ben felanca kadın ile arkadaş olmak olmak istiyorum, onunla zina 

yapmak istiyorum dedi. 

Ashab-ı Kiram, bu durumdan çok öfkelendiler. İçlerinden gazaba gelerek genci dövmek 

ve huzuru Resulullah'dan çıkarmak isteyenler oldu. Bazıları bağırıştılar. Çünkü genç 

çok hayasız konuşmuştu. 

Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.) bırakın o genci buyurdu. Resulullah,  genci yanına 

çağırdı, dizinin dibine oturttu. Gencin dizlerini kendi mübarek dizine değdirecek bir 

şekilde oturttu ve: 

 - Ey genç, birinin annenle bu kötü işi yapmasını ister misin? Bu çirkin hareket hoşuna 

gider mi? diye sordu. Genç hiddetle: 

 - Hayır Ya Resulallah, diye cevab verdi. Resulallah: 

 - Öyle ise o çirkin işi yapacağın kimsenin evlatları da bundan hoşlanmazlar. Sonra: 

 - Peki, bu çirkin işi senin kız kardeşinle yapmak isteseler, sever misin? diye 

sorduklarında genç : 

 - Hayır, asla! diyerek hiddetleniyordu. Şu halde insanlardan hiç kimse bu işi sevmez 

buyurdu. 

Sonra Hz.Peygamber (A.S.) mübarek elini bu gencin göğsüne koyarak şöyle dua etti: 

 - Allahım! Sen bu gencin kalbini temiz kıl. Namusu ve şerefini muhafaza eyle ve 

günahlarını da bağışla, buyurdu. 

    Genç, Resulallah'ın huzurundan ayrıldı. Bir daha günah işlemediği gibi böyle bir kötü 

düşünce aklından bile geçmeden yaşamış! 

Resulallah:''Kadınlarınızın namuslu olmasını istiyorsanız başkalarının kadınlarına yan 

gözle bakmayınız'' diye emrediyor.  

-Hazreti Âişe radıyallâhü anhâ anlatıyor "Rasulullah sallallâhü aleyhi ve sellem 

buyurdular ki; "Nikah benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimle amel etmezse 
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benden değildir. Evleniniz! Zirâ ben, diğer ümmetlere kaşı sizin çokluğunuz ile iftihar 

edeceğim. kimin maddi imkanı varsa hemen evlensin.”[56]  

  

            “B- Şahitlikte Nisap  

  

Burada zikredilecek olan rakamlar, şahitlerin asgari sayılarıdır. Ayet ve ha-

dislerle sabit oldukları için bu rakamlar kesindir. Daha çok olabilir; fakat, daha az 

olamaz[57]. 

1- Zina davası 

Zina davasında dört erkek şahidin bulunması şarttır[58]. Başka hiçbir davada 

dört şahit şart koşulmamıştır. Bunun manası şudur : Allah Teala burada, kullarının 

suçunu örtmek istiyor ve ahlaksızlığın duyulup yayılmasına razı olmuyor . Bundan 

dolayı biri diğerine zina isnadında bulunur da iddiasını dört şahitle isbat edemezse 

kendisine iftira cezası (hadd-i kazif) olarak 80 değenek vurulur[59] ve ebediyyen 

şahitliği kabul edilmez. Bir kişi namuslu olan karısına zina isnadında bulunur veya 

çocuuğun kendisinden olmadığını söylerse, iddiasını dört erkek şahitle isbat edemediği 

taktirde li’an[60] denen özel bir muamele tatbik edilerk bu kar-kocanın arık tefrik 

edilir.  

Daha önce de belirttiğimiz gibi burada kadınların şahitliği kabul edilmez[61]. 

2- Had ve kısas davaları 

Zina dışındaki had ve kısas[62] cezalarının tesbiti için iki erkek şahidin bulunması 

şarttır. Burada da kadınların şahitliği kabul edilmez[63]. 

Bir erkekle iki kadın, hırsızlık davasına şahitlik etseler sanığa, elini kesme cezası 

verilmez, fakat malın tazmin edilmesine hükmedilir[64].” 

“(1) Bir yasağın (haramın) çiğnenmesine sebep olan suçlar 

Büyük bir günahın işlendiğine şahit olanların, asgari beşgün içerisinde mahkemeye 

başvurmaları gerekir. Eğer özürsüz olarak bu süreyi geçirirlerse, bilahere yapacakları 

başvuru ve şahitlik kabul edilmez. Mesela : Evli olmadıklarını bildikleri bir erkekle 

kadının, karı-koca gibi yaşadığına tanık olanlar, özürsüz olarak beşgün içerisinde 

mahkemeye başvurup şikayette bulunmazlarsa, bundan soraki başvuru ve şahitlikleri 

kabul edilmez[65]. Bu, davaya bakılmaması değil, şahitliğin kabul edilmemesi 

anlamındadır. Çünkü, şahitler bu davranışlarıyla bir kötülüğün devamına razı 

olduklarını göstermişlerdir. böyle büyük bir günahın işlenmesine göz yumanın şahitliği 

kabul edilmez[66]. 

(2) Had cezasını gerektiren suçlar  
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Bunlar, yalnız Allah hakkı olarak kabul edilen zina, içki yol kesme ve hırsızlık 

suçlarıdır. Bu gibi hadiselere şahit olanlar şahitlik yapmakla, hadiseyi örtbas etmek 

arasında muhayyerdirer. Eğer hadiseyi gizlemeyeceklerse, süresi içerisinde mahkemeye 

başvurmaları gerekir. Bir kişinin evvela hadiseyi örtbas etmesi, sonra mahkemeye 

başvurup şahitlik yapmaya kalkışması, içindeki bir kötülüğün, kin ve düşmanlığın 

kendisini tahrik ettiğini gösterir. Bu davranışıyla şahit, itham altına girdiğinden, onun 

bu konudaki ihbar ve şahitliği kabul edilmez[67]. 

Eğer gecikme, açık bir özre dayanıyorsa, başvuru kabul edilerek davaya bakılır. 

Mesela : Sanık, hakimi bulunmayan bir yerde olup onu hakim huzuruna götürmek 

gecikmeye sebep olmuşsa, bu bir özür sayılır ve davaya bakılır. 

Ebu Hanife, gecikme konusunda bir zaman belirtmemiş, bunu hakimlerin 

taktirine bırakmıştır. Çünkü gecikme, bir özre dayalı olabilir. Özürler farklı ölçülerde 

değerlendirilirler. Dolayısıyle, bunun bir zamanla sınırlandırılması imkansızdır. 

Konunun, hakimin görüşüne bırakılması gerekir. 

Ebu Yusuf ve Muhammed, olay vukuundan itibaren meydana gelecek bir aylık 

gecikmenin, davaya bakılmasına engel olduğunu söylemişlerdir[68]. Uygulamada, bir 

aylık gecikme esas alınmıştır[69].  

Hırsızlık suçunda sanık, bütünüyle Allah hakkı (kamu hukuku) kabul edilen 

hırsızlık suçundan ve bir kul hakkı (özel hukuk) kabul edilen malın, sahibine 

ödettirilmesinden sorumludur. Zamanaşımı, sanığa hırsızlıktan dolayı el kesme 

cezasının verilmesine engel olur. Ancak malın tazmin edilmesi için hukuk davasının 

açılması, zamanaşımından etkilenmez[70]. 

İffetli ve namuslu bir kimseye zina iftirasında bulunmak(kazif), had cezasını 

gerektiren bir suçtur. Bunda Allah hakkı fazla olmakla birlikte, iftiraya uğrayan kişinin 

hakkı da söz konusu olduğu için böyle bir davaya bakılması, mağdurun şikayetine 

bağlıdır. Şikayetin gecikmesi, davaya bakılmasına engel değildir[71]. 

İçki içme suçunda davaya bakılabilmesi içni, henüz içki kokusunun ağızdan 

gitmemiş olması şart koşulmuştur[72]. İmam Muhammed, bir aylık gecikmeyi içki için 

de geçerli saymıştır. Dava zamanaşımına uğramakla sanık büstün cezasız kalmaz. 

Hakim duruma göre bazı tazir cezaları uygulayabilir.  

Sanığın suçunu itiraf etmesi halinde zamanaşımına bakılmaz[73]. 

c- Gaibliğin kalkması şartı 

Bu husus medeni mahakeme için de şarttır. Davlaı mahkemeye gelmekten ve vekil 

göndermekten kaçındığı gibi, zorlada getirilmesi mümkün olmazsa, bu durumda özel 

muhakeme usulü uygulanır ki, bunu daha önce görmüştük[74]. 

d- Dokunulmazlığın kalkması şartı  

Osmanlılarda dokunulmazlığa benzer bir uygulama görmekteyiz. Mahkemelerden 

bazıları, bir kısım şahıslar hakkında ceza davasına bakamamakta ve suçları sabit olsa 

dahi tutuklama kararı verememektedir 
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IV. Mehmed’e ait Ceza Kanunnamesi’nin birincifaslında şöyle denmektedir : 

«Kaza, tedris, tevliyet, meşihat, imamet, hitabet ve bunun gibi makam ve görev 

sahiplerine tazir lazım gelse etmeyenler. Hemen bir dahi böyle etmeye duyu kadı unfle 

(sertce) söylemek ol makulelere tazirdir. Hapsedecek yerde etmeyüp Dergah-ı Mualla’ya 

(saraya) arzederler. Ancak ağır suç işleyip kefil bulamayıp firar itimali olsa o zaman 

hapsedeler.»[75]. 

Kamu hukuku sahasına giren suçlarda, devlet başkanının dokunulmazlaığı 

vardır. Ancak şahsi dava gerektiren ksas ve tazminat davalarında, devlet bakanı 

dokunulmaz değildir[76].” 

  

  

            RİSALE-İ NUR’DAKİ TESBİTLERDE : 

             

"Hutbe, bazı suver-i Kur'aniyenin nasihatları anlaşılmak içindir." Evet eğer 

millet-i İslâm, İslâmiyetin zaruriyatı ve müsellematı ve malûm olan ahkâmını, ekseriyet 

itibariyle imtisal edip yerine getirseydi, o vakit nazariyat-ı şer'iye ve mesail-i dakika ve 

nasayih-i hafiyeyi anlamak için, bildiği lisan ile hutbe okunması ve suver-i Kur'aniyenin 

-eğer mümkün olsaydı- tercümesi belki müstahsen olurdu. Fakat namaz, zekat, orucun 

vücubu ve katl, zina ve şarabın haramiyeti gibi malûm olan ahkâm-ı kat'iyye-i İslâmiye 

mühmel kalıyor. Avam-ı nas, onların vücubunu ve haramiyetini ders almağa muhtaç 

değiller. Belki teşvik ve ihtar ile o ahkâm-ı kudsiyeyi hatırlatıp, İslâmiyet damarını ve 

iman hissini tahrik etmekle imtisallerine teşvik ve tezkire ve ihtara muhtaçtırlar. 

Halbuki bir âmi ne kadar cahil dahi olsa, Kur'an'dan ve hutbe-i Arabiyeden şu meal-i 

icmaliyeyi anlar ki: "Herkese ve bana malûm olan imanın rükünlerini ve İslâmiyet'in 

umdelerini hatib ve hâfız ihtar ediyor ve ders veriyor, okuyor" der; kalbinde onlara 

karşı bir iştiyak hasıl olur.”[77] 

             

“Makam-ı iddia, Risale-i Nur'un içtimaî derslerine ilişmek fikriyle, "Dinin tahtı 

ve makamı vicdandır, hükme kanuna bağlanmaz. Eskiden bağlanmasıyla içtimaî 

keşmekeşler olmuştur." dedi. Ben de derim ki: "Din yalnız iman değil, belki amel-i sâlih 

dahi dinin ikinci cüz'üdür. Acaba katl, zina, sirkat, kumar, şarab gibi hayat-ı 

içtimaiyeyi zehirlendiren pek çok büyük günahları işleyenleri onlardan men'etmek için, 

yalnız hapis korkusu ve hükûmetin bir hafiyesinin görmesi tevehhümü kâfi gelir mi? O 

halde her hanede, belki herkesin yanında daima bir polis, bir hafiye bulunmak lâzım 

gelir ki, serkeş nefisler kendilerini o pisliklerden çeksinler. İşte Risale-i Nur amel-i sâlih 

noktasında, iman canibinden, herkesin başında her vakit bir manevî yasakçıyı 

bulundurur. Cehennem hapsini ve gazab-ı İlahîyi hatırına getirmekle fenalıktan kolayca 

kurtarır.”[78] 
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“
"Sizden biri, ölü kardeşinin 

etini yemekten hoşlanır mı?" [79] Gıybet şu âyetin kat'î hükmüyle nazar-ı Kur'ân'da 

gayet menfur ve ehl-i gıybet, gayet fena ve alçaktırlar. Gıybetin en fena ve en şenîi ve en 

zâlimâne kısmı, kazf-i muhsanât nev'idir. Yani, gözüyle görmüş dört şahidi 

gösteremeyen bir insan, bir erkek veya kadın hakkında zina isnad etmek; en şeni' bir 

günah-ı kebair ve en zalimane bir cinayettir, hayat-ı içtimaiye-i ehl-i imanı zehirlendirir 

bir hıyanettir, mes'ud bir ailenin hayatını mahveden bir gadirdir. Evet Sure-i Nur bu 

hakikatı o kadar şiddetle göstermiş ki, vicdan sahibini titretiyor ve tüylerini 

ürperttiriyor. 

 "Onu işittiğinizde, 'Bunu 

söylemek bize yakışmaz. Hâşâ, bu büyük bir iftiradır' demeniz gerekmez miydi?"[80] 

şiddetle ferman ediyor ve diyor ki: Gözüyle görmüş dört şahidi gösteremeyen merdud-

uş şehadettir. Ebedî şehadetlerini kabul etmeyiniz. Çünki yalancıdırlar. Acaba böyle 

kazfe cesaret eden hangi adam var ki, gözüyle görmüş dört şahidi gösterebilir. Kur'an-ı 

Hakîm bu şartı koşturmakla, böyle şeylerde şakk-ı şefe etmeyiniz, bu kapıyı kapayınız 

demektir.”[81] 

  

“Mübalağa ihtilâlcidir. Şöyle ki: Beşerin seciyelerindendir, telezzüz ettiği şeyde 

meyl-üt tezeyyüd ve vasfettiği şeyde meyl-ül mücazefe ve hikâye ettiği şeyde meyl-ül 

mübalağa ile, hayali hakikata karıştırmaktır. Bu seciye-i seyyie ile iyilik etmek, fenalık 

etmek demektir. Bilmediği halde tezyidinden noksan, ıslahından fesad, medhinden 

zemm, tahsininden kubh tevellüd eder. Zira müvazenet ve tenasübden naşi olan hüsnü,  

min haysü lâyeş'ur ihlâl eder. Nasılki bir ilâcı istihsan edip izdiyad etmek, devayı dâ'e 

inkılab etmektir. Öyle de hiçbir vakit hak ona muhtaç olmayan mübalağalı tergib ve 

terhib ile, gıybeti katle müsavi veya ayakta bevletmek zina derecesinde göstermek veya 

bir dirhemi tasadduk etmek hacca mukabil tutmak gibi müvazenesiz sözler, katl ve 

zinayı tahfif ve haccın kıymetini tenzil ediyorlar. Bu sırra binaen: Vaiz hem hakîm, hem 

muhakemeli olmalıdır. Evet müvazenesiz vaizler, çok hakaik-i neyyire-i diniyenin 

husufuna sebeb olmuşlardır. Meselâ: İnşikak-ı Kamer olan mu'cize-i mütevatire-i 

bahireyi, meyl-ül mücazefe ile, arza nüzul ile peygamberin cebine girip çıkmış olan 

ilâve, o güneş-misal mu'cizeyi Süha yıldızı gibi mahfî ve kamer-misal olan bürhan-ı 

nübüvveti münhasif ettiği gibi münkirlerinin bahanelerine kapılar açtı.”[82] 

             

“Hem mektubunuzda "yedi kebair"i soruyorsunuz. Kebair çoktur, fakat ekber-

ül kebair ve mubikat-ı seb'a tabir edilen günahlar yedidir: "Katl, zina, şarab, ukuk-u 

vâlideyn (yani kat'-ı sıla-yı rahm), kumar, yalancı şehadetlik, dine zarar verecek 

bid'alara tarafdar olmak"tır.”[83] 
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            “Muhterem hâkimler! Siz bilirsiniz, fakat bir kere de dâvâyı açan savcıya 

sorunuz.. bakalım hayır diyebilecek mi? Allahın emirleri, Kur'ân-ı Azîmüşşanın 

hikmetleri gençlere anlatılmaz, bildirilmezse, propaganda suçtur diye menedilirse, 

ahlâksızlık, iffetsizlik, köksüzlük, fuhuş, zina, katil suçlarının önüne geçmek yalnız ceza 

kanunlariyle kabil midir? "Komünizm" gibi bütün dünyayı tehdit eden erzel âfetin, gizli 

ve âşikâr, seri ve sinsi tahribatını tamamen ne ile önlemek mümkündür?”[84] 

  

Mehmet   ÖZÇELİK 

07-11-2004 
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