
KALEM VE KELÂM 

 

 Hiçbir şey yoktu,O vardı. O mâsivadan önce de vardı. 

 Kelâm O’nunla beraber var idi. 

 Varlık kelâmla,kelâmıyla var oldu. 

 O’nun yarattığı ilk şey kalem oldu. 

 Kelâmın gücü kılıcın gücünden daha güçlüdür. 

 Kalemin gücü kelâmın gücünden ileri gelir. 

 Tevhid kelimesini yani içinde Allah kelimesi olan Kelime-i Tevhidi faziletçe 

hiçbir amel geçemez.Feyiz ve kudsiyeti yücedir.Can ve mal güvenliği sağlar.Cennete 

girmeye sebeptir. 

 İnsandaki ruhun gücü ve de ebediyeti kelâmın gücünden güç ve kuvvetini 

almaktadır. 

 O kelâm kelimesini ve ruhunu insana ve İsa’ya üfledi. 

 Hz.İsa 30 yaşında peygamber oldu,üç yıllık bir peygamberlik dönemi vardır. 

Onun bugüne kadar ki gücü,ondaki kelâm ismine mazhariyetin,’Allah’ın Kelimesi’ 

sıfatına sahip olmasındandır.O mütekellim sıfatına mazhar bir peygamberdir.Ölüleri 

diriltmektedir.O gücü kelime ve kelâmdan almaktadır. 

 O güçle daha beşikte iken konuşmuştur.Annesinin iffetli olduğunu söylemiş,ona 

atılan iftiralardan uzak olduğunu beyan etmiştir. 

 ‘Ve tekelleme fil mehdi sabiyya’ 

 İnsanın hilafetinde kelam ve kalem vardır.Diğer varlıklara karşı kelamıyla ve 

kalemiyle ön plana çıkmıştır. 

 İnsan Allah’a kelâmıyla ve kalemiyle muhatap olmuştur. 

 Bir anlık alemden kelâm ile kalemi çıkardığınız zaman her şey çökecektir. 

 Devletler kalem üzerine ayakta durmaktadır. 

 Eğitim kelâm ile sürdürülmektedir. 

 Kelâm ve kalem aynı duygunun kolları ve ürünüdürler. 

 İnsanın iç dünyasının dışa açılan kapısı ve penceresidir. 

 İnsanın kendisini ifade etme aracıdırlar.  



 

[ “ (Resûlüm!) Bunlar, bizim sana vahiy yoluyla bildirmekte olduğumuz gayb 

haberlerindendir. İçlerinden hangisi Meryem'i himayesine alacak diye kur'a çekmek 

üzere kalemlerini atarlarken sen onların yanında değildin; onlar (bu yüzden) çekişirken 

de yanlarında değildin.”
1
 

“ Şayet yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de arkasından yedi deniz katılarak 

(mürekkep olsa) yine Allah'ın sözleri (yazmakla) tükenmez. Şüphe yok ki Allah mutlak 

galip ve hikmet sahibidir.”
2
 

Allahın ezeli ve ebedi kelâmını sonradan yaratılan kalem bitirememektedir. 

O’nun kelâmını kalemi bizlere aktarmakta ve bildirmektedir. 

“ Nun. Kaleme ve onunla yazılanlara andolsun ki;”
3
 

Hukukta ve içtimaiyatta kutsal ve değerli şeyler üzerine yemin edilir.İşte kalem 

hatta onun yazdıklarını yemin edilmektedir. 

“O, insana kalemle yazmayı öğretti.”
4
 

Büyük bir hedef ve görev olarak addedilmektedir. 

“Bu ara Adem Rabbinden bir takım kelimeler belleyip O'na yalvardı. O da 

tevbesini kabul buyurup ona yine baktı. Gerçekten tevbeyi çok kabul eden ve çok 

merhamet eden ancak O'dur!”
5
 

Tevbenin tahakkuku kelime ile tahakkuk etti. 

“Şimdi (ey müminler!) onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa ki, 

onlardan bir zümre, Allah'ın kelâmını işitirler de iyice anladıktan sonra, bile bile onu 

tahrif ederlerdi.”
6
 

Allah kendisini anlatamamaktan münezzehtir. 

“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.”
7
 

Önderliğin yolu kelimelere sahip olmakla mümkün kılınmış ve o şarta 

bağlanmıştır. 
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“Mabette namaz kılarken melekler ona seslendiler: «Allah sana Allah'ın emriyle 

(vücut bulan İsa'yı) tasdik eden, efendi, iffetli, iyilerden bir peygamber olarak Yahya'yı 

müjdeler»
8
 

İnsanı sevindirip mutlu eden en büyük şeyler kelimelerle elde edilmektedir. 

“Melekler demişlerdi ki: Ey Meryem! Allah sana kendisinden bir Kelime'yi 

müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa'dır. Mesîh'tir; dünyada da, ahirette de itibarlı ve 

Allah'ın kendisine yakın kıldıklarındandır.”
9
 

“Daha önce sana anlattığımız peygamberlerle, anlatmadığımız başka 

peygamberlere  de (vahyettik). Ve Allah Musa ile de konuştu.”
10

 

Hz.Musa’nın imtiyaz noktası Tur-i Sina’da Allah ile konuşmasıdır. 

“Ey kitab ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin ve Allah hakkında ancak doğru olanı 

söyleyin! Meryem oğlu İsa Mesih, sadece Allah'ın elçisi, Meryem'e atmış olduğu 

kelimesi  ve O'ndan bir ruhtur. Allah'a ve peygamberlerine inanın (Allah) üçtür 

demeyin. Kendi yararınız için buna son verin. Muhakkak ki Allah tek bir ilâhtır. O, 

çocuk sahibi olmaktan yüce (münezzeh)dir. Göklerdeki ve yerdekilerin hepsi O'nundur. 

Vekil olarak Allah yeter.”
11

 

O kelime ebediyen yaşatan ve insanlara rehber kılan bir ruh olmuştur. 

“Andolsun ki, senden önce gönderilen peygamberler de yalanlandılar. 

Kendilerine yardımımız gelinceye kadar yalanlanmaya ve eziyet edilmeye karşı 

sabrettiler. Allah'ın sözlerini değiştirebilecek hiçbir kuvvet yoktur! Allah biliyor ya, 

sana peygamberlerin kıssalarından haber de geldi.”
12

 

“Rabbinin sözü hem doğrulukça, hem de adaletçe tamamlanmıştır. O'nun 

sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O, işitendir, bilendir.”
13

 

Allahın kelimesi bir hükümdür,değişmez. 

“Ve zayıf, hakîr görülen o kavmini, kendisinde feyz ve bereket vücuda getirmiş 

olduğumuz yerin şark cihetlerine ve garp taraflarına varis kıldık. Ve Rabbinin güzel 

kelimesi İsrailoğulları üzerine sabreder oldukları sebebiyle tamam oldu. Ve Fir'avun ve 

kavminin yapmakta oldukları şeyleri ve yükseltmekte oldukları binaları tamamen helâk 

ettik.”
14

 

Dinlenilmeyen kelime firavunun kavmi için azap oldu,azabı getirdi. 
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“ De ki: «Ey insanlar, biliniz ki, ben sizin hepinize Allah'ın gönderdiği 

peygamberiyim. O Allah ki bütün göklerin ve yerin mülkü O'nundur. O'ndan başka ilah 

yoktur. Hem diriltir, hem de öldürür. Onun için gelin Allah'a ve peygamberine iman 

edin. Allah'a ve Allah'ın bütün kelamlarına inanan o okuyup yazması olmayan 

peygambere de. Uyun ona ki, kurtuluşa erebilesiniz.”
15

 

Allah’ın sözleri birbirinden tefrik edilemez,bir bütünlük sağlar. 

“Hatırlayın ki, Allah size, iki taifeden (kervan veya Kureyş ordusundan) birinin 

sizin olduğunu vadediyordu; siz de kuvvetsiz olanın (kervanın) sizin olmasını 

istiyordunuz.  Oysa Allah, sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve (Kureyş ordusunu yok 

ederek) kâfirlerin ardını kesmek istiyordu.”
16

 

Allahın sözleri hakkı gerçekleştirmek ve yerleştirmek içindir. 

“Ve eğer müşriklerden biri senden aman dilerse, Allah'ın kelâmını işitip 

dinleyinceye kadar ona aman ver, sonra (müslüman olmazsa) onu güven içinde 

bulunacağı bir yere ulaştır. İşte bu (müsamaha), onların, bilmeyen bir kavim 

olmalarından dolayıdır.”
17

 

Sorumluluk ve dindeki yükümlülük işitmekle başlar.Bu ehemmiyetindendir ki 

kur’anda kulak görmeden önce zikredilmiştir. 

“Eğer siz ona yardım etmezseniz, biliyorsunuz ya, o küfredenler onu çıkardıkları 

sırada mağarada bulunan ikinin bir iken Allah ona yardım etmişti ki, o, arkadaşına: 

«Üzülme, çünkü Allah bizimle beraberdir!» diyordu. Bunun üzerine Allah ona manevi 

güç ve huzur verdi, onu görmediğiniz ordularla destekledi ve küfredenlerin kelimesini 

en alçak etti. Allah'ın kelimesi ise en üstün olandır. Allah, güçlüdür, hikmet sahibidir.”
18

 

Allah’a aid olan kelimeler ezelden gelmiş ebede gitmektedir.O’na aid 

olmayan,küfrü ifade eden kelimeler ise bir değer ifade etmezler. 

“İnsanlar sadece bir tek ümmetti, sonradan ayrılığa düştüler. Eğer (azabın 

ertelenmesi ile ilgili) Rabbinden bir söz (ezelî bir takdir) geçmemiş olsaydı, ayrılığa 

düştükleri konuda hemen aralarında hüküm verilirdi (Derhal azap iner ve işleri 

bitirilirdi).”
19

 

Bütün eserler bir elden çıkıp ustasının yapanının birliğini ve bütünlüğünü 

gösterdiği gibi,Allah’ın sözü de tüm gönüllerdeki ve hayattaki birliğinde esasıdır. 
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“Öyle büsbütün yoldan çıkmış fasıklara Rabbinin sözü şöyle gerçekleşti: «Onlar 

artık imana gelmezler!»”
20

 

Allah haktır,sözü hakikattır. 

“Onlara dünya hayatında da, ahiret hayatında da müjdeler vardır. Allah'ın 

sözlerinde değişiklik yoktur. İşte bu en büyük kurtuluştur.”
21

 

Allahın vadi haktır,elbette vadini yapacaktır. 

«Ve Allah Teâlâ, hakkı kelimeleriyle izhar eder, velev ki günahkârlar 

hoşlanmasınlar.»
22

 

Hakkın ifade ve zuhuru kelimeler iledir. 

“Muhakkak o kimseler ki, aleyhlerinde Rabbin kelimesi tahakkuk etmiştir, onlar 

imân etmezler.”
23

 

Allah’ın kelimesi karar ve hüküm ifade eder. 

“Ve yemin olsun ki, Mûsa'ya kitabı verdik. Derken onda ihtilâf olundu. Eğer 

Rabbin tarafından bir kelime geçmiş olmasa idi elbette aralarında hükmolunurdu. Ve 

muhakkak ki, onlar ondan ızdıraba düşüren şiddetli bir şüphe içindedirler.”
24

 

İnsan kelimelerinin bir mana ve bütünlük ifade etmesi,varlığını sürdürmesi 

onların mayası ve tutkalı olan Allah kelime ve kelâmıyla mümkün olmaktadır. 

“Ancak Rabbinin rahmetle yarlığadığı kimseler başka. Onun içindir ki, onları 

yarattı. Ve Rabbinin «Andolsun ki cehennemi cinlerden ve insanlardan tamamen 

dolduracağım» sözü böylece tamam oldu.”
25

 

Allah sözünden dönmez.Söz bütün sıfatların muhassalası ve neticesidir. 

“Rabbinin kitabından sana vahyolunanı oku! Onun sözlerini değiştirecek kimse 

yoktur. Ve O'ndan başka bir sığınılacak da bulamazsın.”
26

 

Kelimeler okunmak içindir.Ondandır ki ilk emim oku’dur.Kelime okumayı 

istilzam eder. 

“Deki: «Eğer Rabbimin sözlerini yazmak için deniz mürekkep olsa, Rabbimin 

sözleri tükenmeden önce, deniz muhakkak tükenecekti, bir mislini daha yardımcı 

getirsek bile.»”
27
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Cennet ebedi kelâma müşerrefiyet yeridir. 

“Eğer Rabbinin verilmiş bir sözü ve tayin ettiği bir süre olmasaydı, hemen azaba 

uğrarlardı.”
28

 

Allah şeytana kıyamete kadar mühlet verdiği gibi,imtihanı da son kelimenin son 

mürekkebine ve noktasına varıncaya kadar sürdürecektir. 

“Eğer yeryüzündeki ağaçlar hep kalem olsa, deniz de mürekkep, arkasından da 

yedi deniz (mürekkep olup kendisine katılsa) Allah'ın sözleri tükenmez. Gerçekten 

Allah, çok güçlüdür, hikmet sahibidir.”
29

 

Hiç sonsuz okyanus bir bardağa sığar mı? 

“Andolsun ki peygamberlikle gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz 

geçmiştir:  «Onlar var ya, elbette onlar muzaffer olacaklardır ve elbette bizim 

ordularımız mutlaka galip geleceklerdir.»”
30

 

Allahın sözünün yer yüzündeki mukaddes hamalları peygamberlerdir. 

“İşte o nankörlük eden kâfirlere Rabbinin (azab) sözü öyle hak oldu. Onlar, 

mutlaka cehennemliktirler.”
31

 

Bazen söz azab olarak tecelli eder.Söz kızgınlığın ve gadabın habercisidir. 

“And olsun ki Musa'ya Kitap vermiştik de onda ayrılığa düşmüşlerdi. Rabbinin 

verilmiş bir sözü olmasaydı, aralarında hükmedilmiş olurdu. Doğrusu onlar, onun 

hakkında şüphe ve endişe içindedirler.”
32

 

Allahın sözü zatının habercisidir. 

“Onlar kendilerine ilim geldikten sonra, sadece aralarındaki çekememezlik 

yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer belli bir süreye kadar Rabbinden bir (erteleme) sözü 

geçmiş olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilirdi. Onlardan sonra kitaba vâris 

kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içindedirler.”
33

 

Hakim tarafların sözünü dinler,kalemini kırar,hükmünü verir. 

“Yoksa onlar, senin hakkında: «Allah'a karşı yalan uydurdu.» mu diyorlar? Eğer 

Allah dilerse senin de kalbini mühürler; batılı yok eder ve sözleriyle hakkı 

gerçekleştirir. Şüphesiz ki O kalplerde bulunan şeyleri hakkıyla bilir.”
34
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İyilikler kötülükleri götürdüğü gibi,doğru ve hak söz,batıl ve yalan sözü 

siler,atar. 

“Siz ganimetleri almak için gittiğinizde seferden geri kalanlar: Bırakın, biz de 

arkanıza düşelim, diyeceklerdir. Onlar, Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki: «Siz 

asla bizim peşimize düşmeyeceksiniz! Allah daha önce sizin için böyle buyurmuştur.» 

Onlar size: Hayır, bizi kıskanıyorsunuz, diyeceklerdir. Bilâkis onlar, pek az anlayan 

kimselerdir.”
35

 

Kulak verilecek söz,Allahın sözüdür. 

“Bir de iffetini pek sağlam korumuş olan İmran kızı Meryem'i (misal verdi). Biz 

ona ruhumuzdan üfledik; o, Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etmişti ve içtenlikle 

itaat edenlerdendi.”
36

 

O’nun sözü tüm sebeblerin üzerinde,her şeye nüfuz eder,hayata hayat olur. 

Hayatın kaynağı kelâm,hidayetin yolu yine kelâmdan geçer. 

 

MEHMET ÖZÇELİK 

28-10-2010 
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ALLAHIM ! 

*Allahım, bizi saadet, selâmet, Kur'ân ve İmân ehlinden eyle. âmin.  

Allahım, Efendimiz Muhammed'e, onun âl ve ashâbına, indiği günden 

itibârentâkıyâmete kadar, onu okuyan her okuyucunun her kelimesini okuması 

esnâsında Allah'ın izniyle hava dalgalarının aynasına yansıyan bütün Kur'ân 

kelimelerinin bütün harfleri adedince salât ve selâm eyle. Bize, anne ve babamıza, erkek 

ve kadın bütün müminlere bu salavâtlar adedince merhamet et. Bunu rahmetinle yap, 

ey merhametlilerin en merhametlisi! Duâmızı kabul buyur. Alemlerin Rabbi olan 

Allah'a hamd olsun.
37

 

*Allahım, Seni nasıl tanımaları, Sana nasıl kullukta bulunmaları gerektiğini öğretmek 

için kullarına muallim, isimlerinin hazînelerini tanıtıcı, kâinat 

kitâbınınâyetlerinintercümânı, kulluğuyla rubûbiyet güzelliğinin aynası olarak 

gönderdiğin zâta, onun bütün âl ve ashâbına salât ve selâm eyle. Bize ve erkek, kadın 

bütün mü'minlere merhamet eyle. Amin. Bunu rahmetinle yap ey, merhamet edenlerin 

en merhametlisi!
38

 

*Allahım! Kulun ve resûlün olan, iki cihanın efendisi, iki âlemin medâr-ı iftiharı, iki 

dünyanın hayat vesîlesi, dünya ve âhiret saadetinin sebebi, peygamberlik ve kulluk 

olmak üzere iki mânevî kanadın sahibi, ins ve cinnin peygamberi olan Habîbine, onun 

bütün âl ve ashâbına, kardeşleri olan diğer peygamber ve resûllere salât ve selâm eyle. 

Âmin.
39

 

*Allahım! Senin rahmet ağacının en latîf, en şerif, en mükemmel ve en güzel meyvesi 

olan, âlemlere rahmet olarak ve Senin rahmet ağacının âhiret yurdu üzerine sarkan en 

süslü, en güzel, en parlak ve en yüce meyvelerine, yani Cennete ulaşmamıza vesîle 

olarak gönderdiğin zâta salât ve selâm eyle.  

Allahım! Seçtiğin Peygamberinin hürmetine, bizi, anne ve babamızı Cehennem 

ateşinden koru. Bizi, anne ve babamızı iyilerle beraber Cennete koy. Duâmızı kabul 

buyur. 
40

 

*llahım, risâletsemâsının güneşi, nübüvvet burcunun ayı olan yüce Peygambere (a.s.m.), 

onun hidâyet yıldızları olan Al ve Ashâbına salât ve selâm eyle. Bize, erkek ve kadın 

mü'minlere merhamet et. Amin, âmin, âmin.
41

 

*Allahım, Senin rahmetine ve onun (a.s.m.) şânına yakışır şekilde, ona ve âline salât ve 

selâm eyle. Amin.
42
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*Ey Kur'ân'ı indiren Allahım! Kur'ân ve Kur'ân'ı indirdiğin zâtın hakkı için 

kalblerimizi ve kabirlerimizi İmân ve Kur'ân nuruyla nurlandır. Duâmızı kabul buyur 

ey kendisinden yardım istenen Müsteân!
43

 

*Allahım! Kur'ân'ı, bizim için, onu yazan ve benzerleri için, her türlü hastalıktan şifâ, 

bize ve onlara hem dünyada, hem de âhirette dost, dünyada yoldaş, kabirde arkadaş, 

Kıyâmette şefaatçi, Sırat üzerinde nur, Cehenneme karşı perde ve örtü, Cennette 

arkadaş ve bütün hayırlara bizi sevk eden rehber ve önder kıl. Bunu fazlın, cömertliğin, 

keremin ve rahmetinle yap ey merhametlilerin en merhametlisi ve ey bütün 

cömertlerden daha cömert olan! Duâmızı kabul buyur.  

Allahım! Kendisine hakla bâtılı ayırt eden Kur'ân-ı Hakîmin indiği zâta, onun bütün âl 

ve Ashâbına salât ve selâm eyle. âmin, âmin. 
44

 

*Allahım! Sevdiğin ve râzı olduğun şekilde Kur'ân'ın sırlarını anlamayı nasip eyle. Ona 

hizmet etmeye bizi muvaffak kıl. âmin. Bunu rahmetinle yap ey merhamet edenlerin en 

merhametlisi!  

Allahım! Kur'ân-ı Hakîmin indiği zâtın kendisine, bütün âl ve Ashâbına salât ve selâm 

eyle. 
45

 

*Allahım! bizeKur'ân'ın sırlarını anlamayı nasip et ve her an ve zamanda ona hizmet 

etmeye bizi muvaffak kıl. 

Allahım, ümmî peygamber, elçin, peygamberin ve kulun olan Efendimiz ve Dostumuz 

Muhammed'e, onun âline, Ashâbına, hanımlarına, nesline; peygamber ve resûllere, 

kendine mânen yaklaştırdığın meleklere, dostlarına ve sâlih insanlara salât, selâm 

bereket ve kerem ihsan eyle. Bu Kur'ân'ınsûreleri, âyetleri, harfleri, kelimeleri, 

mânâları, işaretleri, remizleri ve delâletleri adedince en üstün salât, en bol selâm, en 

büyük bereketler halinde olsun. Ey İlâhımız, ey Yaratıcımız, ey merhamet edenlerin en 

merhametlisi! Bu salâvâtlardan her birisi hürmetine bizi bağışla, bize merhamet et, bize 

lûtufta bulun. âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. âmin.
46

 

*Allahım! Kâinatın zerreleri ve onlardan mürekkeb varlıkların adedince Muhammed'e 

rahmet eyle.
47

 

*Allahım, Efendimiz Muhammed'e, onun âl ve Ashâb ve kardeşlerine Senin için 

hoşnutluk ve onun için de hakkı edâ olacak bir rahmet ve selâm eyle. Bizi ve dinimizi 

selâmette kıl. Duâmızı kabul et ey âlemlerin Rabbi!
48

 

*Allahım! Âlemlere rahmet olarak gönderdiğin Efendimize ve bütün âl ve ashabına 

salât et.
49
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*Allahım! Kâinatın tılsımını bizlere açan Efendimize ve âl ve ashabına, yer ve gökler 

devam ettikçe, mevcudatın adedince salât ve selâm et.
50

 

*Allahım, suyun damlaları adedince ona ve âline salât ve selâm et.
51

 

*'Allah'ım! Hâcetimi sana arz ediyor ve nebiyy-i rahmet olan Peygamberin Muhammed 

ile Sana teveccüh ediyorum. Yâ Muhammed! Gözümden perdeyi kaldırması için senin 

Rabbine seninle teveccüh ediyorum. Allahım, onu bana şefaatçi kıl.'"
52

 

*"Allahım, onun yerden izini kes."
53

 

*"Allahım! Onu dinde fakîh kıl ve ona tefsir ilmini öğret." 
54

 

*Allahım! Onun malını ve evlâdını çoğalt. Ve ona ihsan ettiğin nimetlere bereket ver."
55

  

*"Allahım, onun duasını kabul eyle."
56

  

*Allahım!"Açlık elemini ona verme."
57

 

"Allahım, onu nurlandır."
58

 

*"Allahım, Muhallim'i affetme."
59

 

*"Allahım! Dilediğin bir şeyle beni ondan kurtar."
60

 

*"Allahım! Fetretten sonra bize Sünneti ihyâ edecek olan zâtı gönder." 
61

 

*Allahım! Kur'ân'ı bize dünyada bir dost, kabirde ünsiyetli bir yoldaş, kıyamette bir 

şefaatçi, sırat üzerinde bir nur, Cehennem ateşine karşı bir siper ve örtü, Cennette bir 

refik, bütün hayırlara bir delil ve imam kıl.  

Allahım! Kalblerimizi ve kabirlerimizi İmân ve Kur'ân nuruyla nurlandır. Üzerine 

Kur'ân indirilen zâtın-Rahmân-ı Hannân'ın salât ve selâmı onun ve âlinin üzerine 

olsun-hakkı ve hürmeti için, bize Kur'ân'ın burhanlarını aydınlat. Âmin. 
62
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*Allahım! Ona ve âline, ümmetinin hasenâtı adedin-ce salât ve selâm et.
63

 

*Allahım! Kur'ân'ı, bizim için, onu yazan ve benzerleri için, her türlü hastalıktan şifâ, 

bize ve onlara hem dünyada, hem de âhirette dost, dünyada yoldaş, kabirde arkadaş, 

Kıyâmette şefaatçi, Sırat üzerinde nur, Cehenneme karşı perde ve örtü, Cennette 

arkadaş ve bütün hayırlara bizi sevk eden rehber ve önder kıl. Bunu fazlın, cömertliğin, 

keremin ve rahmetinle yap ey merhametlilerin en merhametlisi ve ey bütün 

cömertlerden daha cömert olan! Duâmızı kabul buyur.  

Allahım! Kendisine hakla bâtılı ayırt eden Kur'ân-ı Hakîmin indiği zâta, onun bütün âl 

ve Ashâbına salât ve selâm eyle. âmin, âmin. 
64

 

*Allahım! Ona, âline ve ashabına, Cennetteki ehl-i Cennetin nefesleri sayısınca salât ve 

selâm et ve bereket ihsan et. Bizi, bu kitabın naşirini, arkadaşlarını, sahibi olan Said'i, 

anne ve babalarımızı, erkek ve kız kardeşlerimizi, onun sancağı altında saidler olarak 

haşret; bizi onun şefaatiyle rızıklandır; bizi, onun âl ve ashabıyla beraber, rahmetinle 

Cennete koy, ey Erhamürrâhimîn. Âmin, âmin.
65

 

*Allahım! Efendimiz Muhammed'e ve bütün âl ve ashabına, kâinatın zerrâtı adedince 

salât ve selâm et. Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.  

Ey Ehad ve Vâhid ve Samed olan,  

Ey Ondan başka hiçbir ilâh bulunmayan,  

Ey bir olan ve hiçbir şeriki bulunmayan,  

Ey bütün mülk Onun olan ve bütün hamd ona mahsus olan,  

Ey hayatı veren ve ölümü veren,  

Ey bütün hayır elinde bulunan,  

Ey herşeye hakkıyla kadir olan,  

Ey bütün mahlûkatın dönüşü Ona olan Allahım!  

Bu kelimelerin hakkı için, bu risalenin naşirini, arkadaşlarını ve sahibi Said'i kâmil 

muvahhidlerden ve muhakkik sıddıklardan ve müttakîmü'minlerden eyle. Âmin.  

Allahım! Ehadiyetinin sırrı hürmetine, bu kitabın naşirini tevhidin esrarına bir naşir, 

kalbini imanın envârına mazhar eyle ve lisanını Kur'ân'ınhakaikiyle intak et. Âmin, 

âmin, âmin. 
66
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*Allahım! "Cennet annelerin ayakları altındadır" [Süyûtî, el-Câmiu's-Sağîr, 3642; el-

Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ, 1:335; el-Elbânî, Sahîhu'l-Câmii's-Sağîr ve Ziyâdetuhu, 1259, 

1260] buyuran zâta ve bütün âl ve ashabına salât ve selâm et.
67

 

*Allahım! "Mü'minler sağlam bir binanın taşları gibidir; birbirlerine kuvvet verirler." 

Ve "Kanaat tükenmez bir hazinedir" (Süyûti, el-Fethü'l-Kebîr, 2:309) buyuran 

Efendimiz Muhammed'e ve bütün âl ve ashabına salât ve selâm et. Âlemlerin Rabbi olan 

Allah'a hamd olsun.
68

 

*Allahım, bizi ve gıybetini ettiğimiz zâtı mağfiret et.
69

 

*Allahım, Senden kendim ve onun için dünyada ve âhirette af ve âfiyet istiyorum. 
70

*Allahım! Efendimiz Muhammed'e ve âl ve ashabına Senin razı olacağın ve onun lâyık 

ve müstehak olduğu bir rahmetle salât ve selâm et. Âmin.
71

 

*Allahım! Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashabı-na, ezelden ebede kadar ilm-i 

İlâhîdeki mevcudatın adedince salât ve selâm et; bize ve dinimize selâmet ver. Âmin.
72

 

*Allahım! "Benim ve benden evvelki peygamberlerin sözleri içinde en faziletlisi Lâ ilâhe 

illâllah'tır" buyuran zâta ve âl ve ashabına salât ve selâm et.
73

 

*Allahım! "Mü'mininmü'mine bağlılığı, parçaları birbirini tutan binâ gibidir."
74

 

*Allahım, bizi şükredenlerden eyle-rahmetinle, ey Erhamürrâhimîn.  

Allahım! Şükredenlerin ve hamd edenlerin efendisi olan, Efendimiz Muhammed'e ve 

bütün Âl ve ashabına salât ve selâm et. Âmin. 
75

 

*Allahım! Efendimiz Muhammed'e ve Âl ve ashabına Senin razı olacağın ve onun lâyık 

ve müstehak olduğu bir rahmetle ve pek kesretli bir selâmetle salât ve selâm et. Âmin.
76

 

*Allahım! Efendimiz Muhammed'e ve Âl ve ashabına Senin razı olacağın ve onun lâyık 

ve müstehak olduğu bir rahmetle, Ramazan ayında okunan Kur'ân'ın harfleri adedince 

salât ve selâm et. Âmin.
77

 

* Ey Kur'ân'ı indiren Allahım! Kur'ân'ın hürmetine, Ay ve Güneş dönüp durdukça bize 

Kur'ân'ın esrarını tefhim et; kendisine Kur'ân'ı indirdiğin zâta ve bütün Âl ve ashabına 

salât ve selâm et. Âmin. 
78
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* Allahım, erkek ve kadın mü'minleri mağfiret et. 
79

 

* Allahım! Kadri pek yüce ve makamı pek büyük olan Habibin, Ümmî Peygamber, 

Efendimiz Muhammed'e ve Âline ve ashabına salât ve selâm et. Âmin. 
80

 

* Allahım! Tıpkı Âlemlerde İbrahim'e ve İbrahim'in Âline salât ettiğin gibi, Efendimiz 

Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in Âline de salât et. Muhakkak ki Sen her türlü 

hamd ve övgüye nihayetsiz derecede lâyıksın ve şan ve şerefin her şeyden nihayetsiz 

derecede yüksektir. 
81

 

* Allahım! Tıpkı Âlemlerde İbrahim'e ve İbrahim'in Âline salât ettiğin gibi, Efendimiz 

Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in Âline de salât et. Muhakkak ki Sen her türlü 

hamd ve övgüye nihayetsiz derecede lâyıksın ve şan ve şerefin her şeyden nihayetsiz 

derecede yüksektir.
82

  

* Allahım! Bütün asırların gavs-ı ekberi ve bütün çağların kutb-u âzamı olan Efendimiz 

Muhammed'e ve bütün Âl ve ashabına salât ve selâm et-o efendimiz ki, Miracında 

haşmet-i velâyeti ve makam-ı mahbubiyeti tezahür etmiştir ve bütün velâyetler onun 

Miracının gölgesinde münderiç bulunmaktadır. Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a 

mahsustur.
83

 

* Allahım, bizi Sünnet-i Seniyyenin ittibâıyla rızıklandır.
84

  

* Allahım! "Şüphesiz sen pek büyük bir ahlâk üzeresin" sırrına mazhar olarak en üstün 

meziyetleri kendisinde toplayan ve "Ümmetimin fesadı zamanında benim sünnetime 

yapışana yüz şehid ecri vardır" buyuran zâta salât et. 
85

 

* Allahım! Risalet semâsının güneşi ve nübüvvet feleğinin ayı olan zât ile, doğru yola 

erişenlerin hidayet yıldızları olan âl ve ashabına salât et. 
86

 

* Allahım! Efendimiz Muhammed'e, onun tayyib ve tahir ve ebrar olan âline ve 

mücahid ve ikrama mazhar ve ahyar olan ashabına salât et. Âmin. 
87

 

* De ki: Ey mülkün hakiki sahibi olan Allahım..." 
88

 

* Allahım! İhlâs Sûresinin hakkı için, bizi ihlâs sahibi olan ve ihlâsa eriştirilen 

kullarından eyle. Âmin, âmin. 
89

 

* Ey muhafaza edici olan ve koruyucuların en hayırlısı olan Allahım! Beni ve 

arkadaşlarımı nefsin ve şeytanın şerrinden, insanların ve cinlerin şerrinden, ehl-i dalâlet 

ve tuğyanın şerrinden muhafaza et. Âmin, âmin, âmin. 
90

 

                                                           
79 Mektubat | Yirmi Dokuzuncu Mektup | 402. 
80 Mektubat | Yirmi Dokuzuncu Mektup | 414. 

81 Mektubat | Yirmi Dokuzuncu Mektup | 425. 

82 Mektubat | Yirmi Dokuzuncu Mektup | 427. 

83 Mektubat | Yirmi Dokuzuncu Mektup | 441. 

84 Lemalar | On Birinci Lem´a | 61. 

85 Lemalar | On Birinci Lem´a | 65. 
86 Lemalar | On İkinci Lem´a | 73. 
87 Lemalar | On Dördüncü Lem´a | 97. 
88 Âl-i İmrân Sûresi: 3:26. Lemalar | On Yedinci Lema | 132. 
89 Lemalar | Yirmi Birinci Lema | 170. 



* Allahım! Kalblerin derman ve devâsı, bedenlerin âfiyet ve şifası, gözlerin nur ve ziyası 

olan Efendimiz Muhammed'e ve âl ve ashabına salât ve selâm et. 
91

 

* Allahım! Bizi nefsin ve şeytanın ve cin ve insin şerrinden muhafaza et.
92

 

* Allahım, Göklerde dönen hiçbir yıldız ve hareket eden hiçbir seyyare, cevv-i semâda 

hiçbir tesbih edici bulut ve şimşek ve gök gürültüsü, yeryüzünü dolduran hayvanattan 

ve acaib-i masnuattan hiçbir fert, denizlerde hiçbir katre, balıklarından ve garaib-i 

mahlûkatından hiçbirisi, dağlarda hiçbir taş, hiçbir nebat ve iddihar edilmiş 

madeniyattan hiçbirisi, ağaçlarda hiçbir yaprak ve hiçbir müzeyyen çiçek ve meyve, 

hayvanatın cisimlerinde âlât ve muntazam cihazattan hiçbirisi, kalblerde hiçbir hatarat 

ve ilhamat ve münevver itikadat yoktur ki, külliyen Senin vücub-u vücuduna ve 

vahdâniyetine şahitler olmasın.  

Yerleri ve gökleri teshir eden kudretinin hakkı için, nefsimi bana musahhar eyle ve 

matlubumu bana musahhar kıl. Kur'ân'a ve imana ve Risale-i Nur'a hizmet için, 

kullarının kalblerini ve ulvî ve süflî bütün ruhlu mahlûkatının kalplerini bana 

musahhar et, yâ Semî', yâ Karîb, yâ Mücîbe'd-Daavât!
93

  

* Benim bekama bedel, İlah-ı Baki, Halık-ı Baki, Mucid-i Baki, Fatır-ı Baki, Malik-i 

Baki, Şahid-i Baki, Mabud-u Baki ve öldükten sonra beni diriltecek Bais-i Baki olan 

Allahım bana yeter. 
94

 

* Ve keza, çeşitli organlarımın türlü dilleriyle, istediğim bütün enva-ı çeşit ihtiyaçlarımı 

karşılayan, bana yedirip içiren, beni terbiye edip idare eden ve kemale erdiren, güzel 

isimler sahibi olan Allahım,  

*Rabbim, Halıkım ve Musavvirim bana kafidir. Onun şanı ne yüce, ihsanı ne geniştir.
95

  

* Allahım, her iki dünyanın efendisi, iki alemin medar-ı fahri, dünya ve ahiretin hayatı, 

iki cihan saadetinin vesilesi, zülcenaheyn ve cin ve insin resulü olan şu Habibine, onun 

bütün al ve ashabına ve onun enbiya ve mürselin kardeşlerine salat ve selam et. Âmin.
96

  

* İlahi,  

İki dünyanın hayatı elimden kaçsa ve bütün kainat düşman kesilip beni terk etse, benim 

yine gam çekmemem gerekir; çünkü Sen benim Rabbim ve Halıkım ve İlahımsın. Ve 

benim, nihayetsiz isyanımla ve sair şeref vesilelerine gayet derecede uzaklığımla 

beraber, Senin mahlukun ve masnuun olmam sebebiyle, bir taalluk ve intisap cihetim 

var. İşte, ben de, Senin mahlukunun lisanıyla Sana tazarru ve niyazda bulunuyorum, ey 

Halıkım, ey Rabbim, ey Razıkım ve ey Musavvirim!  

Ey İlahım,  
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Esma-i Hüsnan hürmetine,  

İsm-i Âzamın hürmetine, 

Furkan-ı Hakimin hürmetine,  

Habib-i Ekremin hürmetine,  

Kelam-ı Kadimin hürmetine,  

Arş-ı Âzamın hürmetine,  

milyonlar Kul hüvallahü ehad ile,  

bana merhamet etmeni istiyorum, ya Allah, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya 

Deyyan.  

Beni bağışla, ya Gaffar, ya Settar, ya Tevvab, ya Vehhab.  

Beni affet ya Vedud, ya Rauf, ya Afüvv, ya Gafur.  

Bana lütufta bulun, ya Latif, ya Habir, ya Semi', ya Basir.  

Günahlarımı sil, ya Halim, ya Alim, ya Kerim, ya Rahim.  

Bizi yolun doğrusuna ilet, ya Rab, ya Samed, ya Hadi.  

Fazlınla bana cevadane ihsanlarda bulun, ya Bedi', ya Baki, ya Adl, ya Hu.  

Kalbimi ve kabrimi İmân ve Kur'an nuruyla nurlandır, ya Nur, ya Hak, ya Hayy, ya 

Kayyum, ya Malike'l-Mülk, ya ze'l-Celali ve'l-İkram, ya Evvel, ya Âhir, ya Zahir, ya 

Batın, ya Kavi, ya Kadir, ya Mevla, ya Gafir, ya Erhame'r-Rahimin.  

Kur'an'daki İsm-i Âzamın hürmetine ve kitab-ı alemdeki sırr-ı azamın Muhammed 

Aleyhissalatü Vesselam hürmetine, güzel isimlerinden, bu sayfayı sanki kabrimin tavanı 

yapıp, bu esmayı da ruhuma şems-i hakikatten şualar saçan pencere haline getirecek 

şekilde, kalbime ve kalıbıma ve kabrimde ruhuma İsm-i Âzamın nurlarını saçan 

pencere açmanı istiyorum.  

İlahi, dilerim ki, ebedi bir lisanım olsun da, kıyamete kadar bu isimlerle nida etsin. İşte, 

ardımda baki kalan bu nakışları, benim fani ve zail lisanımın yerine bir naip olarak 

kabul eyle.  

Allahım,  

Efendimiz Muhammed'e öyle bir salat ve selam et ki, o salat ile bizi bütün korku ve 

afetlerden kurtar, bütün hacetlerimizi gider, bizi bütün günahlardan temizle, bütün 

günah ve hatalarımızı bağışla.  



Ya Allah, ya Mücibe'd-Daavat! Hayatım boyunca ve öldükten sonra, her an bu 

dileklerimi kat kat fazlasıyla ver! Bir milyon salat ve selam, bir o kadarla çarpımından 

çıkan netice ve bunun da kat katı, Efendimiz Muhammed'e, Onun Âl, Ashab, Ensar ve 

tabilerine olsun! Bu salavatların herbirini, benim ömür günlerimdeki günahkar 

nefeslerim sayısınca çoğalt! Bu salavatların herbirisi hürmetine beni affeyle, bana 

merhamet et. Bunu rahmetinle ihsan eyle, ey Erhame'r-rahimin! Âmin!
97

  

* İlahi! Günahlar beni lal etti. İsyanımın çokluğu yüzünden mahcubum. Gafletin şiddeti 

ise sesimi kıstı. İşte, ben de, seyyidim ve senedim şeyh Abdülkadir Geylani'nin sesiyle 

Senin dergah-ı rahmetinin kapısını çalıyor ve onun, kapıcıya aşina nidasıyla Senin 

mağfiret kapında nida ediyorum:  

� Ey rahmeti herşeyi kuşatan ve ey herşeyin melekütu elinde bulunan Zat,  

� Ey hiçbir şey kendisine zarar veya fayda veremeyen Zat,  

� Ey hiçbir şey Ona galebe edemeyen ve hiçbir şey Ondan kaçıp gizlenemeyen,  

� hiçbir şey Ona ağır gelmeyen ve hiçbir şeyin yardımına muhtaç olmayan,  

� hiçbir şey Onu bir başka işten alıkoyamayan,  

� hiçbir şey Ona benzemeyen,  

� ve hiçbir şey Onu hiçbir şeyden aciz bırakamayan Zat, Beni hiçbir şeyden hesaba 

çekmeyecek şekilde herşeyimi bağışla.  

� Ey herşeyi alnından tutup kudretine boyun eğdiren ve herşeyin anahtarları elinde 

bulunan Zat,  

� Ey herşeyden önce var olan Evvel,  

� herşeyden sonra baki kalan Âhir,  

� herşeyin fevkinde olan Zahir,  

� herşeyin dünuna nüfuz eden Batın,  

� kudret ve galebesi herşeyin fevkinde bulunan Kahir, Benim herşeyimi bağışla. 

şüphesiz Senin herşeye kudretin yeter.  

� Ey herşeyi her haliyle bilen Alim ve herşeyi kuşatan Muhit ve herşeyi hakkıyla gören 

Basir,  
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� Ey herşey her an Onun nazar-ı şuhudunda olan şehid ve herşeyi görüp gözeten Rakib 

ve ilmi herşeyin bütün inceliklerine nüfuz eden Latif ve herşeyden hakkıyla haberdar 

olan Habir, Beni hiçbir şeyden hesaba çekmeyecek şekilde, günah ve hata olarak her 

neyim varsa hepsini bağışla. Hiç şüphesiz, Senin herşeye kudretin yeter.  

Allahım, Gafletten ve kötü arzularımdan Senin izzet-i celaline ve celal-i izzetine, Senin 

kudret-i saltanatına ve saltanat-ı kudretine sığınırım.  

Ey kurtuluş isteyenlerin tahassungahı olan Allahım,  

Beni şeytani şehvetlerden kurtar; beşeriyetin kazuratından temizle; Nebin olan 

Muhammed'i (s.a.v.) sıddıkiyet muhabbetiyle bana sevdirmek suretiyle beni gaflet 

paslarından ve cehalet vehimlerinden ter temiz kıl-öyle ki, enaniyet fena bulsun ve 

Allah'ın minnet bahrinde Allah'ın nimetlerine gark olmuş, Allah'tan alıkoyan her 

meşgaleye karşı Allah'ın kılıcıyla mansur, Allah'ın inayetiyle mahzuz ve Allah'ın 

himayesiyle mahfuz olarak herşey Allah için, Allah ile, Allah'a ve Allah'tan olsun.  

Ey Nurların Nuru, ey bütün sırların Âlimi, ey gecenin ve gündüzün Müdebbiri, ey 

Melik, ey Aziz, ey Kahhar, ey Rahim, ey Vedüd, ey Gaffar, ey gayb alemlerini her 

haliyle bilen, kalbleri ve gözleri dilediği gibi halden hale çeviren, ey ayıpları örten ve ey 

günahları bağışlayan, Günahlarımı bağışla; esbabın tazyikatına maruz ve bütün kapılar 

yüzüne kapanmış ve doğru yolda gidenlerin tarikine sülük etmek ona zorlaşmış ve bir 

kazanç elde edemeden ömrünü ve nefsini gaflet ve masiyet meydanlarında bad-ı hava 

harcamış olan kuluna merhamet et.  

Ey dua edildiğinde cevap veren, ey hesapları sür'atle gören, ey Kerim, ey Vehhab,  

Hastalığı büyük ve şifası zor, çaresi zayıf ve belası kuvvetli olan ve Senden başka melce 

ve ümidi bulunmayan kuluna merhamet et.  

İlahi, Derdimi, üzüntümü ve şikayetimi Sana arz ediyorum.  

İlahi, Senin dergahında hüccetim, hacetimdir; azığım ise fakrım ve çaresizliğimdir.  

İlahi, Senin cüd bahirlerinden bir katre bana yeter; Senin af nehirlerinden bir zerre 

bana kafi gelir, ey Vedüd, ey Vedüd, ey Vedüd, ey şan ve şerefi herşeyden yüce olan Arş-

ı Mecid Sahibi, ey Mübdi', ey Muid, ey herşeyi dilediği gibi yapan Fa'alün lima Yürid!  

Arşının rükünlerini kaplayan nur-u veçhin hürmetine, bütün mahlükatını hükmüne 

ram ettiğin kudretin hürmetine ve herşeyi kuşatan rahmetin hürmetine Senden 

istiyorum. Senden başka ilah yoktur, ey Muğis, bize imdad et. Ve bütün ömrüm 

boyunca işlediğim bütün günahları ve lisanımın hatalarını rahmetinle bağışla, ey 

Erhamü'r-Rahimin. Âmin.  

Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
98

  

* Allahım! Bize hakkı hak olarak göster ve ona uymayı nasip et; batılı da, batıl olarak 

göster ve ondan da sakınmayı nasip et. Amin.
99
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* Allahım! Bu sure hürmetine bizi sırat-ı müstakimde yürüyenlerden eyle. Amin.
100

  

* Allahım! Efendimiz Muhammed'e ve âl ve ashabına Senin razı olacağın ve onun lâyık 

ve müstehak olduğu bir rahmetle ve pek kesretli bir selâmetle salât ve selâm et. Âmin.
101

  

* Allahım, bizi ve bu ikisini ve kardeşlerimizden onların emsallerini, Kur'ân ve İmân 

hizmetinde, Senin muhabbet ve rızanı celb edecek şekilde muvaffak et-kendisine 

Kur'ân'ı indirdiğin o zat hürmetine ki, gece gündüz değiştikçe ve güneş ve ay döndükçe 

salât ve selâmın en üstünü onun üzerine olsun. 
102

 

* Allahım, "Bizi doğru yola ilet (Fatiha Sûresi: 6) · Kendilerine nimet ve ihsanda 

bulunduğun peygamberlerinin ve onlara tabi olan salih kullarının yoluna ilet, gazabına 

uğrayanların ve sapıtmış olanların yoluna değil. Amin (Fatiha Sûresi: 7)"
103

  

* Allahım! Efendimiz Muhammed'e ve âl ve ashabına Senin razı olacağın ve onun lâyık 

ve müstehak olduğu bir rahmetle ve pek kesretli bir selâmetle salât ve selâm et. Âmin.
104

  

* Allahım, İsm-i Azamın ve Resul-i Ekremin (a.s.m.) hürmetine, alem-i İslamdaki 

insanlar arasında Risale-i Nur'un devamlı neşriyle bizim için Kur'an hizmetini 

kolaylaştır. Amin, amin, amin.
105

  

* Allahım, mü'min erkek ve kadınları bağışla. 
106

 

* De ki: "Ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden Sana sığınırım." · "Onların yanımda 

bulunmalarından da, ya Rabbi, Sana sığınırım."
107

 

Ey koruyan, ey muhafaza eden ey muhafaza edenlerin en hayırlısı olan Allahım! Beni ve 

arkadaşlarımı, nefis ve şeytanın şerrinden, ehl-i dalalet ve tuğyanın şerrinden muhafaza 

eyle. Amin, amin, amin. 
108

 

* Allahım! Etendimiz Muhammed'e, onun Al ve Ashabına, Senin hoşnutluğuna ve onun 

hakkının ödenmesine vesile olacak şekilde çok salat ve selam eyle. Amin.
109

  

* Allahım! Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in aline, Hazret-i 

İbrahim'e ve Hazret-i İbrahim'in aline rahmet ettiğin gibi alemlerde rahmet eyle. 

Şüphesiz Sen övgüye layık Hamîd ve şanı yüce Mecîdsin. 
110

 

MEHMET ÖZÇELİK 

01-03-2011 
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DİD –DEĞİŞEN İSLÂM DÜNYASI 

 21.yüz yıl değişen ve değiştirilen islam dünyası ve islam devletlerinin gündemi 

ile,devrilişi ve devirişi ile gündemde kalacaktır. 

 Bir asır önce,Osmanlının altı asrın üstünde,24 milyon m2-lik bir alanı idareden 

sonra,başta İngiltere ve Fransa olmak üzere Avrupalılar tarafından yıkılarak 

kendilerinde devralmasıyla bu oluşum gerçekleşti. 

 Bir asır sonra gelinen durum ve bir asırlık göz yaşı ile zulmün batının gerçek 

yüzünü ortaya çıkardı,kral çıplakmış denildi. 

 Domino taşlarının ilki her ne kadar Tunus-la başlasa da,islâmın zeki bir evladı 

olup,İngilterenin siyasal  bilgiler fakültesinde ders alan Mısır,göstermektedir 

ki,dünyaya özellikle iflas etmiş olan batıya bir derste verecektir. 

 Batı yüklendiği yükü taşıyamamaktadır.Değişimlere göz yumarak sessizliğini de 

sürdürmektedir.Bu onun sadece boş ve kof olduğunu göstermekle kalmayacak,suçunu 

ikiye katlattıracaklardır.Değişime katkıda bulunmadığı için. 

 Kölelikle başlayan insanlık,ücretli olmakla  devam etmiş ve artık patronluğa 

doğru ve tam bir özgürlüğe doğru yol almaktadır. 

 Mısır-da Hüsnü Mübarek iki haftaya yakın direnişi görmemiş,otuz yıldır baskı 

ile yönettiği Mısır’a özgürlük ve gelişimleri görmeye,yetkilerini devretmeye söz 

vererek,otuz yıldır başaramadığını başarma vaadinde bulunmaktadır. 

 Yetkilerini devrettiği kimse ise,hem kendisinin getirdiği ve hem de kendisinden 

daha sert tavrı ve İsrail yanlısı olmakla bilinmektedir. 

 Mübarek İsrailin sigortasıdır.Ancak Mısır-ın sigortası da atmış bulunmaktadır. 

 Mısır en az elli yol önce alması gereken bu başarıyı alamamasında en önemli 

faktör,İhvan-ı Müsliminin siyasi ağırlıklı ve devlete talib olmasıyla öne çıkması idi. 

 İhvan bu günkü gösterdiği basireti,yarım asır öncelerinde gösterememiştir.Zira 

ihvan ön safta görülmemekle beraber,devlete talib olmadığını da dile getirmektedir.Bu 

da tüm mısırlıların meseleye sahip olmasını sağlamaktadır. 

 Türkiyede alttan gelen değişim,Türkiyeyi en az elli yıl Mısırdan önde kılmış ve 

diğer İslâm ülkelerine de emsal olmuştur. 

 Bu değişim dünyayı da değiştirecektir. 



 Şifre lozandır.Dünyanın özellikle lokomotif durumdaki Türkiyenin değişimi, 

elinin-kolunun bağlanması Mısır Hahambaşı Haim Naum-la başladığı gibi,bugünde 

değişim Mısır-la başlamaktadır. 

 *Kaderin tecellisidir ki,devletleri devirip kendi devletlerini kuranlar,öncesine aid 

olan tüm birikimleri devre dışı bırakmışlardır.Bu ise kendilerinin de yaptıklarının devre 

dışı bırakılmasını istemektir.Bu da hayırla yâdedilmemektir. 

 Türkiye-de de yeni rejimin kurulmasıyla eskiye aid tüm değerler silinmiş,yerine 

getirilenler de bir asırdır kavga ortamını getirmiştir.Oysa eskiye sahip çıkılarak,batının 

teknolojik birikimleri alınmak suretiyle,aklı ve kalbi birleştirmeliydi.Bu yapılmadı,bir 

asırlık bir gecikme yaşandı. 

 Dünya devletleri kendi milletlerine kulak vermelidir.Dünya her insana 

yeter.İçindekiler herkesi doyurur. 

 Hadiste:”Bir toplumun efendisi,o topluma hizmet edendir.”buyurulur. 

 * Bunların üzerine bir kahve iyi gider değil mi?İşte kahve tadında bir nükte: 

Erzurumlu Dedeye Sormuşlar Küresel Isınma Hakkında Ne Düşünüyorsun Dede 

Demişki;Wallah Gardaş Sobanın Yerini Heç Bışey Tutmir.. 

MEHMET ÖZÇELİK 

11-02-2011 
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ADALET 

 

*Adalet;Hak sahibi olan Allah-ın dengeyi sağlamak amacıyla her varlığa hakkını ve 

layıkını vermesidir. 

Allah Âdil-i mutlaktır..asla zulmetmez..kimseye haksızlık etmez..adalet ismi zulme 

müsaade etmez. 

Adalete sadece veren cihetiyle değil,alan yönüyle de bakıp değerlendirmek gerektir. 

Zira verilen kişinin,kendisine verilene liyakatı da esastır. 

Bitkilere,hayvanlara ve insanlara verilenler,kendilerine münasib ve layık olanlardır. 

Zira hiç yaratan bilmez mi? 

Vermemek veya verilen bir şeyi almak zulüm ve haksızlık değildir. 

Nasıl ki Allah vermek mecburiyetinde olmadığı gibi,insanında Rabbine karşı bir hakkı 

taleb etmeye hakkı yoktur. 

Varlıkların Allahtan hiçbir alacakları yokken onlara verilmiş,ihsan edilmiştir. 

“Allah hiçbir kimseye haksızlık etmek istemez.”
111

 

“Allah kullar(ın)a asla zulmetmez.”
112

 

“Kim iyi bir iş yaparsa, bu kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa aleyhinedir. Rabbin 

kullara zulmedici değildir.”
113

 

“Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. (Kulun yaptığı iş, eğer bir kötülük ise, 

onun cezasını adaletle verir.) İyilik olursa onu katlar (kat kat arttırır), kendinden de 

büyük mükâfat verir.”
114

 

“Şüphesiz ki Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez, fakat insanlar kendilerine 

zulmederler.”
115

 

“Allah Teâlâ, kendisinden başka bir ilâh bulunmadığına adâletle kâim olarak şehâdet 

etmiştir.”
116

 

“Hiç şüphesiz Allah size, emanetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasında 

hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.”
117
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 “Hislerinize uyup adaletten sapmayın, (şahitliği) eğer, büker (doğru şahitlik etmez), 

yahut şâhidlik etmekten kaçınırsanız (biliniz ki) Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”
118

 

 “Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. 

Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi âdil davranmamaya itmesin. Adaletli olun; bu, Allah 

korkusuna daha çok yakışan (bir davranış) tır. Allah'a isyandan sakının. Allah 

yaptıklarınızı hakkıyle bilmektedir.”
119

 

“Ve eğer hüküm verirsen, aralarında adaletle hükmet. Allah âdil olanları sever.”
120

 

“Rabbinin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tam kemalindedir. O’nun sözlerini 

değiştirebilecek yoktur. O hakkıyla işitir ve bilir.”
121

 

*Allahın peygamberler ve Kitaplar göndermesindeki amaç da,adaleti te’sis içindir. 

İnananla inanmayanın farkını,cennetlikle cehennemlik,kabiliyetli ile kabiliyetsiz,nefsine 

uyanla Rabbine uyan arasındaki farkın fark edilmesi için peygamberler 

gönderilmiş,kitaplar indirilmiştir.Hayatta onlarla beraber başlamıştır. 

“Andolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine 

getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik. Biz demiri de indirdik ki onda 

büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardır. Bu, Allah'ın, dinine ve 

peygamberlerine gayba inanarak yardım edenleri belirlemesi içindir. Şüphesiz Allah 

kuvvetlidir, daima üstündür.”
122

 

“Musa'nın kavminden hak ile doğru yolu bulan ve onun sayesinde âdil davranan bir 

topluluk vardır.”
123

 

“Yarattıklarımız içinde, daima Hakka giden yolu gösteren ve onunla adaleti 

gerçekleştiren bir topluluk vardır.”
124

  

 

*Her Cuma günü minberde okunan en son âyette Rabbimiz üç şeyi emredip,üç şeyden 

de sakındırmaktadır. 

“Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, 

fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.”
125

 

 

Allah-ın adaletinin kapsamı geniştir. 

                                                                                                                                                                                     
117Nisa.58,En’am.152,A’raf.29. 

118 Nisa.135. 

119 Mâide.8. 

120 Mâide.42. 

121 En’am.115. 

122 Hadid.25. 

123 A’raf.159,Yunus.47,Şura.15,Mümtahine.8 

124 A’raf.181,Nahl.76 

125 Nahl.90. 



Mesela çoğalmadaki dengeli ve düzenli artma da adaletin gereğidir. 

Varlıkların büyürken belli bir noktaya gelip durması,adaletin göstergesidir. 

İnsanın belli azalarının büyümelerindeki ölçüde adaletin gereğidir. 

Eğer Allahın adaleti olmasaydı veya tek bir varlıkta adalet gerçekleşmemiş olsaydı,o 

varlık tüm kâinatı istila ederdi.Adalet ismi ise ona belli bir sınırlama getirip,o noktadan 

öteye geçmesine izin vermemektedir. 

Mesela insanın boyunun uzamasında adalet tecelli etmeseydi,büyümesi durmaz,sınır 

tanımazdı..sürekli büyümeye devam ederdi. 

Adalet varlıkları kendi kontrolu veya kendisi için takdir edilen proğramın çerçevesinde 

gelişip büyümektedirler. 

Adaletin tecellisi varlıkların istilasına mani teşkil etmektedir. 

“Hiçbir şey yoktur ki onun hazineleri Bizim yanımızda olmasın; ancak Biz onu bilinen 

bir ölçü ile indiririz”
126

 

*Allah-ın Âdil ismi her şeyde tecelli ettiği gibi özellikle ilk akla gelen tam manasıyla 

âhirette yani haşir meydanında tecelli etmesidir. 

Orada her şey fâş olacak,gün yüzü gibi her şey ortaya çıkacaktır.Âdil ismi ortaya 

çıkaracaktır. 

Allah adaleti gereği sorumlu olmamalarına rağmen,hadisde de belirtildiği üzere;-

Boynuzsuz koyunun hakkını,boynuzlu koyundan alacaktır.- 

Hadis-i Kudsi de;-Sebakat rahmeti alâ ğadabî- yani ‘Rahmetim kızmamı geçmiştir. 

Aynı şekilde Allahın adaleti de rahmetini geçmiştir. 

Allah rahmetiyle muamele ederken,adaletiyle de hükmedecektir. 

Allah-ın adaleti rahmetinin de üstündedir. 

Cennete koyması rahmetinin bir tecellisi iken,cehenneme koyması adaletinin bir 

tecellisidir. 

Cennetteki farklılıklar da yine adaletin bir gereğidir. 

*İnsanın organlarındaki uyum ve tenasüb de adaletin tezahürüdür. 

Kâinattaki her şeyin bir şey ile,bir şeyin de her şey ile olan münasebeti,adaletin bir 

gereğidir. 

Allah adaleti gereği mizan,terazi ve ölçüyü koymuş ve kurmuştur. 
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“Göğü bu âhenkle O yükseltti ve bu mîzânı koydu ki siz de ders alıp ölçü dışına 

taşmayasınız. Tartıyı adaletle tutup-doğrultun ve tartıyı noksan tutmayın.”
127

 

Her şeyde görünen maslahat ve israfsızlık da adalet isminin gereğidir. 

*Âhiret aleminin yaratılmasının hiçbir sebebi olmasa bile,sadece ve sadece Allah-ın Âdil 

isminin gereği için dahi olsa,Âhiret yaratılacak,insanlar yaptıklarının karşılığını 

göreceklerdir. 

“Dönüşünüz hep O'nadır! Allah'ın va'di haktır. Çünkü O, yoktan var ediyor, sonra 

iman edip iyi işler yapan kimseleri adalet ölçüsü ile mükafatlandırmak için, geri 

döndürecektir. Küfredenlere ise inkarda bulunmaları yüzünden kaynar sudan bir 

içecek ve acı bir azap vardır.”
128

 

*İnsanın cennetteki duyguları,bu dünyada kazandığı kapasitesi nisbetinde 

arttırılacaktır.Tıpkı bilgisayar kasaları gibi ki,kasanın içerisinde daha sonra geliştirmek 

amacıyla konulacak,kullanılmayan yerler vardır.Yüklenen proğramlar ile beraber,daha 

sonra lazım olduğunda fazladan yüklenen proğramlara ihtiyaç duyulur,remi zamanla 

ağırlığa kâfi gelmediğinden uyumluluk esası üzere remı yükseltilir.Harici disketler ile 

sürekli takviye edilir,zenginleştirilir. 

 İnsanda bu dünyada,kendisine bu dünya için yüklenen proğramlarını vüs’ati ve 

kapasitesi nisbetinde kullanmaktadır.Ancak tam kapasite olarak çalışmamakta ve 

kullanamamaktadır.Mesela aklının yüzde üç ile on beşi arasını kullanmaktadır.Diğer 

duyguları da bundan ileri değildir. 

 Demek ki insana âhirette özellikle cennette kazandığı üstünlükleri doğrultusunda 

kapasitesi arttırılacaktır.Seviyesine göre orada tam kapasite çalışacaktır. 

 Sürekli cehennemlik olan ise,kapasitesizliğinin eksikliğini,eksiklikler içerisinde 

sürdürecektir.Dünyaya gönderilirken verilen duygular dahi ondan geri alınacaktır. 

 

 

Mehmet ÖZÇELİK 

29-04-2010 
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ASRIN ÜÇ HASTALIĞI 

*1789 Fransız ihtilali kebiri batıdaki Katolikliğin katılığını kırmak ve 

özgürlüklere kapı açarak  dünyayı değiştirmekle beraber,geriye ırkçılık gibi eskilerin 

seretan dediği bir kanser hastalığı ve illetini de topluma bırakmıştır. 

Batıda yayılan milliyetçilik akımı bizde olduğu gibi İslâm dünyasını da etkisi 

altına almıştır. 

*Mesnevide anlatılan üç inek ve kurt meselesinde,kurdun teker teker yiyemediği 

sarı,siyah ve benek inekleri,ırkına göre ayırıp kötüleyerek yalnız bırakıp,sonrada onları 

teker teker yemesi çok ibretlidir. 

Rusyanın en büyük politikası;böl-parçala-yut idi.Zira bir ekmek bütün olarak 

yutulamayacağı için,önce dilimlere ve sonra da lokmalara ayrılarak yutulmaya çalışılır. 

Özellikle 1. Ve 2. Dünya savaşlarında koca Osmanlı ve İsl♪1m dünyasının akibeti 

de budur. 

*Irkçılık şeytani ve menhus bir duygudur. 

Bu memleket çok muhaceretlere sahne olmuş olduğundan,bir kimsenin hakiki 

olarak ırkını tesbit etmek elbette güçtür. 

*Bu bir mirasyediliktir.Çalışmadan baba mirasını yemektir.Onunla ayakta 

durmaya çalışmaktır.Kendi marifeti olmayanların,baba sırtından geçinmesine benzer. 

*Kuzman Hadisi olarak geçen olay;Müslümanların safında Uhut savaşına katılan 

Kuzman büyük kahramanlıklar gösterir. 

Onun için peygamberimiz,o cehennemliktir,buyuruyor.Bu durum üzerine 

dikkatini çeken bir sahabe bunu takip eder.Sonunda yaralanarak atından düşer.Bu 

sahabe onun yanına gelip başarısını tebrik edip,islâm için iyi gayret gösterdiğini 

söyleyince Kuzman; 

-Hayır,ben milletimin adını ve namını duyurmak için bunu yaptım,der ve acıya 

dayanamayarak bileğini keserek intihar eder.Peygamberimizin de o sözünü doğrulamış 

olur. 

*En büyük insan hakları beyannamesi olan Veda hutbesinde 

Peygamberimiz;Hepiniz Ademdensiniz,Adem ise topraktandır,Arabın arap olmayana 

üstünlüğü yoktur,üstünlük ancak takvadadır buyurarak,Kur’an-da beyan buyurulan 

takva üstünlüğüne işaret etmiştir. 

“Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a 

karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.”129 
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                                           * FATİH SULTAN 

 

             Fatih Sultan Mehmet, adamları ile gezerken, yanına sokulan dilenciye bir 

altın vermiş. Dilenci parayı alınca: 

            -Aman Sultanım, demiş. Koskoca bir padişah, kardeşine bu kadar para verir 

mi? 

            Fatih Sultan Mehmet, nereden kardeş olduğunu sorunca, dilenci: 

             -İkimiz de Hazreti Adem'in çocukları değil miyiz? demiş. Elbette kardeşiz. 

             Sultan Fatih: 

             -Bu keşfini sakın başkasına söyleme, diye gülümsemiş. Diğer kardeşlerimiz 

de pay isterse, sana zırnık bile düşmez. 

            *Mevlana,nereden geldik sorusuna;Minallah,ilallah,cevabını vermiştir. 

O’ndan gelip de O’na gitmeyen de hiç soyluluk mu aranır?O’na gitmeyenin soyu 

kaç para eder ki? 

Bediüzzaman-da;Ruhlar aleminden,ana 

karnından,çocukluk,gençlik,ihtiyarlıktan kabre,haşre,sırattan cennet ve cehenneme 

doğru gittiğini ifade eder. 

Böylece ruhlar aleminde bir ırka,renge ve coğrafi özelliğe ve tercihe sahip 

olmayan bir insanı,neyine göre ve nasıl bir ayrım içerisine koyacağız? 

* SOY-SOP MESELESİ 

Bahaeddin Nakşibend’e sorarlar: 

-Soyunuz nereye ulaşıyor? 

Cevap verir: 

-İnsan, soyu ile hiçbir yere ulaşamaz. 

*İnsan ırkıyla değil,yaptıkları ve kazanımlarıyle üstündür. 

-Eşek altın semer vursan,eşek yine eşektir.Semer ona bir kıymet vermez. 

 *insan gidince kalır eseri,eşek gidince kalır semeri. 

-Mevlanaya,adam olmayan birisi,kendisinin ne kadar edeceğini sorunca,300 akçe 

edeceğini söyler.Adam ise,sadece üzerindeki kürkün o kadar ettiğini söyleyene,zaten 

bende senin kürküne değer biçtim,der. 

*Kürtçülük-200 senedir kanser mesabesinde dünyayı saran ve öldürücü bir 

hastalık olup,hem dünyayı ve hem de âhiretini bitiren bir hastalıktır. 

Nu asrı ise tehdit eden üç büyük hastalıkla karşı karşıya kalmaktayız; 

1-Ateizm.yani inançsızlık hastalığı. 



2-Irkçılık.Şimdiye kadar Türkçülük ile bu milleti ayrıştırmaya yönelik olan 

tavır,şimdi de yerini her halde eskimiş olsa gerek ki Kürtçülük akımına bırakmaktadır. 

Tıpkı maya tutmayan,bozuk bir maya atan bozuk maya tabiatlıların,Nemrut ve 

Firavunlara rahmet okutacak derecede 18 yıldır dini hiç bir hükmü olmayan Türkçe 

ezan uygulaması bu tehlikenin boyutunu göstermektedir. 

Bediüzzamanın ifadesiyle Türkçe şarkı kabul görmedi,zulüm ve baskı geçte olsa 

geri tepti. 

Şimdilerde ise Kürtçe namaz,hutbe,ezan gündeme getirilmektedir. 

Dinime dahleden bari müsülman olsa,Sözünde olduğu gibi,bunu ortaya atanlar 

Marksist,sosyalist ve Zerdüşt yapılı insanlardır. 

Eskimiş Türk milliyetçiliğinin yerien ikame edilmeye çalışılan Kürt 

milliyetçiliğidir. 

3-Sefahet,fuhuş,her türlü rezaleti meşru gören yaşayış tarzıdır. 

Cehalet asrında yapılanların aynen bu asırda da tekrar edildiğini 

görmekteyiz.mesela; 

” Onların, Kâ’be’nin yanında duaları ıslık çalıp el çırpmaktan ibarettir. Öyle ise 

(ey müşrikler) inkâr etmekte olduğunuzdan dolayı tadın azabı.”130 

El çırpma ve ıslık ile cenazelerini kaldıranların kulakları çınlasın. 

*İnsanlar bir tarağın dişleri gibidir.Hepsi saçın düzeltilmesine hizmet 

ederler.Tarağın tüm dişleri aynı değildir. 

 Ve de çarkın dişleri gibidir.Aynı hedefe yönelirler.İslâmiyet mü’minleri kardeş 

kılarak,aynı hedefe yönlendirmiş,dindeki birlikle beraber,kalplerdeki birliği de tesis 

etmiştir. 

* İslamiyet Evrenseldir ve de tamamlanmıştır. 

“Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için 

din olarak İslâm’ı seçtim.”
131

 

Hristiyanlık ise öyle değildir.Mesela,otantik İncil 70 yıl sonra yazılmıştır. 

İslamiyet bir okyanus gibi,bütün ırk gemilerini sırtında taşır.Milliyetçilik 

gemisine kimi,nasıl alacak?Okyanusu onun neresine yerleştireceksiniz? 

*M.Feyzi Efendinin de dediği gibi:” *Cemaatlar bu vatanın birer 

çivisi,mismarıdırlar.” 
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Cemaatleşme ayrışmaya değil,bütünü ayakta tutan tamamlayıcı bir parçasını 

oluşturmaktadır. 

*Anormal olanlar,memleketi de anormalleştirdiler.Memleket normale doğru 

gidiyor. 

*Bediüzzamanın yüz sene önceki yapmış olduğu tesbit bugünde 

geçerlidir.Doğunun üç hastalığı vardır:cehalet,zaruret,ihtilaftır.Buna karşı marifet 

sanat ve ittifak silahlaryla mücadele edeceğiz. 

*Kürtlerin milliyetini kaldırıp onların dilini onlara unutturduktan sonra, belki, 

bizim gibi ayrı unsurdan sayılanlara teklifiniz, bir nevi usulu vahşiyane olur. Yoksa sırf 

keyfidir. Eşhasın keyfine tebaiyet edilmez ve etmeyiz.” 

 “Emin olunuz, biz kürtler başkalara benzemiyoruz. Yakinen biliyoruz ki, içtimai 

hayatımız türklerin hayat ve saadetinden neş'et eder.” 

 *Bediüzzaman talebelerinden birinin,Salih bir Türkü fasık bir Kürt kardeşine 

değişen talebesinin,daha sonra Fasık bir Kürdü Salih bir Türke tercih etmesi halinin 

vahametini dile getirip,bunun ancak İslâmiyet milliyeti ile telafi edileceğini beyan eder. 

 

*Kürtler içerisinden bir çok değerleri çıkarmış bir millettir. Selahaddin-i 

Eyyubi,İdris-i Bitlisi,Bediüzzaman ve kürtlerin edib dahilerinden olan  Molla Ahmed 

Hani Hazretleri gibi. 

17-06-2011 

MEHMET ÖZÇELİK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BEDİÜZZAMANIN VEFATININ 50.YILINDA 

 

*Bediüzzaman 23-mart-1960-Çarşamba günü,Ramazanın 25.gecesi.Urfada vefat 

etmiştir. 

*Cumhuriyetin kuruluşunda tashih değil,yıkım olmuştur.Geçmişe aid ne varsa 

yıkıp,yerine yenilerini kurma dönemi başlamış.Bir şapka için binlerce baş kesilmiştir.Bu 

Türkiye-de böyle olduğu gibi,tüm İslâm dünyasında da böyle gerçekleşmiştir. 

*Bediüzzaman ise;Yukarıdan inmeci değil,alttan ve toplumdan ıslah etme yolunu tercih 

etmiştir. 

*Osmanlının yıkımı 8 şiddetinde bir deprem değil,işte Bediüzzaman böyle 

yıkılmalar,dünyanın manevi bir buhran geçirdiği dönemde gelmiştir. 

Dünya bir değişimin içine girmiş. 

*Bediüzzaman ve hayatının devreleri;Birinci Said Ve İkinci Said Devreleri olarak ele 

alınmaktadır. 

Birinci Said Devrinde devamlı ön safta olmuş,aktif rol oynamıştır. 

İkinci Said Dönemi ki,gerçek Said yani Risale-i Nur hizmetini başlattığı dönemdir. 

*Bediüzzaman ismi kendisine;Büyük Alim Şeyh Bahid Efendi tarafından,sormuş 

olduğu;Avrupa ve İslâm devleti hakkında düşüncen nedir?sorusuna aldığı cevabda: 

“Avrupa bir İslâm Devletine, Osmanlı Devleti de bir Avrupa devletine hâmiledir. Bir 

gün gelip doğuracaklardır."  

Bu cevaba karşı, Şeyh Bahît Hazretleri, "Bu gençle münâzara edilmez. Ben de aynı 

kanaatte idim; fakat bu kadar veciz ve beliğâne bir tarzda ifâde etmek, ancak 

Bediüzzaman'a hastır" demiştir.  

Nitekim, Bediüzzaman'ın dediği gibi, ihbarâtın iki kutbu da tahakkuk etmiş. Bir iki sene 

sonra Meşrûtiyet devrinde, şeâir-i İslâmiyeye muhâlif çok âdât-ı ecnebiyeyi ahzetmek ve 

gittikçe Türkiye'de yerleştirmekle; ve şimdi Avrupa'da Kur'ân'a ve İslâmiyete karşı 

gösterilen hüsn-ü alâka ve bilhassa bahtiyar Alman milletinde fevc fevc İslâmiyeti kabul 

etmek gibi hâdiseler, o ihbarı tamamıyla tasdik etmişlerdir.”
132

  

*Asrı tanımak Bediüzzamanı tanımaktır.Zamanın büyüklüğümü insanları büyütür 

yoksa zamanlar mı büyük insanları doğurur?Hep düşünürüm… 

Zaman mı bediüzzamanı  doğurdu,yoksa Bediüzzaman mı zamanı bedi kıldı? 

*Bediüzzamanı tanımak için zamanı ve zamanını tanımak lazım ve gereklidir. 
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Zira o zat,Muasır bir zattır.Asrı bilmektedir.Asrın adamı..ibn-üz zaman. 

*Bediüzzaman asrın müceddididir.Velayet zincirinin son halkasıdır. 

Hadisde:”İnnallâhe yeb’asu li hazihil ümmeti alâ külli re’si mieti senetin men yüceddidü 

lehâ dinehâ”(Ebu Davum-İmam Hakim-Beyhaki) 

‘Muhakkakki Allah ümmete her yüz senen dinin hakikatlarını o asrın anlayışına uygun 

olarak bir müceddi gönderir.” 

M.Akif Ersoy-un dediği gibi: 

Doğrudan doğruya Kur’an-dan alıp ilhamı 

Asrın idrâkine söyletmeliyiz İslâmı. 

*Bediüzzamanı hazmedemeyen despot ve tek partili,tek şef dönemi,sonuçta kendisini 

millete zorla ve zorbalıkla hazmettirmeye çalışmasına rağmen millet tarafından bir 

türlü hazmedilememiş,Bediüzzamana sahib çıkılmıştır. 

*Bediüzzaman bu milletin bir değeridir. 

*Şimdiye kadar İslam binası gösterilirken,bu kadar çaplı olarak ilk defa Bediüzzaman 

tarafından İslam sarayının içerisini gezdirerek,iman odalarını göstermiştir. 

*Elmira Akhmetova,Bediüzzamanın tesbiti için”Osmanlı milletine önderlik 

edecek yeni hükümet ve meşrutiyet,ancak ve ancak şeriata ana kaynak olarak kabul 

eder ve ondan ilham alırsa muvaffak olabilirdi.” 

*Bediüzzamanın gerçek feveranı 1907-de olur. 

Birgün, Tahir Paşa bir gazetede şu müthiş haberi ona göstermişti. Haber şu idi:  

İngiliz Meclis-i Mebusanında,( 1900 yılında İngiliz Müstemlekât Nâzırı Gladiston’un) 

Müstemlekat Nazırı elinde Kur'an-ı Kerîm'i göstererek söylediği bir nutukta, "Bu 

Kur'an İslamların elinde bulundukça, biz onlara hakim olamayız. Ne yapıp yapmalıyız, 

bu Kur'an'ı onların elinden kaldırmalıyız; yahut Müslümanları Kur'an'dan 

soğutmalıyız" diye hitabede bulunmuş.  

İşte bu müthiş haber, onda tarifin fevkınde bir tesir uyandırmıştı. İstidadı şimşek gibi 

alevli, duyguları ve bütün letaifi uyanık ve ilim, irfan, ihlas cesaret ve şecaat gibi harika 

inayet ve seciyelere mazhar olan Bediüzzaman'ın, bu havadis üzerine, "Kur'an'ın 

sönmez ve söndürülmez manevî bir güneş hükmünde olduğunu, ben dünyaya ispat 

edeceğim ve göstereceğim!" diye, kuvvetli bir niyet, ruhunda uyanır ve bu saikle 

çalışır.”
133
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*Yirmisekizinci Mektubun Yedinci Meselesi-adlı eserinde bunun kendisine tevdi edilen 

bir görev olduğunu anlamıştır. 

“Birinci Sebeb: Eski Harb-i Umumîden evvel ve evâilinde, bir vâkıa-i sâdıkada 

görüyorum ki: Ararat Dağı denilen meşhur Ağrı Dağının altındayım  Birden o dağ, 

müthiş infilâk etti; dağlar gibi parçaları, dünyanın her tarafına dağıttı  O dehşet içinde 

baktım ki, merhum validem yanımdadır  Dedim: «Ana, korkma! Cenab-ı Hakkın 

emridir; O rahîmdir ve hakîmdir» Birden o hâlette iken, baktım ki mühim bir zat, bana 

âmirane diyor ki: «İ'caz-ı Kur'anı beyan et » Uyandım, anladım ki: Bir büyük infilâk 

olacak  O infilâk ve inkılâbtan sonra, Kur'ân etrafındaki surlar kırılacak  Doğrudan 

doğruya Kur'ân kendi kendini müdafaa edecek  Ve Kur'âna hücum edilecek; i'cazı 

Onun çelik bir zırhı olacak  Ve şu i'cazın bir nev'inin şu zamanda izharına -haddimin 

fevkinde olarak- benim gibi bir adam namzet olacak  Ve namzet olduğumu anladım ”
134

 

*1926 yılında ölmesi için gönderildiği ve terk edildiği Barlada,yeni bir hayata pencere 

açtı..sünbül verdi..madden çürüdü,manen yeni Said olarak doğdu. 

Siyasetten uzak durdu..Eserlerini yazdı.. 

*Mısır-da İhvan-ı Müslimin,devleti ele geçirip,İslâma ondan sonra hizmet etmeyi 

düşünüp ve bu uğurda 40 bin ihvanı müslimini defa ederken,Bediüzzaman bir tek 

talebesinin dahi burnunun kanamaması için kendisine yapılan her türlü 

zorbalığı,hizmetin selameti için içine akıtmıştır…  

*Bediüzzamanın hizmeti uğruna insanların ebedi hayatlarını kurtarması bile başlı 

başına,en büyük hizmettir. 

*Tatarların camii kosturmada,üstad kaçmayı düşünürken,üstadın sırtına ak sakallı biri 

eliyle vurarak,Said şimdi firar zamanı değil,der.Üstad bundan memnun oluyor.Demek 

ki kendisiyle ilgilenen birileri var,moral olmuştur. 

Bir müddet sonra aynı zat gelip şimdi gidebilirsin,diyor.Nasıl kaçacağını söylemesi 

üzerine,üzerinde bulunan elbisesini verip,şu eşeği sür,onlar seni ben zanneder,der. 

Üstada öyle yapar ancak bir müddet sonra o zatı görmez.O ise Hızırdır. 

Volga nehrinin kenarına gelince binbaşı Ali Haydar beyi görür..nasıl geçeceklerini sorar 

Ali Haydar Bey. 

Bediüzzaman omuzuna tutunup,gözünü açmamasını söyler. 

Ali Haydar Bey su şırıltılarını işitir,bir ara gözünü açınca,ayağı suya batar..hemen 

gözünü kapatır.Karşıya geçince Bediüzzaman;-Keçeli bizi öldürecektin,der. 
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ÖZETLE: 

 

GÜNEYDOĞUDAN ESEN BEDİÜZZAMAN SEHER YELİ 

 

Asra damgasını vuran Bediüzzaman Said Nursi,asrın insanları tarafından,muasır bir 

şahsiyet olarak Gündeme damgasını vurmuştur. 

Adı gibi Bedi olan Bediüzzaman;harika tesbitleriyle,velayet zincirinin son halkasını 

oluşturmuş,bunu en güzel bir şekilde neticelendirmiştir. 

Bediüzzaman Said Nursi’den bahsedilince,her yerde olduğu gibi,Güney Doğunun şirin 

illerinden olan Adıyaman;diğer vilayetler olan Şanlıurfa,Diyarbakır,Elazığ, Malatya, 

Kahramanmaraş ve Gaziantep illerinin arasında önemli bir yer almaktadır. 

İşte bu güzelim ilde her yıl Asrın Müceddid-i,Büyük ve Kahraman Üstad Said Nursi-yi 

anma proğramları yapar.Güzelim halkıyla bu büyük insanın fikirlerini,hayatını 

paylaşır. 

Bu cümleden olarak;bu yıl (2010) Said Nursi-yi şu proğramlarla andık: 

20-Mart-2010-da Bayanlara yönelik Gülsüm Demir,’Risale-i Nur-da Tebliğ’adlı bir 

semineri Yeni Asya apartmanında kalabalık bir genç topluluğa verdi. 

23-Mart-2010-da Çanak antenle uydu yayını olarak  Dünyanın bir çok ülkesine yayın 

yapan Asu Tv-de Panel tarzında iki saat süren bir proğram yapma mutluluğunu 

yaşadık. 

Proğramda İlahiyatçı-Yazar Mehmet ÖZÇELİK’in sunumuyla,İlahiyatçı-Yazar ve Şair 

Sefer AKGÜL,Avukat Hasan DEMİR ve Eğitimci Nureddin GÜRSOY panelin 

konuşmacılarıydılar. 

Proğramımızı yöneten İlahiyatçı-Yazar Mehmet ÖZÇELİK;Said Nursi yarım asırdır 

şahsen aramızdan ayrılmış ama fikirleri ve eserleriyle gönüllerde taht kurmuş,sorulan 

her soruya mukni cevablar vermiş,yazdığı eserlerle insanlara imanın sonsuz nurunu 

göstermenin mutluluğunu yaşamış,şimdiye kadar İslâmiyet binasının tanımının ve 

tarifinin ötesine geçerek,o sarayın iman odalarını tek tek gezdirmiş,kâinattan Halıkını 

soran bir seyyah gibi,kâinatı ilmen ve müşahedeten tarif etmiş, toplumu üstten inmeci 

bir yöntemle değil,alttan,yapıcı ve köklü bir sistemle eğitmenin daha sağlıklı olacağını 

bizzat uygulamış,bütün alemi bir şahsiyette toplamak Allah’ın kudretine zor gelmez 

hükmünde,velayet zincirinin son halkasını kendisinde toplayan,Bizzat Şeyh Bahid 

tarafından Bediüzzamanlığı tescil edilmiş müstesna bir şahsiyet olduğunu nazara 

vermiştir. 

 



Eğitimci Nureddin Gürsoy ise;Bediüzzaman Said Nursi kimdir?sorusuna;’Bediüzzaman 

Said Nursi,Bitlisin Hizan kazasına bağlı İsparit nahiyesinin Nurs köyünde dünyaya 

gelmiştir.23-Mart-1960-da Urfada Hakkın rahmetine kavuşmuştur. 

Keskin zekası,harikulade hafızası ve üstün kabiliyetleriyle çok küçük yaşlardan itibaren 

dikkatleri üzerine toplayan Said Nursi,normal şartlar altında yıllar süren klasik 

medrese eğitimini üç ay gibi kısa bir zamanda tamamlamıştır. 

Said Nursi medrese eğitimiyle dini ilimlerde kazandığı ihtisası,çeşitli fenlerde yaptığı 

tetkiklerle tamamlamış ve bu arada devrinin gazetelerini takib ederek ülkedeki ve 

dünyadaki gelişmeler ile ilgilenmiştir. 

Osmanlıyı ve İstanbulu çalkalayan hürriyet ve meşrutiyet tartışmalarına 

katılmış,meşrutiyete İslâm namına sahib çıkmıştır. 

Birinci dünya savaşına gönüllü milis alayları teşkil ederek cepheye koşmuş,savaşta –

İşarat-ül İ’caz-adlı eserini yazmıştır. 

1922 sonlarında Ankaraya gelmiş ve meclisde  resmi –hoş âmedi- merasimiyle 

karşılanmıştır.On maddelik bir beyanname hazırlayarak meclis azalarına 

dağıtmış.Kendisine bir çok teklifler gelmesine rağmen bunları kabul etmemiş ve Van-a 

gitmiştir. 

Şeyh Said hadisesiyle hiçbir ilgisi olmadığı halde Van-dan Burdura,oradan da 

İspartanın Barla nahiyesine götürülmüştür. 

Burada-Manevi cihad-hizmetine başlamış,6600 küsur sayfalık Risale-i Nur Külliyatını 

tamamlamaya ve neşretmeye muvaffak olmuştur. 

Üçüncü konuşmacı olarak İlahiyatçı-Yazar ve Şair Sefer AKGÜL;Said Nursi Kur’ani ve 

imani ölçüleriyle insanın fıtratını çok mükemmel okuyarak ve kâinat kitabını, 

Peygamberimiz (SAM) ve Kur’an-ı bulunduğu asra ve istikbaldeki insanlara çok 

beliğane anlattığını,feylesofların eserlerini okuyan bazıları Said Nursi-yi okuyunca,onun 

harika ve mükemmelliği karşısında hayretlerini ifade ettiklerini,Sadi Nursi yalnız bir 

cemaatin ve bir toplumun değil,onun cihan-şümul mesajları olduğunu ve 

Peygamberimizin bütün insanlığa anlattığı hakikatları,bu asrın insanlarına onların 

anlayacağı bir üslupla izah ettiğini ifade etti. 

Dördüncü konuşmacı Avukat Hasan DEMİR ise;Said Nursi-nin’Müsbet hareketle 

insanları kucakladığını,en zor meselede bile şefkatle,muhabbetle,uhuvvet ve ihlas 

düsturlarıyla başardığını ve buna da muvaffak olduğunu,kendisine ceza veren hakime 

bile dua edip beddua etmediğini ve memleketin iç karışıklıklara karşı ırkçılık afetinden 

onları kurtardığını,hürriyeti,demokrasiyi ve insanın insanca yaşamasının yollarını 

anlatarak,toplumu devamlı İslâmi şuurla şuurlandırarak cehalet karanlığından 

kurtardığını ve onu okuyan insanların mutlu ve huzurlu olduğunu ifade etti. 

 



 

NOT: 

23-Mart -2010 yılı ASU TV-de Bediüzzamanın vefatının 50.yılı münasebetiyle bir panel 

düzenledik.İki saat süren bu sohbetten sonra bir çok yerden telefonla ve görüşerek 

tebrikler aldık. 

Tebriklerini iletenlere Teşekkürlerimizi arzederiz. 

Yazıyı hazırlayıp göndereceğim sırada Bediüzzaman-a yapılan bir hakaret 

duydum.Zamanla geniş cevablar verilecektir.Kısaca cevab verecek olursam; 

*Bediüzzamanı herkes kabul edecek diye bir şart,görüşlerini benimseyecek diye bir 

mecburiyet söz konusu değildir. 

Zaten öyle olmuş olsa,problem kalmamış olur. 

Ancak sevilmese ve benimsenmese de,hakaret edilmemelidir. 

Hakaret kişilik yetersizliğinin,içi bulanıklığın,durulmayışının,kendisiyle kavgalı oluşun 

bir göstergesidir. 

*Bir Arab şairi şiirinde şöyle der: 

“İzâ elkamte külle haven mâ vecedet fil ardi haceren” 

‘Her üren köpeğe bir taş atarsan,dünyada taş kalmaz.’ 

*Cami duvarına bevleden adam… 

İnsanlar bazen meşhur olmak için,cami duvarına bevlederler. 

Akılları olan hiç olmazsa Sultan Ahmed Camiini ziyaret eden turistler gibi,ibadet için 

camiye girmese de ziyaret için girmeli,ziyaret için bile girmeyecekse,bari hakaret 

etmemeli,istifade cihetine gitmelidir. 

*Ayının biri asmanın altına gelip,güzelim üzümleri görünce iştahı açılmış ve onu elde 

etmek için çok çırpınmış ancak boyu yetişmediğinden,eli uzanmadığından dolayı 

gümleyip,’Bu üzümler ne kadar ekşi’diyerek çekip gitmiş… 

 

MEHMET ÖZÇELİK 

24-03-2010 

 

 

 



ADIYAMANLI ŞEHİDİMİZİ UĞURLADIK 

 

Adıyamanlı Şehidimiz Fahri Yaldız-ı Huzuru Rahmana Adıyamanımızı temsilen,ebedi 

alemde onurumuz olsun diye uğurladık. 

O;Hz.Âdem-den beri süregelen Öldürüp kan döken Kabil-in başı çektiği ve onun 

tohumundan olan ve bir devlet olarak temsilciliğini yapan yeni yetme, köksüz,korsan, 

saldırgan israile karşı; 

Hakkı,insanlığı,doğruluğu,insafı,vicdanı,imanı,insanlığı temsil eden Habil oldu. 

Ve bu uğurda insanlığın onurunu kurtarıp,uyuyan vicdanların uyanmasına sebeb oldu. 

O ve arkadaşları zulme karşı bir meşale olurken,nice meşaleleri yakan ve tutuşturan bir 

kıvılcım oldular. 

Onun için memlekette yapılan röportajlarda dürüstlüğü,yardımseverliği,imanı ve 

insanlığıyla yâd edildi. 

Önceleri birileri tarafından –ordu göreve-adıyla darbelere davetiye çıkarılırdı. 

Şehidimizi uğurlarken seslendirilen –Mehmetçik Gazzeye-sözü daha onurluca bir söz 

oldu. 

İsrail hükümetinin bu cüretkar, bu sorumsuz, bu pervasız, bu hak-hukuk tanımayan, 

her türlü insani erdemi ayaklar altına alan saldırısına karşı cesaretli duruşuyla 

insanlığın onurunu kurtardı. 

Düşmanın yere yatırdığı bir ortamda ondan aman dilemeyerek,üç gün aç ve susuz 

kaldıkları halde,düşmanın yemeğini ve içeceğini içmemeleriyle onurlu duruş 

sergileyip,düşmanın yüzüne bir şamar,yüzüne tükürmekle cesedlerini kaybettiler, 

izzetlerini korudular. 

Bununla kalmadılar;düşmanın başını kıyamete kadar yere eğdirirken,bizlerin başını dik 

tutturdular.  

M.Akif-in dediği gibi;Siper et gövdeni,dursun bu hayasızca akın,misali hayasızca akına 

iffetli bir duruş sergilerdiler. 

-Tohum toprağın altına düştüğünde kendini feda eder,ta ki yediden yedi yüze kadar 

sünbül versin. 

Bu feda olmalar ölmüş kalpleri diriltmek,islâm dünyasının ittihadına,insanlık 

dünyasının ittifakına,uyuyan gözleri uyandırmaya,birlik ve beraberliğin tesisine birer 

vesile oldular. 

Bizler bir ölürüz,bin diriliriz. 

 



-Gazzeye insanlık,vicdan,merhamet taşıyan yardım gemisine yapılan insanlık dışı 

barbarca,haydut,eşkıya,korsan,terörist bir devlet olduğu tescillenen yeni yetme ve 

köksüz israili lanetliyorum. 

Onlar hem Allahın hem de Davud ve İsa peygamberlerin diliyle lanetlenmişlerdir. 

-Şimdiye kadar hep şahsiyetini kaybeden İsrail dünyaca görülmüştür ki,insanlığı da 

bitmiştir. 

Bunlar sigaralarını tutuşturmak için dünyayı ateşe verecek insanlardır. 

-El hükmü lil ekser kaidesince,elbette Newyorktaki Türk bayrağını dalgalandırıp, 

İstanbul-daki hahambaşı gibilerin kınaması bir insanlık ve seviyedir.Ancak genel 

hüküm,kendi kitaplarının kendilerini tanımlaması ve Kur’an açısından baktığımızda 

görünen şudur ki;değiştirilen Kitabı Mukaddes zulüm örnekleri ile doludur.
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Yahudiler yani İsrail yer yüzünün pkk-sıdır. 

Bizdeki pkk-nın anası,ergenekonun babasıdır. 

İnsanlık tarihi boyunca bütün olumsuzlukların başını onlar çekmişlerdir. 

Küfür devam eder ama zulüm devam etmez. 

Milletimizin başı sağ olsun… 

 

MEHMET ÖZÇELİK 

04-06-2010 
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2011 SEÇİM YORUMU 

 2011 Seçimleri Akp-nin iki kişiden birinin oyunu alarak ve beş milyon arttırarak 

% 50 ile hükümeti kurması ile sonuçlandı.Milletimize hayırlı olsun. 

 Akp üç devrede de sürekli oylarını arttırarak gelmiştir.Buda onun millete mal 

olmasını göstermektedir. 

 Ak partinin başarısı;toplumu ve ihtiyaçlarını görmüş olması,onlara yönelerek 

çözüme dönük adımlar atmış olmasındandır. 

 Chp ve Mhp millete mal olmamış,içi doldurulmayan sabit fikrin, statükonun, 

rejimin,Atatürkçülüğün korunmasına,darbelerin ve darbecilerin korunmasına oy 

vermiştir. 

 Burada millet kazandı,milletin hakimiyeti kazandı. 

 Millet en önemli olarak istikrara ve güvene oy vermiş oldu. 

 Seçim tam bir güven içerisinde gitti.Katılımda gayet yüksekti. 

 *Hariçten siyasete yapılan müdahale ses getirmiş ancak oy götürmemiştir. 

 *Belki de şimdiye kadarki seçimler içerisinde en önemli olanı ise;şimdiye kadar 

% 23 dolaylarında olan kararsızların,% 3 ve 5 –lere kadar düşmüş olmasıydı.Zira 

herkes kararlıydı. 

 Bunun bir sebebi de şapkalar düşmüş ve keller görünmüştü.Önceden içte 

gizlenenler bu sefer açığa vurulmuştu.Herkes ne olduğunu ve neyi dillendirmek 

istediğini açıktan açığa söyler oldu. 

 *Bu seçimin en önemli ayağını oluşturan,manevi yükselişin önemli bir işaretini 

vermiş olmasıdır. 

 Halkın devletin içerisinde temsil edilmesi,yer alması ve yer verilmesidir. 

 Rejimin çarkları arasında boğulan ve boğdurulan milletin,rejimin çarklarının 

aşınmasıyla halkın oradan çıkması ve hakimiyetini ilan etmesidir. 

*Chp ve Mhp 1970-lerin standart gidişini ve gidişatını korumakla yetindi. 

Gelişime ve demokrasiye olan açılımını gerçekleştirmedi. 

*Chp ve Mhp zihniyetinde ve de tabanında bir değişme olmamıştır. 

Mhp ve Chp-nin bir iki puan fazla oy alması,birbirleriyle paslaşmalarının sonucu 

olmuştur. 

Eğer Chp içine aldığı Ergenekoncularla,Mhp beyin tabakasının 16-sından 10-

unun uçkur probleminden dolayı durumunda bir değişme olmamışsa,ortada bir 

değil,bir çok problem var demektir. 



 

*Chp bu seçimde Baykal—ın aksine laikliği ve rejim muhafazakârlığını 

dillendirmedi.Bu da ona 3,5 milyon oyu ek olarak kazandırdı. 

Laiklik ve rejim savunuculuğunun kuru bir kavga ve karın doyurmadığını ve 

hatta bir aldatmaca olduğunu gördü.Bulunmuş olduğu vaadlerinde ise tutarlı ve 

inandırıcı olmadı,ma’kes bulup kabul görmedi. 

Ancak bu sefer kavga ulusalcılar ile demokratlar arasında,darbeciler ve siviller 

arasında bir mücadele halinde sürdürüldü ve mecliste de sürdürülecek gibi. 

Chp-de değişen sadece bir vitrinden ibaret kaldı.İçi ve köklü olan zihniyette bir 

değişme olmadı.Tas aynı tas sadece dellek değişti. 

*Chp söylemleriyle inandırıcı ve tutarlı olmadı. 

*Chp-nin Türkiye-deki oyların dörtte birini alması da az bir şey değildir. 

*Mhp-de her an barajın altına düşme korkusuyla oyunu yükseltme çabası 

içerisine girdi.Kol kırıldı yen içinde kaldı politikasını sürdürdü.Uçkuru düşüklere 

rağmen. 

Bu seçimde de Mhp-nin kavgacılığı kendisine yaradı.Kendisi de bunu biliyordu. 

Her zamanki gibi Kaostan nemalanmış oldu. 

Yeni dönemde Chp ve Mhp-nin mecliste sürekli yüzünü  kızartacak ve 

savunmasız bırakacak adaylara sahip olmaları,epey kendilerini de yıpratacak gibi 

görünüyor. 

Bu kavgalı bir ortamı da doğuracaktır. 

Ancak bu mecliste verilecek tutarlı ve başarılı bir çalışma,bundan sonraki ve de 

mahalli seçimlerin kaderini de belirleyecektir. 

Bakalım bu dört yıllık sürede kim daha iyi bir sınav verecektir. 

Sonuç olarak;Başbakan seçim konuşmasında güvenli,tutarlı,kucaklayıcı, 

toplayıcı,kapsamlı bir Balkon Konuşması yapmıştır. 

12-06-2011 

MEHMET ÖZÇELİK 

 

 

 

 



AH MUSTAFA AH! 

 

Maşallah yapmadığı meslek kalmamıştı.Bari yapmış olduğu mesleklerinde birbirleriyle 

bir bağlantısı olmuş olsaydı. 

Tüpçülük,balcılık,baklavacılık ve künefeci,vs.eni sonu resmi bir kuruma girdi de millet 

kendisinden kurtulmuş oldu. 

Artık şimdi bir meslekte karar kıldı. 

Anlatacağım olay,hem hem bir yandan esnaf ahlakını ve hem de bir yandan müşteri 

psikolojisini yansıtması açısından önem arz etmektedir. 

Van-lı bir dostu kendisine bal gönderip satmasını ister.Bu da her işe açık olduğundan,bu 

teklife de balıklama atlar ve de 40 yıllık balcıymış gibi,balları bal gibi satmaya başlar.İyi 

de kâr etmektedir. 

Aslında kârını da makul koyduğu için müşteri bulur.Allah bereket versin. 

Bir gün müşterinin kodamanlarından biri,balın ücretinin düşük olmasından dolayı,şu 

ata sözünü hatırlar ve hatırlatarak;”Ucuz mal alacak kadar zengin değilim.” 

“Ucuz malın vardır bir illeti.” 

Müşteri balı illetli bulur ve kendisine illetsiz,pahalı ve iyi bir bal getirmesini bizim 

Mustafa-ya teklif eder. 

Mustafa birkaç gün sonra Van-dan yeni gelmiş gibi,aynı balı götürür ve dört katı bir 

fiyat ister. 

Adam balın bir sağına bir soluna bakar ve memnun olarak balı satın alır. 

Birkaç gün sonra balın nasıl olduğunu soran Mustafa-ya Müşteri:”İşte bal dediğin böyle 

olur.Ne o ucuz bal getiriyorsun?”diye bir yandan da sitemde bulunur. 

Bal aynı baldır.Müşteri ve satıcı da aynıdır. 

Değişen ne olmuştur? 

Psikolojik yapı ve niyet değişmiştir. 

Çünkü müşteri o balı yerken,birazda kasılarak ve dört katı fiyatın ağırlığınca 

yemektedir. 

Bir yanlış bir doğruyu götürür. 

Bir yanlış bir yanlışı getirir. 

Bir yanlış bir yanlışa kapı açar. 



 

MEHMET ÖZÇELİK 

17-04-2010 

 

AHMAK DOST 

 Sadîk-i Ahmak yani ahmak dost şiddetli düşmandan,din düşmanından daha fazla 

verir. 

 İyilik zannıyla topluma,tüm değerlere,insanlığa karşı kötülük işlemektedir.  

 İbrahim Peygamberden yana olduğunu söyler,Nemrudun ateşine odun taşır. 

 İbrahim Peygamberin ateşine su götüren karınca kadar bile düşünceden 

yoksun,tarafsız görünmeye veya öyle bir kuruntu içerisinde olduğunu 

zannederken,Nemrud-dan taraf olur. 

 Mesela adamın biri bir ayıyla dost olur.Adam bir ağacın altında uyumaya 

başlar.Ayıda yanında nöbetçilik yapmaktadır. 

 Adamın yüzüne bir sinek konar,bunu gören ayı,sahibine iyilik olsun düşüncesiyle 

oradan ele geçirdiği bir taşı alarak sineğe nişan alır ve vurur.Sinek ölmüştür..tabiiki 

sahibi de... 

 Ahmak dost ayının yaptığını yapar. 

 *Peygamber Efendimizin Mekkedeki düşmanları belli idi,müşrikler. 

 Medine dönemi ise eziyet görmemesine rağmen daha büyük tehlike arz 

etmekteydi.Zira orada iyilik yapıyor gibi görünen,içten vuran münafık taifesi vardı. 

 Öyle ki bu insanlar mescid bile yapıyorlardı.Allah’ın emriyle Allah rasulü kötü 

niyetle yapılan o mescidi Mâlik b. Dehsan ile Ma'n b. Adiyy-e yıktırdı. 

 Mescid-i Dırar yani zararlı mescid diye adlandırılan bu olayı Kur’an-ı Kerim 

şöyle anlatmaktadır: 

 “Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, mü’minler arasına 

ayrılık sokmak için ve öteden beri Allah ve Resûlüne karşı savaşanlara üs olsun diye bir 

mescit yapanlar vardır. Bunlar, “Bizim iyilikten başka hiçbir kasdımız yok” diye de 

mutlaka yemin ederler. Ama Allah şâhitlik eder ki bunlar mutlaka yalancıdırlar. 

 Onun içinde asla namaz kılma. İlk günden temeli takva (Allah’a karşı gelmekten 

sakınmak) üzerine kurulan mescit (Kuba mescidi), içinde namaz kılmana elbette daha 

lâyıktır. Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da tertemiz olanları sever. 



 Binasını takva (Allah’a karşı gelmekten sakınmak) ve O’nun rızasını kazanmak 

temeli üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır, yoksa binasını çökmeye yüz tutmuş bir 

yarın kenarına kurup, onunla birlikte kendisi de cehennem ateşine yuvarlanan kimse 

mi? Allah, zalimler topluluğunu doğru yola erdirmez.  

 Kurmuş oldukları binaları, (ölüp de) kalpleri paramparça olmadıkça 

yüreklerinde sürekli bir kuşku olarak kalmaya devam edecektir. Allah, hakkıyla 

bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.”
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 Ahmak dost kimliksizdir,kişiliğini bulmamış,bî-taraf görünürken,herkes 

tarafından ber-taraf olmuş kimsedir. 

 Kişi taraftır..haktan..doğrudan..milletten yana taraf..İbrahim-den, Musa’dan 

taraf,Muhammed’den ve O’nun yolundan taraf... 

 Tarafsızım demek,zıt tarafı iltizam etmek ve benimsemek demektir. 

 Bugün Türkiye’de bilerek zarar veren insanlardan daha büyük zararı,bu akılsız 

dost veya ahmak dost görünen insanlar vermekte,menfi insanların ekmeğine yağ 

sürmektedirler. 

 Bilgisayara en büyük zarar veren virüs,diğer adıyla mikrop;gizli olan ve faydalı 

proğram olarak görünen virüsdür. 

 Ahmak dostta,gizli virüs gibidir. 

*Doğuda bir kürt problemi var.Kürtlerin bir temsilcisi yok. 

Kürtleri temsil ettiğini söyleyen bir parti,onu temsil etmemekte ve 

edememektedir.Maneviyatın hakim olduğu doğuda temsil edenler ne kadar maneviyatla 

alakadardırlar.Mesela: 

“DTP lideri Demirtaş: “Kurban kesmeyin.”
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“Ölen terörist için taziye ziyareti”138 

“Terörist isimleri sokak adı oldu” 

 *Şu durumda Türkiye’nin pkk –dan daha vahim bir kaç sorunundan önemli 

olanları ise;Pkk-yı besleyen Ergenekondur.Ve bunun iki önemli uzantılarından biri olan 

askeriyedeki kanadının önemli çapta deşifre edilmesi,diğeri ise hukuktaki,darbeden 

önce savunma kanadının ergenekonu ayakta tutmaya çalışmasıdır. 

 Şu bilinmelidir ki;Ergenekon içerisindeki millete silah çekenlere 

baktığınızda,bunların müslüman Türk kanı taşımadıklarını göreceksiniz. 

                                                           
136 Tevbe.107-110. 
137 Zaman-22 Aralık 2007, Cumartesi 
138 Zaman-22 Aralık 2007, Cumartesi 

 

http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=953725&title=bterorist-isimleri-sokak-adi-oldub


 Birde belki de en önemlisi konumuzu oluşturan,onu sulandıran ahmak dostun 

varlığıdır. 

Unutulmaması gereken bir sebebi ise;kökü bereketsiz,kısır ve hırçın muhalefet 

partilerinin varlığıdır. 

Bu memleketin meseleleri hiç bir ırk ve ırkçılık politikalarıyla çözülemez.Zira 

ırkçılık kanser hastalığı gibi olup,bu milletin içerisinden çıkmamış,avrupa tarafından 

içimize atılan bir hastalıktır,oda öldürücü... 

MEHMET ÖZÇELİK 

20-02-2010 

 

 

 

 

ANKETLER 

ANKET-1- 

 

*Aile anketi sonucu: 

Aile üzerine yaptığım anketten çıkan sonuçta;Genelde herkes ailesinden memnun 

olmaktadır,o da fazlasıyla.Memnun olmadığını söyleyen yok.Göklere çıkarmaktadırlar. 

-Hep öne çıkan nokta,ailelerin çocuklarına yaptıkları,onları kendilerine 

bağlamaktadır.Fedakarlık ise birinci sebeb olarak öne çıkmaktadır. 

-Daha şimdiden ve görmeden başka ailelerde mutlu olamayacaklarını söylemektedirler. 

-Tekrar dünyaya gelseler,yine de aynı aileyi seçeceklerini söylemektedirler. 

-Çocukları ailelerinden en memnun edici maddeler;okutmaları,iyi davranmaları,iyi söz 

söylemeleri ve ilgileridir. 

-Sevgi-saygı-sıcak ve refah içinde bir aile arzu etmekteler. 

-Kendilerinin ise kuracakları ailenin;sevecen,meslek sahibi,neşeli,güler yüzlü, 

kızmayan,iyi örnek,şehirde yaşayan,eşini üzmeyen,anlayışlı,sakin bir hayat süren aile 

kuracaklarını söylemektedirler. 

-Bu çocuklar % 90 oranında ailelerinin kendilerine kural koymaları taraftarıdırlar. 

 



 

 

BOŞ ZAMANLARI DEĞERLENDİRME ANKETİ 

 

KULLANIŞ AMACI : Bu anket öğrencilerin boş zamanlarını nasıl 

değerlendirdiklerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır . aynı uğraş ve hobileri 

paylaşan öğrencileri gruplamada, paylaşma ve beraberlik duygusunu geliştirmede 

yararlıdır. Bireylerin boş zamanlarında yaptıkları etkinlikler hakkında bilgi verir. 

 

KİMLERE UYGULANIR: İlköğretim 4-5-6-7-8. sınıflar ve ortaöğretim  

düzeyindeki bütün öğrencilere uygulanabilir. 

  UYGULANIŞI :  Okul rehberlik programı dahilinde sınıf rehber öğretmenleri 

tarafından her bir anket öğrencilere verilerek doldurmaları istenir. Öğrenciler 

yönergeyi okuyarak ve öğretmenlerin önerileri doğrultusunda anketteki soruları 

cevaplarlar., 

  DEĞERLENLENDİRME VE YORUMLANMA : Her anket ayrı ayrı 

değerlendirilir ve her maddeyi kaç öğrencinin işaretlediği çetele yoluyla bulunur. 

  Öğrenciler tarafından en çok işaretlenen boş zamanları değerlendirme 

etkinlikleri belirlenir. Bu etkinlik olumlu ise sınıfta yapılacak tartışmalar neticesinde 

desteklenir olumsuzsa olumlu bir etkinliğe dönüştürülmesi için öneri ve çalışmalarda 

bulunulur.. 

BOŞ ZAMANLARI DEĞERLENDİRME ANKETİ 

SONUÇ:Pansiyonlu 35 kişi üzerinde yaptığım yukarıdaki ankette birkaç tercihte 

bulunarak yapılan ankette 4.maddeden itibaren verilen cevaplar şıkların üzerlerine 

yazılmıştır.Şu sonuçlar çıkmıştır: 

AÇIKLAMA : 

Lütfen her soruyu dikkatlice okuyunuz. Hangi sorunun etkinliklerinize uygun 

veya yaklaşık olduğunu kararlaştırınız. Kararı verdikten sonra,yalnızca bir seçeneğin  

yanındaki parantez içine ‘X’ işaretini koyunuz. Göstermiş olduğunuz hassasiyete 

şimdiden teşekkür ederiz. 

1- Adınız ve Soyadınız :........................................................................... 

2- Cinsiyetiniz  :  Kız  (  )                   Erkek   (  ) 

3- Sınıfınız   :......................................................................... 

 

SONUÇ:Pansiyonlu 35 kişi üzerinde yaptığım yukarıdaki ankette birkaç tercihte 

bulunarak yapılan ankette 4.maddeden itibaren verilen cevaplar şıkların üzerlerine 

yazılmıştır.Şu sonuçlar çıkmıştır: 



4- İlgilendiğiniz boş zaman etkinlikleri en çok hangi alanda toplanır ? 

    ( 8 ) Eğitim       ( 10 ) Çeşitli Eğlenceler 

    ( 3 ) Sanat ve Genel Kültür   (1)Aile,dernek,kulübe yapılan hizmetler 

    ( 2 ) Yaratıcılık     ( 6 ) Sinema,Tiyatro 

    ( 10 ) Spor      ( 2 ) Diğer (yazınız ...........) 

5- Boş zamanlarınızda kitap okur musunuz ? 

     (19  ) Evet      ( 1 ) Hayır 

6- Ne tür kitaplar okursunuz ? 

     ( 12 ) Roman     ( 6 ) Spor 

     (9  ) Macera     ( 4 ) Seyahat 

     (10  ) Dini      ( 10 ) Çocuk Kitapları 

     ( 5 ) Bilimsel     ( 1 ) Diğer (yazınız..............) 

7- En çok okuduğunuz gazete hangisidir? 

     ( 12 ) Sabah     ( 4 ) Türkiye 

     (3  ) Hürriyet     ( 2 ) Milliyet 

     ( 10 ) Zaman     ( 2 ) Cumhuriyet 

     ( 6 ) Spor Gazeteleri    (  ) Diğer (yazınız...............) 

8- Gazetede en çok okuduğunuz kısım hangisidir? 

    (15  ) Haber     ( 3 ) Moda 

    (8  ) Spor      (8  ) Roman ve Hikaye 

    (6  ) Müzik      ( 2 ) Politika  

    ( 2 ) Karikatür     (8  ) Makale ve Fıkra 

    ( 2 ) Ekonomi     (  ) Diğer (yazınız...............) 

9- Dergi okur musunuz? 

    (20  ) Evet      ( 7 ) Hayır 

10- Ne tip dergi okursunuz? 

    (1  ) Fotoroman     ( 3 ) Magazin 



    ( 9 ) Spor      (5  ) Bilim Teknik 

    (5  ) Moda      ( 6 ) Bilgisayar 

    ( 7 ) Dini      (9  ) Araba 

    ( 8 ) Müzik      ( 2 ) Diğer (yazınız..............) 

              

 

    11- Televizyon veya Radyoda  en çok izlediğiniz,dinlediğiniz programlar hangisidir? 

    (18  ) Müzik,Eğlence    ( 3 ) Çocuk Programları 

    ( 7 ) Sinema,Tiyatro    ( 5 ) Haber Programları 

    (4  ) Spor      ( 1 ) Oturum,Tartışma,Münazara,Panel 

    (  ) İzlemem     (4  ) Diğer (yazınız.............) 

 

12- Sinema veya tiyatroya gider misiniz? 

   (12  ) Evet       ( 11 ) Hayır 

 

13- Hangi tür filmlerden hoşlanırsınız? 

   (1  ) Bilim kurgu     ( 12 ) Komedi 

   ( 8 ) Macera-polisiye    (2  ) Dramatik 

   (1  ) Psikolojik                                                       (2  ) Diğer (yazınız.........) 

   (  ) İdeolojik     ( 11 ) Eğitici-Öğretici 

   (11  ) Çizgi filmler      

 

14- Hangi tür müzik dinlersiniz? 

   ( 8 ) Türk Sanat Müziği    (2  ) Özgün Müzik 

   ( 4 ) Klasik Batı Müziği    (  ) Fantezi,Slow 

   ( 3 ) Klasik Türk Müziği    (4  ) Türk Halk Müziği 

   ( 5 ) Arabesk     (12  ) Pop 



   ( 3 ) Yabancı     (1)Diğer (yazınız.............) 

 

15- Kullanmış olduğunuz bir müzik aleti var mı ? 

   ( 17 ) Evet      ( 8 ) Hayır 

 

16- Edebiyatla uğraşır mısınız? ( şiir,hikaye,fıkra,öykü,makale yazmak gibi) 

   (18  ) Evet      ( 7 ) Hayır 

   

17- Evde ailenize ne tür yardımlarda bulunursunuz? 

   ( 8 ) Toz almak     (10  ) Yemek yapmak 

   (10  ) Kardeşlerinize bakmak   (6  ) Alış-veriş yapmak 

   (1  ) Çamaşır yıkamak    (  ) Hiçbir yardımda bulunmam 

   (4  ) Tamir işleri     (  ) Diğer (yazınız.............) 

 

18- Herhangi bir gazete veya dergide yazılarınız şiirleriniz yayınlandı mı? 

   (4  ) Evet (derginin ismini yazınız...-Çocuk-...... (22  ) Hayır 

 

19- Boş zamanlarınızda el işleri yapar mısınız ? (dikiş,nakış,yün,tahta,tel,kağıt vs.) 

   (8  ) Evet (yazınız.....Yün)   ( 16 ) Hayır 

 

20- Boş zamanlarınızda para kazanmak için bir işte çalışır mısınız? 

   (8  ) Evet (nerede yazınız....Tarla-) ( 16 ) Hayır 

 

21- Ailenizle boş zamanlarınızı nasıl geçirirsiniz? 

   ( 5 ) Piknik yaparak   ( 5 ) Misafirliğe giderek 

   ( 20 ) Sohbet ederek     ( 5)Genelde arkadaşımla beraber olurum. 

 



                                              BAŞARSIZLIK NEDENLERİ ANKETİ 

 

 

 Sevgili öğrenciler ; 

 Bu anket, derslerinizdeki başarısızlık nedenlerini öğrenmek için hazırlanmıştır. 

Çalışmalarınızı olumsuz yönde etkileyen veya sizi başarısızlığa itebilecek nedenlerden 

bazıları aşağıya sıralanmıştır. Önemli bulduklarınızı (x) işaretiyle belirtiniz. Ancak 

belirtilmemiş olan sizce başka nedenler varsa boşluklarla yazınız. 

 Anketi içtenlikle cevaplamanız uygulamanın amacına ulaşmasında yardımcı 

olacaktır. 

SONUÇ:Pansiyonlu 35 kişi üzerinde yaptığım yukarıdaki ankette birkaç tercihte 

bulunarak yapılan ankette verilen cevaplar şıkların üzerlerine yazılmıştır.Şu sonuçlar 

çıkmıştır: 

 

ANKET-3- 

 

(16  )1.   Ailemden ayrı oluşum yüzünden. 

(2  )2.   Ailemdeki huzursuzluk yüzünden. 

( 5 )3.   Sağlığımın sürekli bozuk olmasından. 

(2  )4.   Kardeşlerimin ders çalışmamı engellemesinden. 

( 9 )5.   Kimseye açamadığım özel sorunlarım yüzünden. 

( 12 )6.   Ders çalışma yöntem ve teknikleri iyi bilmediğimden. 

(8  )7.   Ailemin sürekli ders çalışmamı istemesi beni derslerden soğutmasından. 

( 5 )8.   Çalışmalarımın takdir edilmeyişinden. 

( 13 )9.   Matematik dersine karşı ilgi, istek ve yeteneğimin olmayışından. 

(10  )10. …………………….derslerine karşı ilgi ve yeteneğimin olmayışından. 

(13  )11. Derslerime çok çalıştığım halde başarılı olamayışımdan. 

( 3 )12. Sınıfımızın kalabalık oluşu yüzünden. 

(19  )13. Başaramayacağımı zannettiğim derslere çalışmak istemeyişimden. 



(18  )14. Sınavlarda çok heyecanlandığımdan. 

(12  )15. Dikkatimin çok dağınık olmasından. 

( 12 )16. Aynı gün içinde idken fazla sınav yapılmasından. 

(6 )17. öğretmenlerimizin sınavlarda motivasyonumuzu bozmasından. 

(3  )18. Uzun süre öğretmensiz kalışımızdan. 

(18  )19. Anlayamadığımız konularda öğretmenimize soru soramayışımızdan. 

( 3 )20. Okul ve derslerin senim için çekici olmayışından. 

( 7 )21. Derslerin nasıl fayda sağlayacağını bilmemekten. 

(16  )22. Ders programında zor derslerin üst üste gelmesinden. 

( 1 )23. Okul içi ve dışı sosyal faaliyetlerde fazla görev aldığımdan. 

(16  )24. Boş zamanlarımı verimli bir şekilde değerlendiremediğimden. 

( 10 )25. Evimizin okula uzak olmasından. 

( 2 )26. Evimize sürekli misafir gelesinden. 

( 4 )27. Evimizin ders çalışmaya müsait olmayışından. 

( 14 )28. Arkadaş çevremin ders çalışmaya mani olmasından. 

( 10 )29. Tv ve bilgisayar gibi iletişim araçlarından dolayı ders çalışamamak. 

(3  )30. Maddi imkansızlıklardan çalışmak zorunda kalışımdan. 

(2  )31. Yeterince beslenemeyişimden. 

( 9 )32. Ders çalışmak için kendime ait bir odanın olmayışından. 

(5  )33. Ailemde bana dersler konusunda yardımcı olabilecek birilerin olmayışından. 

( 7 )34. Sınıfta derslere katılamayışımdan. 

(11  )35. Arkadaş seçiminde yetersiz oluşumdan. 

 

 

ANKET-4- 

 



Not.6.7.8.sınıfların karma olduğu 25 kişilik bir öğrenci ortamında isimlerini 

yazmamalarını söyleyerek yaptığım ankette çıkan özetle sonuçlar şunlardır. 

SORULAR: 

1-Yakınlarınızda veya çevrenizde içki-sigara-bali gibi uyuşturucu kullananlardan 

gördüklerinizi yazınız. 

2-Ailenizde vay akrabalarınızda zararlı içecekler kullanan var mı?Ne 

hissediyorsunuz?Sizdeki olumsuz etkileri nelerdir? 

3-Zararlı içeceklerin zararları konusunda bilgiye sahip misiniz? 

4-Sigara kullanmayı düşünüyor musunuz?Neden? 

5-Sizleri bunları kullanmaktan alıkoyan sebebler nelerdir? 

 

CEVABLAR: 

1-Genelde ailelerde sigara kullanıldığı,,kullanmayanların da olduğu,bazı ailelerde sigara 

içenlerin eve alınmadığı ifade edildi. 

-Almanyada iken babam içiyordu. 

-Amcam içki içiyordu,sonunda sirozdan öldü. 

 

2-Kötü örnek olunduğunun farkında olduklarını ifade ettiler. 

 

3-Genelde kısa cümlelerle de olsa zararlarının bilindiği gözlemlenmiştir. 

 

4-Düşünmediklerini ifade ettiler.Sebeb olarak zarar verdiği belirtildi. 

 

5-Zarar verip özellikle kanser ediyor. 

 

Özetle:Tv-deki kötü görüntülerden örnekler çıkardıklarını ve onlar gibi olmak 

istemediklerini ifade ettiler. 

-Sağlığa önemli çapta zarar verdiği… 

-Birisi abisi içmese de arkadaşlarının içtiğini söyledi. 



-Bali kullananları gördüklerinde kaçtıklarını belirttiler. 

-Birisi şunu anlattı:Evimizin orada piknik yaparken yanımıza yaşlı bir adam 

geldi.Cebinde içki şişesi vardı.Bizden su istedi.Annem su verdiğinde suyu içerken eli tir 

tir titriyordu.Ben bunun içki içmesinden kaynaklandığını düşünüyorum ve yaşlı amcaya 

acıyorum.İnşaallah yanılmışımdır. 

 

MEHMET ÖZÇELİK 

20-05-2010 

 

 

 

BİZ Mİ YABANİLEŞİYORUZ? 

Biz ki hayvanlarla bile beraber yaşamak için onların yabanilerini bile 

almış,ehilleştirmiş,evcilleştirmiş,onları hayatımızın bir parçası haline getirmişiz. 

 Evimizin yanında onları komşu etmişiz.Bazen yememiş,onlara yedirmişiz. 

 Bazen daha da ileri giderek;onların duyguları körelmesin diye onları doğal 

mecralarına salmışız veya bulundukları yerleri doğal hale getirmişiz. 

 Hayvanat bahçeleriyle onlara sıcak yuvalar kurmuşuz. 

 Hayvanlarla olan problemlerimizi önemli çapta çözmüşüz. 

 Veteriner fakülteleri kurmuş,onlar üzerinde her türlü araştırmayı yapmışız. 

 *Akvaryumlar yapmış,onları evimize almışız. 

 *Bitkilerle olan iletişimimizi daha sıcak geliştirmişiz. 

 Onları evlerimizin baş köşesine koymuşuz.Botanik bilimini oluşturmuşuz. 

 Yaş kesen baş keser demişiz. 

 Sevmiş,koklamış,onları kucaklamışız. 

 Sevgiyi hep dışarıya vermişiz.Şimdi ise kalbimize hapsetmişiz. 



 Sen benim kalbime bak? 

 Nasıl bakacaksak? 

 Bakmayı da unuttuk,baktırmayı da! 

 Görmeyi de unuttuk,göstermeyi de! 

 *Bitkileri nakışlarla kaydettik. 

 Resimlere işlemiş,gönlümüze yerleştirmişiz. 

 *Taşlarla bile anlaşmışız. 

 Onları yontmuş,terbiye etmiş,dünyamıza koymuşuz.Onların içine 

sığınmışız.Kendimize yuva ve yurt yapmışız. 

 Taşları bile kurtarırken,insanımızı neden kurtaramayalım ki? 

 Taşları tasnif etmiş,boynumuza,başımıza,parmaklarımıza takmışız.Bize güç ve 

güzellik katacağına inanmışız. 

 Taşlar hayatımızın bir parçası olmuş. 

 Hasılı;taşlarla,bitkilerle,hayvanlarla anlaşmayı ve yaşamayı çok iyi bilmişiz ve 

yapmışız.Onların bizi anlamalarını düşünmeden,biz onları anlamaya çalışmışız. 

 *Anlamada zorlandığımız tek varlık ise,kendimiz ve insanımız olmuştur. 

 Buda anlatma kısırlığıyla beraber,anlama kıtlığından kaynaklandı. 

 Bazen memleketleri kurtarmaya soyunan bu insan,insanlığı kaybetti.Zamanla 

insanı da kurtaramadı. 

 İnsanlarla anlaşamayan bir insan,kendisiyle de anlaşamaz.Kendisini 

tanımayan,başkalarını da tanıyamaz. 

 Anlaşamayan ve anlaşılamayan varlık,insan… 

19-09-2011 

MEHMET ÖZÇELİK 

 

 



CHP SİYASETİ 

 Chp siyaseti muhalefet üzerine bina edilmiştir.Ondan olsa gerek ki 60 yıldır tek 

şeflik despot yönetiminden beridir iktidarsızlık hırsını ve arzusunu bu günlerde 

fazlasıyla arzulamaktadır. 

 Chp-li Gürsel Tekin-in;Chp – Mhp ile ortaklık kurabileceğini,önceki hükümette 

dsp-mhp ittifakının başarılı olduğunu söyledi. 

 Bu durum chp-ye bir şey kazandırmayacağı gibi,Mhp-ye de bir çok şey 

kaybettirir 

 40 yıllık Kâni olur mu yani? 

 Korkuyu giderip özgürlüğü getireceklerini vaat etmeleriyle zımnen şöyle bir de 

itirafta bulunmaktadırlar; 

 Chp şimdiye kadar korku imparatorluğu kurmuş.O da Fir’vunun veziri 

Haman’ın kurduğu kuleden daha büyük. 

 Mahremiyet alanına giren,ilâhi sahaya girmeye çalışılan bir kule. 

 Bu millet bir delikten bir kere ısırılır.İkinci sefer ısırılmayı düşünmez.Çünkü 

birinci ısırılışının bedelini bir asırdır ödemektedir. 

 Bu millet kendi iradesiyle bu partiyi iktidar yapmaz. 

 Siz iyisi mi darbelerden medet ummaya devam edin.Bakarsın çıkar! 

 Vitrindeki birkaç parçanın değişmesi,dükkanı değiştirmiyor. 

 Korku,baskı,tehdit,şantaj chp-nin dna-sında var.Yeni başkan bunun 

kaldırılacağını söylüyor ancak güven vermiyor. 

 Şaşırdığım bir nokta;Chp sürekli problemli insanları safına çekmekte,onlardan 

medet ummaktadır. 

 Ergenekon çıktı,hemen onlara destek oldu.Şimdi de onları oradan çıkarma planı 

olarak onları milletvekili adayı olarak göstermeyi düşünmektedir. 

 Hürriyet baş yazarlığından başbakana hakaret etmesiyle partiye kabul edilen 

Oktay Ekşi problemli olarak bu partiye katıldı. 

 Belgeli olarak kendisinin de imzası bulunan soruşturmalı bir kişiyi İstanbul il 

başkanlığına getirdi. 

 Kayseri de yolsuzlukla suçlanan kişinin avukatlığını yapıp,belediye başkanına 

çamur atmaktan çekinmedi. 



 O kadar örnekleri çok ki zihinlerinizi kirletmek istemiyorum.Sadece 4 yıldır 

tutmuş olduğum Haber Arşivlerine 
139

 bakarak bunu görebilirsiniz. 

*********** 

*”Ecevit’in 1970’lerde “Yargı devrimcilerin elindedir” sözleriyle tanımladığı da 

27 Mayıs’ın yapılandırdığı yargıydı! “
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 Bugün yargı iflas etmiştir.Toplumda,gönül ve fikirlerde hak-hukuk-adalet 

intibaını silmiştir. 

 Hukuk yandaşın hukuku,güçlünün,fikirdaş hukuku zihniyetinin sürdüğü yer 

haline gelmiştir.Artık hukukun kestiği tırnak bile acımaktadır. 

 Soldaki fikri kısırlık yargıyı da kısırlaştırdı. 

 Bu hukuk milleti temsil eden,millet için,bu milleti idare edebilecek kapasite ve 

seviyede bir hukuk değildir.Değil bir devleti bir kasabayı bile idare edecek kapasitede 

değildir. 

 Bu yargı darbecilerin,az bir kısmın ve kesimin zihninin sönük ve donuk zihni 

döküntüleridir. 

*1970-lerdeki solcuların kıblesi Rusya idi.Şimdi Rusların kıblesi güneye yani 

kâbeye dönerken,bizdeki solcuların kıblesi yerinde saymakta,kıblesi bozuk,kalpleri 

şaşkın,kıblesi belirsizdir. 

Zaman kendi potasında çok şeyi eritti ancak yine de epey erimeyen şeyler var.Bir 

yerde değil,bir çok yerde demek ki bir bozukluk var. 

 Pusula bozuk,kılavuz karga,burun çamurdan çıkmıyor. 

 Sol çıkmaz yol,sol kimliksiz yol.Sol kendisini sorgulamalı.Nerede,ne için 

bulunduğunu,kimi temsil ettiğini hesap etmeli.Dünyadaki soldan bile kopuk bir sol.Nasıl 

bir sol-sa.Keşke de solsa,solsa da bu millet kurtulsa. 

 Solun din ile olan zoru ne? 

 Sermayesi olmayan,tek sermayesi saldırma ve tenkid olan müflis, kalabalık bir 

güruhun sahibine saldıran tavrını hatırlatmaktadır. 

*Solcular genellikle önceleri yani 1970-lerde, devirmek özellikle İslâmı 

devirme,rusyadaki kominizmi hakim kılma sevdasında idiler. 

1980-den sonra sefahete yöneldiler.Eğlence,sefahet ve rezaletlere daldılar. 
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1990-dan sonra ulusalcı olup,nifak perdesi altında,gerçek takiyye yaparak vatan 

elden gidiyor,irtica,provakatör faaliyetleri,pkk ile el ele olup kaos oluşturmak,ordunun 

içinden destek ve silah,bomba temin etmek,hukukun içinden haksızlıklarını örtme 

girişimleriyle bir türlü ayar tutturamadılar,ne idüklerini ortaya koyamadılar.Ne doğulu 

oldular ne de batılı,ne Müslüman gibi yaşadılar,ne de hristiyan gibi düşündüler. 

Kimliksiz,kişiliği netleşmemiş,rot ve balans ayarları bozuk,ne dünyaya yaranabildiler,ne 

de âhirete dönebildiler. 

 Türkiyede birileri kaosu hazırlarken birileri de buna alet olmaktadırlar.Bunun 

yüzlerce örneği mevcuttur.Mesela; 

İçişleri Bakanı Beşir Atalay:” MHP'nin bundan beslendiğini söyledim. Ama bunu 

ilk kez ben söylemedim. Türkiye huzura kavuştuğunda MHP ve BDP'nin gücü bu kadar 

olmayacak. Türkiye'de bunlar ilk kez söylenmiyor.” 
141

 

MEHMET ÖZÇELİK 

20-01-2011 

 

 

 

DAĞLAR  VE  DENİZLER 

 

 Dağlar Allah-ın kudret ve azametine en büyük delil ve şahitlerdir. 

 Bir çok vazifesi olan dağlar,her bir varlık gibi,kendi lisanıyla Hakkı tesbih 

ederler. 

 Dağlar havayı tarak gibi tarayıp temizlerken,bir yandan maden ve sulara hazine 

ve ambarlık yapar.Yer yüzünü sarsıntıdan vikaye edip korurlar. 

 Yer yüzüne çakılmış birer çadır direk görevi görürler. 

 Denizlerde büyüklükleri dağların aksine yerin derinliklerine doğru inerek,Allah-

ın haşmetine ve ibret levhalarına nazarlarımızı çevirmektedir. 

 Zerreden uçsuz bucaksız kâinata nazarımızı çevirmemizi isteyen Allah,tefekkür 

penceresiyle alemimizin boyutlarını genişleterek daha kapsamlı bakmış ve imanımız 

artmış olur. 

 Rabbimiz buyurur:”Efela yenzurune ilel ibili keyfe hulikat”yani ve devam ile; 

“(İnsanlar) devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl 

dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı?”
142

 

 

Eski devirdeki insanlara dağlar birer mesken olmuş. 

“tenhitunel cibale buyuta”-’dağlarında evler yontuyorsunuz.’
143
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“Ve huvellezi meddel erda ve ceale fiha ravasiye ve enhara”-‘ Yeri döşeyen, onda 

oturaklı dağlar ve ırmaklar yaratan’
144

 

 

“Vel erda medednaha ve elkayna fiha ravasiye “-‘Yeri uzatıp yaydık, orada sabit 

dağlar yerleştirdik’
145

 

 

“Ve teral cibale tahsebuha camideten ve hiye temurru merras sehab” 

‘Dağları yerinde donmuş gibi durur görürsün, oysa onlar bulutlar gibi 

geçerler.’
146

 

 (Dağların bu hareketi, üzerinde bulundukları yer kabuğunun hareketinden 

kaynaklanır. 

İlk olarak bu yüzyılın başlarında Alfred Wegener isimli Alman bir bilim adamı, 

yeryüzündeki kıtaların Dünya'nın ilk dönemlerinde birarada bulunduklarını, daha 

sonra farklı yönlerde sürüklenerek birbirlerinden ayrılıp uzaklaştıklarını öne 

sürmüştü.) 

 

Denizler ise;İnsan oğlunun önemli kısmının sahillerde yaşayarak geçimini 

denizden elde ettikleriyle sürdürmeleri ve denizlerin önemli çapta nakliye ve 

yolculuklarda insanların istifadesine sunulmuştur. 

“Ve huvellezi sehharal bahra li te'kulu minhu lahmen tariyyev ve testahricu 

minhu hilyeten telbesuneha, ve teral fulke mevahira fihi ve li tebteğu min fadlihi ve 

leallekum teşkurûn.” 

“O, taze et yemeniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarmanız için denizi sizin 

hizmetinize verendir. Gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün. (Bütün bunlar) 

O’nun lütfundan nasip aramanız ve şükretmeniz içindir.”
147

 

 

“Ve huvellezi meracel bahreyni haza azbun furatuv ve haza milhun ucac, ve ceale 

beynehuma berzehav ve hicram mahcura.” 

‘O, birinin suyu lezzetli ve tatlı, diğerininki tuzlu ve acı olan iki denizi salıverip 

aralarına da görünmez bir perde ve karışmalarını önleyici bir engel koyandır.’
148

 

 

“Meracelbahreyni yeltekiyân. Beynehuma berzahul la yebğiyân.” 

‘İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. Aralarında bir engel vardır, 

birbirine geçip karışmazlar.’
149

 

 

“Vel fulkilleti tecri fil bahri bima yenfeun nase “ 

‘İnsanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde’
150

 

 

“Ve sehhara lekumul fulke li tecriye fil bahri bi emrih, ve sehhara lekumul 

enhâr. “ 

‘Ve emriyle denizde cereyan etmek için size gemileri muhassar kıldı, size 

nehirleri de muhassar kıldı’
151
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*Kazakistan Milli Uzay Ajansı Kazkosmos Başkanı Talgat Musabayev: 

"Astronotlar arasında ateist bulunamaz. Uzay insanoğluna en ikna edici bir yer 

ve önemli manevî ders vermekte." 

'Hayatımda ilk defa Allahu Ekber dedim' 

Toplamda 341 gün, 9 saat, 48 dakika, 41 saniye uzayda kaldğını söylemiştir.. 

 

 Aynı şekilde Dağları ve Denizleri görüp de –Allah-u Ekber- dememek,elbette 

mümkün değildir. 

 

MEHMET ÖZÇELİK 

22.04.2010 

 

 

 

 

 

DENİZ BİTTİ KARA GÖRÜNDÜ 

 

Bu yazıyı yazmama sebeb;gayrı meşru,ahlak dışı bir yaşantının gayet meşru ve normal 

ve de aile mahremiyeti içerisinde değerlendirilmeye çalışılması sebebiyledir. 

Sinsice veya eskilerin sadik-i ahmak yani ahmak dost dedikleri kimseler bunu 

insancıllık adına ifade etmeye çalışırken,toplumun değerlerini dumura uğratmakta, 

toplumun bunu içlerine sindirmesini istemektedirler. 

 

Olayı yapanı değil de olayın gün yüzüne çıkartılmasını eleştirir ve de saldırgan bir 

pozisyona girerken,o pisliğe ortak olduğunun farkında veya bilincinde olmadığını 

göstermektedir. 

 

Tıpkı hırsızı değil de Nasreddin hocayı suçlamak gibi. 

Nitekim bir gün Nasreddin Hocanın evine hırsız girer.Herkes hocaya yüklenerek,Neden 

kapıyı açık bıraktığı,dikkat etmediği,olaya sebeb olduğunu söyleyerek tenkid edince, 

dayanamayan hoca ahmak dostlara dönerek; 

-Ya hu,hırsızın hiç mi suçu yok,der. 

 

*Aslında bu konuya girme konusunda tedirgindim.Çünkü bu iki tarafı değil,tüm 

tarafları pis ve necis bir değnek gibidir.Neresinden tutarsan tut,pisliği bulaşır. 

Bu pisliği Antalya-nın denizi bile temizleyemez. 

Bu ayıbı Türkiye-deki kumaş fabrikalarının kumaşları dahi örtemez. 



 

*Baykal-ın konuşmasını dinledim,hiç de bu çirkin olayı yalanlamadı,videolar üzerinde 

hiç oynanmamış,bu varan 1 idi,devamının geleceğine işaretti. 

Buna rağmen böyle çirkin,kendi mensublarının başını yere eğdirecek,partiyi bitirecek 

böyle bir durum karşısında;bütün Türk halkından,eşinden,dünya kadınlarından ve de 

tüm ailelerden özür dilemesi gerekirken,o tuttu kendisine destek olan,dört yıl öncesinde 

çıkacakken mani olan bir partinin komplosu olarak değerlendirdi. 

O odaya seni onlar mı koydu,komplo ile orayı girmeni onlar mı sağladı? 

Çok âfaki ve basit bir konuşmaydı.. 

Suçluluk psikolojisi içerisinde yapılmış bir konuşma idi. 

 

*Baykal hırçın bir siyasetçi.Takoz olup milletin önünde tökezleyen gidiyor. 

-Eğer bu iftiraysa bu bir ahlaksızlıktır,doğruysa daha büyük bir ahlaksızlıktır. 

O halde neden şikayet de bulunulmuyor,savcının davetine icabet edilmiyor. 

-Bu normal bir hadise değildir. 

-Aile hayatını ve mahremiyeti açıklayan kadar yapan da suçludur..o da fazlasıyla. 

 

*-İslamın bu konudaki hükmü açıktır.
152

 

Öyle ki evli olanların beraberliklerine verdiği ceza daha ağırdır.Bu dünyevi 

cezadır,varsın âhirettekini de kendisi düşünsün.72 yaşındaki birisi,evli ve çocuk sahibi 

bir kadınla beraber? 

-O halde Kral artık çıplaktır..kabul gerek… 

-Beraber olduğu kadın ve kendisi evli ve onun yükselişi,istenmemesine rağmen 

milletvekili ve zengin oluşu ibret verici bir durumdur. 

 

* Olaylara kader açısından bakar ve değerlendiririm. 

Buraya şu örnek yakışmasa da başlığı düşündürücüdür.Şöyle ki; 
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-Fatih Sultan Mehmet, çocukluğunda biraz yaramazlık yapınca,babası olan 2. Murat 

Han:  

-Ne kadar yaramaz bir çocuksun, senden adam olmaz, diye çıkışır.  

Orada bulunan ve velâyet sırrıyla kalp gözü açık olan Akşemseddin Hazretleri, hafifçe 

gülümseyerek şöyle der:  

-Peder ne der, kader ne der. 

 

Bu olaya da insanlar ve Baykal ne der,kader ne der? 

Mesela yıllarca beraber oldukları arkadaşı, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 

Kanal A’daki “Görüş Farkı” programında “Siz insanların demokratik yollarını 

tıkamışsanız başka yollardan sizden bunun öcünü alırlar. Bu hesaplaşmanın nerden 

kaynaklandığı nereden topluma verildiği, herkes bunu biliyor yani. Bence bunu 

kaşıyarak başka şeyler söylemek zorunda kimseyi bırakmasınlar. Siz insanların 

demokratik söz söyleme hakkını insanlara kapatırsanız insanların hak- hukukunu 

çiğner ve olmayacak birtakım mekanizmalar kurarsanız sizi de böyle acımasızca çıkar 

birileri böyle hesaplaşır. Öyle kıyımlar olmuştur ki, o kıyımlar da böyle saygısız ve 

acımasız misillemelere insanları götürmüş olabilir. Öyle insanlar çizilmiş, haksızlıklar 

yapılmıştır ki size de men dakka dukka.” 

 

*Binlerce kız çocuğunun baş örtüsüyle uğraşıp hayatlarını mahvetti.Onların göz yaşları 

sadece onu değil,onun gibi milyonlarcasını boğar,boğazında düğümler..âhiretteki ise o 

da cabası… 

 Koca meclisin 410 milletvekiliyle kabul ettiği ve toplumda kabul gören bir meseleyi 

hırçınlığından ve de hiç kazanmayı düşünmeyerek,hep muhalefette kalmak 

suretiyle,ihtilafları körüklemekle iş görmüş,ortaya bir ürün ve çözüm koymamışken. 

 

*Bir karikatörde düşündürücü şöyle bir mesaj verilmişti. 

Beraber oldukları kadın kendisine,ya bu durum açığa çıkarsa ne yapacaksın,dediğinde 

Baykal; 

-Anayasa mahkemesinde götürürüm,diyor. 

Bunu da anayasa mahkemesine götürse ya? 

Aslında burada anayasa mahkemesinin ondan daha çok bir ders çıkarması gerek!!! 

 

-Hazmedilir cinsden bir olay değil,mensubları ise;ya başı yerde olacak veya bunu –Allah 

korusun- meşru veya normal görerek hazmetmeye veya hazmettirilmeye çalışılacak. 



 

-İnsanlar icraatlarıyla hatırlanırlar.Yapmayı engellemeyi adeta kendine görev addetmiş 

kimseleri kimse hatırlamaz ve de hayırla yâd etmez.  

 

-Düne kadar habbeyi kubbe yapanlar,bu gün o kubbenin altında kaldılar.Milletinde 

kendi kubbelerini habbe olarak görmesini bekliyorlar. 

 

-Dünyadaki gelişme,bizdeki gelişmelere ayak uyduramayanları devre dışı 

bırakmaktadır.Artık şahıslar olarak ve de parti olarak bu milleti taşıyamayacaklarını 

görmeleri gerekir.Yoksa tarihin çukuruna gömülürler. 

Milletin değerleri,değersiz olanları çok iyi değerlendirir. 

 

Ve de Türkiye ye duyulan doğulu batılı ihtiyaç onu bağlayan bağlardan kurtulmasına 

yardımcı olunmaktadır,o da bağlanmasına göz yuman ve de haberdar olanlarca… 

 

-Mecliste hırçın bir muhalefet var.Hırçın çocuk,mızıkçılık yapıp oyun bozan çocuğun 

zorla alınmaya çalışılmasını,muhalefette olmalı diyenler;yine ya ahmak dostlardır veya 

icraattan yoksun,düşünce fukaraları kimselerdir.Bu şeytana alkış tutmaktır.Zira ilk 

muhalefetin babası odur. 

Müsbet muhalefet alternatif sunar,yapılmaması yönünde değil,daha iyi ve daha fazlasını 

yapma yönünde gayret gösterir. 

Hırçınlık,çığırtkanlık ve de oyun bozanlığın ötesinde ne yapılmaktadır. 

Bunu savunanlar,muhalefet edenlerden bu vatan için daha tehlikelidirler. 

 

-Kaderin şu tecellisine bakın ki;iki eşliliğe hep karşı çıkan,ikinci eşinden darbe 

yedi.Oysa İslâmiyet çok eşliliği değil,tek eşliliği esas almış ancak bu gibi durumlara 

düşmeyi engellemek için de,başka evlenmeleri emretmemiş sadece müsaade etmiştir. 

 

-Kader ne der,Baykal ne der:kader dörde kadar müsaade olsun,Baykal bir-le sınırlama 

olsun derken,aksi maksadıyla tokat yer. 

 



-Su-i kasd sözüyle bastırılmaya ve de saptırılmaya çalışılan uygulama yalanlandı ve de 

tutmadı. 

-İnsanlar geliştikçe,ayak uyduramayanlar dökülüyor.Toplum bunu bir dönemin lekeli 

bitişi olarak görecektir. 

Çünkü deniz bitti kara göründü..karalar,siyahlar ortaya çıktı. 

Millete karalar bağlatanlar bu gün karalar bağlamaya mahkum oldu. 

-Bir dönemin çöküşü oldu..o da ne hazin çöküş..ne çirkin bitiş.. 

 

MEHMET ÖZÇELİK 

15-05-2010 

 

 

 

 

DERİN MASONLUK 

 

 Masonluk hakkında en çok yazı yazılan ve şaibeli bir düşüncedir. 

 Bu konuda daha önce birkaç kere yazmıştım,bakılabilir. 

 Dünyada olduğu gibi,Türkiye-de de aktif olarak kolu her tarafa uzanmış bir 

ahtapottur. 

 Türkiye-nin 30-40 yıllık idaresinde etkili olan Demirel-in masonluğu hala 

söylenmektedir. 

 Kıbrıs-ın şekillenmesinde önemli rol alan Rauf Denktaş Demirel-in iyi bir 

takipçisi ve aynı zamanda kendi ifadesiyle;babasının mason olduğunu,Kadir Mısıroğlu-

na Ceviz Kabuğunda söylemiş biridir. 

 

*Yahudiler işerini gizlilik içinde yürütürler.Bu bir nifak yoludur.Münafık ile 

ilgili olarak da;M.Feyzi Efendi;”İtikad ve amelde nifak.Münafık tarla faresi gibidir.Her 

yerden giriş ve kaçış yapar.”der. 

Çünkü o her yerden kendisine bir çıkış yolu bulabilir.Delikleri ve maskeleri 

çoktur.(Canım bizde müslümanız..vs.vs..gibi) 

http://www.tesbitler.com/index.php?searchword=mason&ordering=&searchphrase=all&Itemid=1&option=com_search


Masonluğun başı ise Yahudiliğe dayanır. 

"Yahudi ve hristiyanlar haindirler.Kendilerinden islamı çekip aldıktan 

sonra,onlara şeref elbisesi giydirene Allah lanet etsin."
153

 

 

*Türkiyenin dizayn edilip yönetiminde önemli etkileri vardır.Kurumlara ve 

partilere bir hakimiyetleri vardır. 

Başbakan Erdoğan, “Meğer, CHP’nin yeni genel başkanı, sadece ulusalcı bir 

proje değil, uluslararası bir projeymiş. Biz, CHP’nin yeni genel başkanını, Türkiye’deki 

çetelerin projesi biliyorduk. Meğer sadece onların değil, küresel çetelerin de 

projesiymiş’’ dedi.
154

 

Bu söz yabana atılacak ve es geçilecek bir söz değildir. 

*Bediüzzaman Said Nursi’nin talebelerinden Zübeyir Gündüzalp şöyle der: 

“Biz ahrar, yani hürriyetçiyiz. Şeyhülislam seçmiyoruz ki takvasına bakalım. 

Siyasetçi seçiyoruz. Fikrimize dost olsa yeter. 

            İsim ve şahıslar değişebilir. Ama ölçüler değişmez. Biz ölçülerimize uyanları 

destekleriz. Sahneden düşenleri sahneye çıkarmak bizim işimiz değil.Ölçülerimize uyan, 

bu ölçülerle millet ekseriyetinin desteğini kazanan kim olursa olsun, biz onu reylerimizle 

destekleriz. 

            Mesleğimizde milletin ekseriyetinin hüsnü teveccühünü kaybetmiş, mazi 

olanlarla istikbale yürünmez, onlarla kaybedecek zamanımız yoktur.” 

Masonlarla ilgili olarak haberlerde: 

MHP'de 9 Mason Milletvekili Adayı 

Akit CHP'nin Mason Adaylarını Yazdı 

Alan'dan Sonra MHP'deki 2. Balyozcu 

CHP-BDP-PKK-ERGENEKON: EŞKENAR DÖRTGEN 

Sinan Aygün Nasıl MASON Oldu? 

Mason Alasya'dan namaz karşıtlığı 
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*Masonların şifresini Lozan oluşturmaktadır.
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Lozanın kilidi açılırsa 

masonlukta açılmış olur.
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11-06-2011 

MEHMET ÖZÇELİK 

 

 

 

HARAMIN KITLIĞI 

 

*Daha önce haramın sancısını yazmış,hiçbir doktor tedbirleri haramın sancısını 

dindirmiyor.Haramın sancısı kabre kadar devam ediyordu.Oradan cehenneme kadar 

devam edecek olan bir sancıdır,haramın sancısı. 

 

*Haram yoldan elde edilen domates ve üzümün etrafında yılan çöreklenmiş, 

haram adeta yılana dönüşmüştü. 

 

*Şimdi ise haram paranın getirdiği kıtlığa şahit olmaktayız ki,buna benzer 

yaşanmış hayattan çok örneklere şahid oluruz.Şöyle ki; 

Tarlasını çok güzel ekip,gübreleyip iyi neticeler almak için bankadan faizle para 

çekip,ekinini yerine getirmişti.Eksik bir şeyi yoktu.Çokta ümitliydi.Çiftçiliğin tüm 

gereklerini yapmış,hesabını iyi yaptığını düşünüyordu. 

Her zamanda yapıp çokça ürün aldığı yöntemi yine yerine getirmiş,sebeblere tam 

uymuştu. 

Ancak Allahın hesabını hesaba katmamıştı.Allahın kâinata koyduğu kanunlar 

gereği haramın kanununu  hiç hesaba katmamıştı.Belki de –Allah Rahim ve Kerimdir- 

deyip nefsini savunmaya geçmişti.Bu işlem ayıbını örtmek içindi. 
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O sene beklenmedik bir şekilde bir kuraklık oldu.Tüm masrafları boşa gittiği 

gibi,aldığı faizin paralarını ödeyememenin  yükü çok ağır oldu.Ellerinde olanları da 

kaybettiler. 

Çoluk çocuğumun rızkını temin edeyim deyip düştüğü gayrı meşru yoldan,Allah 

onun çocuklarına hürmeten çocuklarının midesine haramın girmesini engellemişti. 

Haramın getirdiği kıtlık bazen kişinin kendisiyle sınırlı kalmaz,o beldeye bile 

rahmetin gelmesine mani olur. 

 

*Kur’an-ı Kerim-de haram ve yasak olanlar,gizli işlenenlerdir. 

Zina kabulün dışında gizli işlenen bir günahtır. 

Hırsızlık iznin dışında gizli alınan bir şeydir. 

Haram karşısındakinin değil,nefsin onayı ile alınan şeylerdir.Tıpkı Hz.Ali’nin 

namaza gittiğinde atını emanet ettiği kimseye çıkınca altı akçe vereceğini düşünmesine 

rağmen,o kişinin atın yularını çalarak kaçması gibi ki,Hz.Ali’nin de o kişiye vermeyi 

düşündüğü para kadar ödeme yaparak yeni bir tane alması arasındaki fark gibi. 

Haram ile helal arasında ince bir hat,ince bir zar,ince bir düşünce 

bulunmaktadır.  Okyanusları aşan insan haramın ince çizgisinde boğulmaktadır. 

Helalde şeffaflık hüküm sürmekte iken,haramda kapalılık ve bulanıklık 

bulunmaktadır. 

Haramzadeler ve haramzedeler bulanık hayatın bulanık çocuklarıdırlar. 

 

* Cennette sular kaynağından içilecek.Her şeyin aslına varılacak.Gölgelerin 

yerini asıllar alacak. 

Asıl-sız-ların,kök-süz-lerin,kök-süz olanların olmadığı,öksüz olduğu yer. 

Orada her şey kök salmış,o da köküne ulaşılamayan kökler,kökler ülkesi.. 

Haramlar kökü zedelemekte,koparmakta,köksüzleştirmektedir.Cehennem 

köksüzler yurdurdur. 

Haram insan ağacının kökünü fare gibi kemirmektedir. 

 

*Her bir günah içinde ve de haramda küfre gidecek hayatı karartacak bir yol 

bulunmaktadır. 



Haramlar insanın yapısını,proğramını,dna-sını bozmaktadır.Direkmen insanın 

ana merkezine hücum etmekte,virüs gibi çöküşe sebep olmaktadır.  

MEHMET ÖZÇELİK 

09-11-2010 

 

 

 

HANGİ MİLLİYETÇİLİK 

 

Hep son söz olarak Milliyetçilik hakkında konuşmayı erteledim.Kardeş 

huysuzluğudur diyerek kusurları ve yanlışları hep sineye çektim.İyi olur düşüncesiyle 

suskun kaldım. 

Bir olumsuzluk söz konusu olunca hep Milliyetçilerin yönetici kadrosuyla 

yönetilenleri birbirinden ayırarak aynı kefeye koymamaya çalıştım. 

İnanç gibi ortak değerleri ön plana çıkararak birlik ve beraberliğe sebep olacak 

faktörleri ön plana çıkarıp münakaşa kapısını açmamaya gayret gösterdim. 

Samimi ve dürüst olan insanların içlerinde bulunmasının hatırına,sırf onların 

gönülleri kırılmasın diye,neredeyse hakkın hatırını  kırar hale geldim. 

Bu yazı nefsi değil,hakkın hatırını koruma amacına matuftur. 

Kendilerinin dini yakınlılıklarından dolayı sorup öğrenmeye çalışmaları ve 

kabule açık olmaları,onları fanatiklere karşı tercih etmeme sebep oluşturuyordu. 

Hep sabrettim ve iyi niyette bulunarak iyi ve iyiyi görmeye çalıştım. 

Bu uzun zaman özellikle 1970-den beri gözlemlediğim anekdotlar neticesinde bu 

düşünceleri dumura uğratacak çok dejenerasyon ve bozulmaların olduğunu müşahede 

ettim ve kendi kendime sordum; 

Hangi milliyetçilik? 

Evvelden siyasilerle aynı kefede değerlendirmediğim bu insanların sükutu ve 

sükut neticesindeki sukutu çoğununda aynı kefeye girmesine ve hükümde çoğunluğa 

göre değerlendirmesi hasebiyle çoğunluğun aynı kategoride olması  hükmü de genel 

kılmıştır. 



Evet bu yazı tüm milliyetçilere şamil bir yazı değil ancak evvelden yönetenleri 

yönetilenlerden ayırırken,bugün yönetilenlerin pasif,suskun ve şaşkınlığıyla tasdiki,suça 

ortak olduğunun bir göstergesidir. 

Bu milliyetçilik hangi milliyetçilik? 

Duruşu nerede ve kimle ve kiminle? 

1970-lerde beş bin tane genci sol zihniyetli insanlara feda ederek,polisin yapması 

gereken görevi kendi görevi olmadığı halde üstlenmesiyle kaos ortamının oluşmasına 

sebep olan ve sonuçta darbelere bilinçsizce zemin hazırlayan bir milliyetçilik mi? 

O gün gençleri öne süren yöneticileri,şimdi kendileri kendilerini öne sürerek 

kaosu tetiklemektedirler. 

Milliyetçiliği ön plana çıkarıp dini geriye atarak sözde olan bir dine bakan 

milliyetçilik mi? 

Din mi milliyetçiliğin kalkanı yoksa milliyetçilik mi dinin kalkanı olan 

milliyetçilik? 

Gerçek olan İslâmiyet milliyeti mi? 

Yoksa kominizmin sağ kolu olan Turancılık mı? 

-Bediüzzaman Turancılığı kominizm kadar tehlikeli görmüştür. 

Bu tasvib edilebilir mi?İşte; 

Nihal Atsız: 

“Buyursunlar ... Bizim için savaş düğündür 

Din arabın, hukuk sizin, harp Türklüğündür” 

“Atsız’ın ikinci eşi Bedriye hanımdan oğlu şair Yağmur Atsız,Babasının 

“Şamanistliği”konusunda net açıklamalar yapan oğul Atsız’a göre babasının her 

hangi bir dini yoktu.(Bak.Apokrifal.A.Vatandaş.sh.173.) 

 

1995-lerde değerli bir büyüğüm milliyetçi olan oğlunun şimdi İzmir-de mafyanın 

içerisinde bulunduğunu söyleyerek feryad eden ve edilen,Veli Küçük gibi vs kişilerin 

mafya ile özdeşleştiği bir milliyetçilik mi? 

“Abdullah Çatlı ve Mehmet Ali Ağca’yla Avusturyada bir evde beraber 

kaldıklarını söyleyen Oral Çelik,Ağca’nın Bekir Çelenk’le buluşmadan önce Çatlı’ya 

dönerek’Reis,bir gün beni bütün dünya tanıyacak’dediğini;hazırladığı  suikast listesini 

Abdullah Çatlı’ya gösterdiğini de söyledi. 



Çelik,Ağca’nın ölüm listesinde’Bm Genel Sekreteri Kurt Waldheim’dan,İngiltere 

Kraliçesi Elizabeth’e,40’ a yakın ismin bulunduğunu anlattı. 

Çatlı’nın Ağca’ya dönerek ‘Listen bayağı kabarıkmış.Sen yine de Papa’yla başla 

bu işe’diye espri’ yaptığını söyledi.Oral Çelik’in bizi daha da şaşırtan diğer sözleri ise şu 

oldu:”Eğer Kraliçe bugün yaşıyorsa,Abdullah Çatlı ve benim sayemdedir.” 

“Türk ülkücülerinin CIA bağlantılarını araştıran Fransız gazeteci Jean Marie 

Stoerkel de “Saint Pierre’in Kurtları’kitabında Abdullah Çatlı’nın yabancı istihbarat 

örgütleriyle ilişkilerini ortaya koyuyordu.Stoerkel Atv’ye Ağca’nın hapisten 

kaçırılmasında Çatlı ve Cıa’nın işbirliği yaptıklarını da açıkladı.Stoerkel araştırmaları 

sırasında  Çatlı’nın interpol tarafından aranmakta olduğu 1982 yılında İtalyan Gladio 

örgütünün bir ajanı ile birlikte Amerikan koruması altında Miami’ye giriş yaptığını da 

ortaya çıkarmıştı.”( Apokrifal .age.158-160. 

“Tuncay Güney,Veli Küçük’ün örgüt toplantılarında,her defasında büyük bir 

özlemle şaman dinini anlattığını öne sürdü.Güney-e göre Veli Küçük,’Türklerin ana dini 

Şamanizmdir.Biz de birer Şamanız’diyordu.”(22-Nisan-2008-Sabah,bak. Apokrifal. age. 

sh.171) 

Bunların anlatılmasındaki amaç;nerede ve nasıl durduğunu,ne yapıp kime nasıl 

hizmet edildiğinin bilinmesidir. 

 

 

BİZİM TARLAYI ÇOK ÖNCEDEN SÜRMÜŞLER 

 

*Alparslan Türkeş-in hafta sonu ölmesiyle birlikte ilk düşüncem,hemen ertesi 

günü giderek o memleketin ülkü ocaklarını kuran ikinci derecedeki şahsa,meslektaşlık 

yönüyle taziyelerimi iletmek düşüncesiydi. 

Bu arkadaş değerli,samimi,dürüst ve tarihi şuuru olan tarihçi  birisi idi.. 

Taziyelerimi kendisine söylediğimde ilk tepkisi şu olmuştu; 

-Boş ver hocam,iyi ki öldü,eğer ölmeseydi ülkücü gençliği Atatürkçü gençliğe 

dönüştürecekti,Atatürkçü yapacaktı,plânı buydu. 

Sebebini kendisine o gün sormamıştım.Şimdi görünen o ki;adeta Add gibi bir 

derneğe dönüşeceğini ima ediyordu. 

Bu gün de eski ülkücülerin devre dışı bırakılmaya çalışılması gibi,farklı yöne 

yönlendirme çabalarının olduğu muhakkaktı. 



Yani eski ve de inançlı olanların devre dışı bırakılarak dinden uzaklaşan ve içi 

doldurulmamış,mücerred ve soyut bir milliyetçilik mi oluşturulmaya çalışılıyor? 

Tıpkı rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun, "Bizim tarlayı çok önceden 

sürmüşler"dediği gibi başkaları tarafından bir şekillendirme mi söz konusu? 

 

*Bir sohbet toplantısında bir arkadaş o toplantıya ikinci gelişiydi, münasebeti 

yok iken,orada bulunanlara damdan düşer gibi; 

-Burada Atatürk-ü sevmeyen var mı? dedikten sonra bunu adeta sorgularcasına, 

orada bulunanlara;Sen Atatürk’ü seviyor musun?diye teker teker sordu. 

Sıra bana gelmişti.Kendisini sınamak ve klişeleşmiş sloganlardan düşünceye 

sevketmek,kuru kuru bir iddiadan kurtarmak için;’Sevmediğimi söyleyip’ anlatmak 

için devam etmeme müsaade etmeden; -elbette bazı yanlışları olduğunu,hiçbir meseleyi 

millete danışmadan temel değerleri kaldırması,bin yıllık birikimlerimizi bir çırpıda 

değiştirdiği,vs- diyerek kendisi yine cevaplayıp yanlışlığını anlaması,körü körüne 

saplantının ve sevmenin ne kadar mantıksızlığını anlayarak geri adım atması 

bilinçsizliğin bir sonucu olduğunu gösterdi. 

Bu mudur milliyetçi olmak?Atatürkçü Düşünce derneğinin bir şubesi mi? 

 

*Hiç namaz kılmayarak,kabre yaklaşmış maneviyattan uzak yaşamak mıdır 

milliyetçi olmak? 

Dini eserlere ve tesettür konusunu savunan kişilere mesafeli durmak mıdır 

milliyetçi olmak? 

Dine hizmeti bir gaye edinmeyip sadece milliyet söylemleriyle hareket etmek 

midir milliyetçi olmak? 

İnançlı insanlara ve değerlere karşı yapılan saldırılara ses çıkarmayıp tarafsız 

duruş sergilediğini zannetmek midir milliyetçi olmak? 

Küfürlü ve kaba sözleri normal bir davranış olarak görmek midir millliyetçi 

olmak? 

Konuşmalarında göbek aşağı konuşmak,sürekli siyaseti ön plana çıkarmak, 

manevi boşluğun bir eseri değil midir? 

 

Ergenekona Ergenekonculardan daha fazla avukatlık yaparak onları savunmak, 

ciddi ve asırlık olan bu büyük tehdidi sulandırmak mıdır milliyetçi olmak? 



Ergenekona olan tavrını açıkça ortaya koymayarak,zımni destek vermek midir 

milliyetçi olmak? 

Bu anlatılanlar mevzii olmayıp,hayattan alınmış bir çok örneklerden bir kaçıdır. 

Eğer bu ve buna benzer meselelere sahib olmak ve yapmak milliyetçilik ise bir 

insan olarak o milletten de o milliyetten de uzağım,kaçarım,nefret ve lanet ederim. 

Lanetlik olan ergenekona destek olmak veya sulandırmak lanetlenmektir ve ben 

de lanetliyorum. 

Zira taraftar olanlara tarih de lanet edecektir.Binlerce delil,yüzlerce ses kaydına 

karşı sessiz kalmak büyük vebaldir. 

Bu konuda üç yıldır her gün haber tutuyorum. Yazılar yazıyorum. Dehşet ses  

Kayıtlarını tutuyorum. 
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NEREDEKİ MİLLİYETÇİLİK?  

 

Bir öz eleştiri yaparak nerede durulduğuna ve bulunulduğuna bakılmalıdır. 

Askeri vesayetten yana mıdır? 1970-lerin irsi olan hastalığı gereği kaba kuvvetle 

çözmekten yana mıdır? 

Kavgadan ve münakaşadan beslenen insanlar,müsbet hareket edemezler..hareket 

etmeleri de beklenemez. 

Milliyetçiler maneviyatı öne çıkarmalıdır.Gerçek Osmanlıyı temsil ediyorlarsa, 

Edebalisini bulmalı,Yesevisine kavuşmalı,dergahını kurmalı ve sürdürmelidir. 

 

*Memleketten seçilen milliyetçi milletvekiline,medyadan bir arkadaş soruyor; 

-Siz Ankaraya vardığınızda bir kısım subayın sizlerin kulaklarınızı çektiği 

söyleniyor,doğru mu? 

O milletvekilinin cevabı sadece bir gülmek??? 

Gerçekten çekiliyor mu?Zira hala askeri vesayetin meclis ve hukuk üzerindeki 

baskısı devam etmektedir. 
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Milliyetçilerin ürettiği alternatifler nelerdir?Zira denenmiş olan bir daha 

denenmez. Bir mü’min bir delikten iki kere ısırılmaz. 

İktidarlık reddedilip yardımcılık tercih edildi. Onda da pkk-nın başı idamdan 

alındı. 

İdam kararı verilmiş olmasına rağmen,Abdullah Öcalan-ı astırmamak için idam 

kararının kaldırılmasının altına imza atmak mıdır milliyetçi olmak? 

İp-sizlikten olsa gerek!!! 

 

KİMİNLE BERABER OLUNAN MİLLİYETÇİLİK 

 

Seçimlerde Akp-ye oy vermeyin,kazanamayacaksanız Chp-ye oy verin demek 

midir milliyetçi olmak? 

Sağda başbakan olmayı değil de solda başbakan yardımcılığını tercih etmek 

midir milliyetçi olmak? 

Siyaset taraftarlıktır.Taraftarı şeytan da olsa taraftardır.Siyasetin içerisine giren 

mutlaka kirleniyor,kirletiyor..isterse evliya olsun. 

Sola payanda olmak mıdır?Solun veya ergenekonun sağ kolu görünümü vermek 

midir? 

Millete ve inançlı insanlara karşı kurt kesilirken Rahşan Ecevit-e karşı kuzu 

olmak mıdır milliyetçi olmak? 

Çok şeylerin Dna-sıyla oynanmaktadır.Yoksa kurtlarında mı Dna-sı değiştirildi? 

 

*Tarafsız gibi görünüp aslında muhalif tarafa taraf olmak kiminle beraber 

olmaktır? 

 

Mecliste sola sağdan daha yakın olmak,müsbet insanların hizmet yapmasını 

engellemek milliyetçi midir ? 

Sürekli hırçın,çığırtkan,saldırgan,alternatif üretmeden tenkit eden bir kimlikte 

midir?Temsil edenle edilenler hangi platformdadırlar? 

 

*Olağan üstünün olmasını ısrarla isteyip kandan ve kaostan pay almaya çalışmak 

mıdır milliyetçi olmak? 



Alperen kimliğiyle öne çıkan,maneviyatı öne çıkaran merhum Muhsin 

Yazıcıoğlu-ndan ayrılıp uzaklaşmak mıdır milliyetçi olmak? 

Milliyetçilerin kimliği,kişiliği,görüntüsü,iddiası,savunması,tarafı nedir ve 

nerededir? 

Ben söyleyeyim;Acaba İbrahimin ateşini söndürmek için ağzına su alan karınca 

misali gibi görünürken,bilinçsizce Nemrudun ateşine odun taşımak mıdır? 

 

MİLLİYETÇİLİK HAYATIN NERESİNDE OLMAKTIR? 

 

*Kendisi kürt iken veya gerçek kimliğini araştırdığında çok göç alan bu 

memlekette mutlaka bir başka ırktan olacağı kesin iken,neyin milliyetçiliği,hangi 

milletin ve milliyetin savunuculuğudur? 

Neyin kardeşliğidir?Milliyetin mi inancın mı? 

Milliyetçi olmak gençliğin his ve hevesini tatmin için,geçici bir zevk verici bir 

ideolojimidir?Yaşlılıkta ne kadar geçerli olarak sürdürülmektedir? 

Daha bir çok faktörün sıralanabileceği ve hayattan alınan bu soruların 

neresindedir milliyetçilik ve milliyetçiler? 

 

*1970-lerde duyduğum ve gördüğüm ‘İslâmi hareket ve Türkeş’adlı eser belki 

siyasi ağırlıklı olarak hazırlanmış bir broşürdü.Ancak gerçek dışı olmadığı belgelerle 

tescil ve tesbit edilmişti.Yabana atılır iddialar değildi.Bunlar görülmemekte ve 

düşünülmemekte midir? 

 

*Gene de yönetilen kesim suskunluğunu istemediği halde sürdürmektedir?1980 

ihtilalinde işin hapis ve cezalar ile sıkıntısını çekenler,bunun ve bunu yapanların 

cezalandırılmasını isterken,milliyetçi siyasi görüş olarak mecliste verdiği oy daha 

doğrusu vermediği oyla,katılımı gerçekleştirmemesiyle 1980 anayasası olan darbe 

anayasasına evet ve devam demek midir milliyetçi olmak? 

Kendisi –hayır- demeyip ve de adamlarına güvenmediğinden dedirttirmeyerek 

şimdi de hangi yüzle milletten hayır denilmesi istenilecektir. 

Ayinesi iştir kişinin,lafa bakılmaz… 

 



*Milliyetçilerin son yıllarda gösterdiği en başarılı uygulaması 1980-den biraz 

ders almış olsa gerek ki,gençliği sokaklara dökmemesidir.Bu dökülmeyecek anlamına 

olmadığı halde,birkaç kere denenen çıkarma oyunlarıyla sarsıntı geçirmiş olmasıdır. 

Ancak dediğim gibi,bu seferde kendileri sokaklara dökülmektedirler. 

Bilinmelidir ki;menfi milliyetçilik batının içimize attığı bir kanser hastalığıdır. 

Pkk gibi Kürtçülüğün hareket ve iddia alanını geliştirme ve genişlettirme alanıdır. 

Unutulmamalıdır ki;kabirde insanlara ırklarından sorulmayacaktır.Allah 

insanları ırklarının üstünlüğüne göre değil,takva denilen inancı ve ibadeti ve günahtan 

kaçtığı nisbetinde değerlendirecektir. 

İslâmın ne kadar içerisindedirler?Neresindedirler? 

O halde soruyorum;bu milliyetçilik hangi milliyetçilik? 

 

*Başbakan terörü bitirmek için tüm parti başkanlarıyla görüşüp randevu 

alırken, milli mesele olan terör ve pkk konusunda başbakana el uzatılmamakta,davetine 

karşılık verilmemektedir.Başbakanda bunları  Dtp ile aynı kefeye koyarak bunların 

terörden nemalandıklarını söylemiştir. 

Eğer terör ve pkk biterse milliyetçilikte biter korkusu mu var? 

 

1970-lerde milliyetçilik yoğun vardı çünkü ortaya çıkmalarını kendilerince 

gerektiren terör vardı.Terör kahramanları!!! 

Adeta o dönemde sağ ve sol birbirlerinin varlığına varlık sebebi oldular. 

Terör biterse acaba neye ve nereye yöneleceklerdir?Ne gibi bir projeleri 

mevcuttur?Davaları ne olarak devam edecektir? 

Belli ki tüm dava siyasetteki muhalefet üzerine bina edilmektedir. 

Öyle de oldu;mafyaya,kendi dünyasına,iş dünyasına,sefahete,âhirete gidenlerle 

bu dağınıklık kendini gösterdi. 

 

MİLLİYETÇİLİK VE MİLLİYETÇİLER AYIKLANIYOR MU? 

 

*1980 darbesinde inançlı ve milliyetçi kesimlerin çektiğini görmemek,adeta darbe 

yiyenlere ‘oh olsun’ deyip görmemek ve aldırmamak,bigane kalmak ve onlara bunları 



yapanların cezalandırmamalarını istemek amacıyla daha şimdiden ‘hayır’ deme 

davranışında bulunmak ne kadar kişilikli ve seviyeli bir davranıştır? 

Milliyetçiler kimin vesayeti altındadırlar?Derin devletin mi?Ordunun 

mu?Rejimin mi? 

Vesayetlik uğruna yanlışlara göz yumulmakta hatta sahip çıkılmaktadır… 

Bu yapıcı bir tahlil olup,içerisinde bulunan özellikle samimi kimselerin mutlaka 

ve mutlaka kendilerine sorması gereken bir sorudur… 

Milliyetçilik çok kirlendi? 

Bu feryat yanan vatan evinden bir şeyleri,bir kısım iyi niyetlileri kurtarma 

çabasıdır… 

Hadi diyelim ki Chp-nin i’rab-dan mahalli yok,ya peki milliyetçi olanlar i’rabın 

neresindeler? 

 

*Bu memleketin milliyeti,hedefi,ruhu İslâm olan;sağlıklı,ifrat ve tefritten 

uzak,istikametli bir siyasetçiye,ülkücüye,Süleymancıya, Fethullahçıya,Nurcuya, 

Tarikatçıya ihtiyacı vardır.Herkes aynı ve bir olamaz. 

Halktan ve değerlerinden kopuk,ifrat ve tefritte,en önemlisi maneviyattan uzak 

ve yabani,sefih ve kirli işlere bulaşmış insanlara hiç mi hiç ihtiyaç yoktur. 

 

İşte üç yıldır tuttuğum haberlerden 2010 yılının haberlerinden bir kısmı; 

 

MHP için yol ayrımı: Milliyetçilik mi? Ulusalcılık mı? 

JANDARMA’DAN DÖRTYOL İTİRAFI: O MHP’Lİ MUHBİRİMİZDİR  

MHP'li Kılıç JİTEM elemanı çıktı 

MHP'li Başkanvekili'nin derin teması 

MHP'li Çakmaklı, 'hayır' oyuna dayanak oluşturmak için darbecilerin avukatı 

kesildi 

Eski ülkücü yazar: Milliyetimiz İslamiyettir 

MHP yönetimine soğuk duş - Video 

Merhum Türkeş sert tepki göstermiş 

"MHP'nin YARSAV'ın yanında ne işi var?" 

http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1014899&title=yorum-prof-dr-ibrahim-aydin-mhp-icin-yol-ayrimi-milliyetcilik-mi-ulusalcilik-mi
http://www.taraf.com.tr/haber/jandarma-dan-dortyol-itirafi-o-mhp-li.htm
http://www.habervaktim.com/haber/134310/mhpli_kilic_jitem_elemani_cikti.html
http://www.habervaktim.com/haber/134133/mhpli_baskanvekilinin_derin_temasi.html
http://www.habervaktim.com/haber/133220/mhpli_cakmaklidan_tuhaf_aciklama.html
http://www.habervaktim.com/haber/133220/mhpli_cakmaklidan_tuhaf_aciklama.html
http://www.risalehaber.com/news_detail.php?id=82618
http://www.samanyoluhaber.com/h_436835_mhp-yonetimine-soguk-dus---video.html
http://www.samanyoluhaber.com/h_436878_merhum-turkes-sert-tepki-gostermis.html
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1006408&title=mhpnin-yarsavin-yaninda-ne-isi-var


Topçu: Referandum, darbe mağduru ülkücülere iade-i itibar getirecek 

MHP ırkçılığına Sakarya kızgın  

Bahçeli buna ne diyecek? 

Erdoğan, MHP ve BDP'yi millete havale etti 

'Cuntacıların yargılanmasına MHP destek vermeliydi' 

12 Eylül mağduru ülkücülerin çoğunluğu 'evet' diyecek 

MHP'li vekilden cesur çıkış 

MHP ve BDP ile görüşmek teröre hizmet 

Bahçeli son noktayı koydu 

Ülkücüler 12 Eylül Hatırına Evet Diyecek 

İşte CHP ve MHP'nin gerçek tavrı 

Bahçeli noktayı koydu: Başbakan ile görüşmem... 

MHP neden marjinalleşiyor? 

Türkeş'in gerçek adı Alparslan Türkeş değilmiş! 

Bahçeli'yi terleten belge 

Bahçeli aydınları ayağa kaldırdı 

MHP, CHP'den AK Parti'ye geçtiler 

MHP'lilerin göremediği gerçek 

Ülkücü tabanın referandumda 'evet' diyeceğine inanıyorum 

Bahçeli hükümeti istifaya çağırdı 

AK Parti İl Başkanı: Provokasyonun arkasında MHP ve İP var 

Bahçeli'den yeni anayasa tepkisi 

CHP-MHP Pazarlığını Deşifre Etti 

MHP'lilerin düştüğü hale bak! 

MHP'den ŞOK eden onay! 

'Milliyetçiliğin açılıma ihtiyacı var' 

Emre Uslu: ‘Derin Devlet MHP’yi kuşatıyor’ 

http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1005956&title=topcu-referandum-darbe-magduru-ulkuculere-iadei-itibar-getirecek
http://www.taraf.com.tr/haber/mhp-irkciligina-sakarya-kizgin.htm
http://www.samanyoluhaber.com/h_434191_bahceli-buna-ne-diyecek.html
http://www.habervaktim.com/haber/131118/erdogan_mhp_ve_bdpyi_millete_havale_etti.html
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1004267&title=cuntacilarin-yargilanmasina-mhp-destek-vermeliydi
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1004266&title=12-eylul-magduru-ulkuculerin-cogunlugu-evet-diyecek
http://www.samanyoluhaber.com/h_433537_mhpli-vekilden-cesur-cikis.html
http://yenisafak.com.tr/Politika/?t=13.07.2010&i=267891
http://www.samanyoluhaber.com/h_433910_bahceli-son-noktayi-koydu.html
http://www.habervaktim.com/haber/130376/ulkuculer_12_eylul_hatirina_evet_diyecek.html
http://www.habervaktim.com/haber/130028/iste_chp_ve_mhpnin_gercek_tavri.html
http://www.samanyoluhaber.com/h_429172_bahceli-noktayi-koydu-basbakan-ile.html
http://www.zaman.com.tr/yazar.do?yazino=1001389&title=mhp-neden-marjinallesiyor
http://www.habervaktim.com/haber/128481/turkesin_gercek_adi_alparslan_turkes_degilmis.html
http://www.habervaktim.com/haber/128126/bahceliyi_terleten_belge.html
http://www.habervaktim.com/haber/127508/bahceli_aydinlari_ayaga_kaldirdi.html
http://www.samanyoluhaber.com/h_425979_mhp,-chpden-ak-partiye-gectiler.html
http://www.habervaktim.com/haber/126184/mhplilerin_goremedigi_gercek.html
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=994127&title=ulkucu-tabanin-referandumda-evet-diyecegine-inaniyorum
http://www.habervaktim.com/haber/124462/bahceli_hukumeti_istifaya_cagirdi.html
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=982422&title=ak-parti-il-baskani-provokasyonun-arkasinda-mhp-ve-ip-var
http://www.habervaktim.com/haber/121160/bahceliden_yeni_anayasa_tepkisi.html
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=286074
http://www.habervaktim.com/haber/119637/mhplilerin_dustugu_hale_bak.html
http://www.habervaktim.com/haber/119164/mhpden_sok_eden_onay.html
http://www.haber7.com/haber/20100426/Milliyetciligin-acilima-ihtiyaci-var.php
http://www.taraf.com.tr/makale/11042.htm


MHP'nin asıl düşmanı 

Bomba atma emrini Veli Küçük'ten aldığını yalanlamadı 

Malesef MHP bunu yapmış! 

Ülkücüler Arınç'ı niçin hayırla yad ediyor 

MHP'ye tepkiler dinmek bilmiyor 

Veli Küçük'ün tetikçisi yakalandı 

MHP-CHP ve Saadet de yetmiyor-Anket 

Bahçeli'den ülkücülere ağır itham 

Bahçeli'ye Mehmet Ağar ve DP uyarısı 

Devlet Bahçeli’nin “12 Kötü Adam” 

'MHP ile CHP aynı çizgide' 

MHP'ye Tarihi Uyarı 

Yahudilerden Türkeş'e Destek 

CHP'nin MHP kurgusu 

MHP Durak İle Dibe Vurdu 

Bahçeli: 'Destek Vermeyeceğiz' 

Darbeci MHP'ye tepkiler çığ gibi  

MHP ve CHP'nin gerekçesi aynı! 

'Ülkücüleri sokağa dök, ortam hareketlensin' 

MHP'li gazete sahiplendi Milliyet ast-üst yaptı 

MHP'li Deniz Bölükbaşı, Başbakanı Tehdit Etti 

Bahçeli soruları cevapsız bıraktı 

Bahçeli hedef gösterince MHP silindi! 

MHP'den istifa edip AK Parti'ye geçtiler 

MHP'nin hedefindeki 2 gazete 

Bahçeli ülkücüleri düşman mı görüyor 

MHP yönetimine sorular! 

http://www.samanyoluhaber.com/h_410245_mhpnin-asil-dusmani.html
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=975502&title=bomba-atma-emrini-veli-kucukten-aldigini-yalanlamadi
http://www.habervaktim.com/haber/118034/malesef_mhp_bunu_yapmis.html
http://www.haber7.com/haber/20100418/Ulkuculer-Arinci-nicin-hayirla-yad-ediyor.php
http://www.samanyoluhaber.com/h_409576_mhpye-tepkiler-dinmek-bilmiyor.html
http://www.samanyoluhaber.com/h_409024_veli-kucukun-tetikcisi-yakalandi.html
http://www.haber7.com/foto-galeri.php?cID=4507
http://www.samanyoluhaber.com/h_408112_bahceliden-ulkuculere-agir-itham.html
http://www.haber7.com/haber/20100413/Bahceliye-Mehmet-Agar-ve-DP-uyarisi.php
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=281773
http://www.samanyoluhaber.com/h_405871_mhp-ile-chp-ayni-cizgide.html
http://www.habervaktim.com/haber/113992/mhpye_tarihi_uyari.html
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=279423
http://www.haber7.com/haber/20100324/CHPnin-MHP-kurgusu.php
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=278914
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=278769
http://www.bugun.com.tr/haber-detay/96717-darbeci-mhp-ye-tepkiler-cig-gibi-haberi.aspx
http://www.habervaktim.com/haber/112605/mhp_ve_chpnin_gerekcesi_ayni.html
http://www.haber7.com/haber/20100303/Berk-ve-Cihanere-yonelik-suclamalar.php
http://www.haber7.com/haber/20100226/MHPli-gazete-sahiplendi-Milliyet-astust-yapti.php
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=273369
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=273369
http://www.samanyoluhaber.com/h_394858_bahceli-sorulari-cevapsiz-birakti.html
http://www.haber7.com/haber/20100211/Bahceli-hedef-gosterince-MHP-silindi.php
http://www.samanyoluhaber.com/h_391942_mhpden-istifa-edip-ak-partiye-gectiler.html
http://www.samanyoluhaber.com/h_392353_mhpnin-hedefindeki-2-gazete.html
http://www.bugun.com.tr/haber-detay/92323-bahceli-ulkuculeri-dusman-mi-goruyor-haberi.aspx
http://www.habervaktim.com/haber/107169/mhp_yonetimine_sorular.html


'MHP iktidara geldiğinde ülke bölünür' 

Barlas, Bahçeli'ye Böyle Seslendi 

MHP'li Durmuş'un Başbakan'ın eşi 

"MHP ve CHP etrafında birleşin" 

MHP'yi Seçime Zorlayan Olay! 

Bahçeli'nin 'anayasa' ve 'laiklik' kaygısı 

Milliyetçiler Yüzünden Tahtı Bıraktı 

Artık Milliyetçi HAREKAT Partisi 

TSK MHP Tüzüğünde... 

 

(http://www.adimder.com/haberler/2010haberarsivi.htm ) 

 

2007-8-9 yılları haberleri için, Her birinin üzerine tıklayarak geniş haber 

okunabilir.: 

 

'CHP'nin MHP'den farklı kalmadı' 

MHP'li başkan: Hain damgası vururuz 

'Türkeş'i hiç sevmedim, MHP'li olmadım' 

Ülkücü gençlerle rektör arasında söz düellosu 

Milliyetçilik şeytani bir buluştur 

MHP iktidarının 'yandaş basın'ı bu mu? 

MHP'den istifa edip CHP'ye geçtiler 

MHP'den hükümete katsayı desteği sözü 

'Bu Ülkede Irkçılık Olmadı Mı?' 

Bahçeli'nin millet ayaklanır iması Canlı 

MHP'den ses seda yok 

Milliyetçilik laf ile değil icraat ile olur 

http://www.bugun.com.tr/haber-detay/92239-mhp-iktidara-geldiginde-ulke-bolunur-haberi.aspx
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=270727
http://www.samanyoluhaber.com/h_391160_sozleri-turkiyeyi-ayaga-kaldirdi.html
http://www.samanyoluhaber.com/h_390866_mhp-ve-chp-etrafinda-birlesin.html
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=269843
http://www.haber7.com/haber/20100119/Bahcelinin-anayasa-ve-laiklik-kaygisi.php
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=265361
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=265343
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=265137
http://www.adimder.com/haberler/2010haberarsivi.htm
http://www.haber7.com/haber/20091223/CHPnin-MHPden-farkli-kalmadi.php
http://www.samanyoluhaber.com/h_336654_mhpli-baskan-hain-damgasi-vururuz.html
http://yenisafak.com.tr/Gundem/Default.aspx?t=22.12.2009&c=1&area=4&i=230358
http://www.haber7.com/haber/20091219/Ulkucu-genclerle-rektor-arasinda-soz-duellosu.php
http://www.risalehaber.com/author_article_detail.php?id=7030
http://www.haber7.com/haber/20091218/MHP-iktidarinin-yandas-basini-bu-mu.php
http://www.samanyoluhaber.com/h_333750_mhpden-istifa-edip-chpye-gectiler.html
http://www.haber7.com/haber/20091208/MHPden-hukumete-katsayi-destegi-sozu.php
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=259706
http://www.haber7.com/haber/20091208/Bahcelinin-millet-ayaklanir-imasi-Canli.php
http://www.samanyoluhaber.com/h_332620_mhpden-ses-seda-yok!.html
http://www.habervaktim.com/haber/95810/babacan_milliyetcilik_laf_ile_degil_icraat_ile_olur.html


Milliyetçiliğin ortak bir dili yok! 

MHP kongresinde ölü delegelerin oy kullandığını 

Konuştukça MHP'li vekilleri çileden çıkardı VİDEO 

CHP ve MHP'den ortak istifa çağrısı 

“Türkçülüğü Türkler yapmıyor” 

'CHP ve MHP tahrik ediyor' 

MHP yönetiminden tehlikeli karar 

MHP'liler birbirine girdi - Video 

Canikli: MHP Terörden Besleniyor 

TÜRKEŞ'TEN ERMENİLERE ÖVGÜLER 

Türk Olmayan Türkçüler 

Oğul Türkeş&Ermeni Görüşmesi 

MHP'nin 2 numarası ağzını bozdu 

MHP ile CHP'nin arası açıldı 

MHP camiasını derinden sarsan olay 

MHP İstanbul'da 'istifa' depremi 

MHP ülkeyi çoktan böldü 

Irkçılık için savaşan bizden değildir 

Asıl bölücüler CHP ve MHP 

Türkeş'in ikinci nikahı gizlice kıyılmış 

BAHÇELİ SUSSUN EVLAT ACISINI BİLMEZ 

ÜLKÜCÜ ÖLÜM TİMİNE BASKIN 

MHP'li Başkan Livorno 'Yoldaş'lığı 

Bahçeli: CHP başörtüsü ikiyüzlüsü 

Milliyetçi sesler açılım için ne dedi? 

Bahçeli Ölçüyü Kaçırdı ! 

İP'ten MHP'ye 'Ortaklık' Teklifi 

http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=921148&title=milliyetciligin-ortak-bir-dili-yok
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=256787
http://www.haber7.com/haber/20091111/Konustukca-MHPli-vekilleri-cileden-cikardi-VIDEO.php
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=914432&title=chp-ve-mhpden-ortak-istifa-cagrisi
http://www.risalehaber.com/news_detail.php?id=64288
http://www.samanyoluhaber.com/h_324192_chp-ve-mhp-tahrik-ediyor.html
http://www.samanyoluhaber.com/h_324294_mhp-yonetiminden-tehlikeli-karar.html
http://www.samanyoluhaber.com/h_323689_mhpliler-birbirine-girdi---video.html
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=251197
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=250454
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=250855
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=250332
http://www.samanyoluhaber.com/h_321085_mhpnin-2-numarasi-agzini-bozdu!.html
http://www.samanyoluhaber.com/h_320470_mhp-ile-chpnin-arasi-acildi.html
http://www.samanyoluhaber.com/h_318866_mhp-camiasini-derinden-sarsan-olay.html
http://www.habervaktim.com/haber/88590/mhp_istanbulda_istifa_depremi.html
http://www.taraf.com.tr/haber/41400.htm
http://www.risalehaber.com/news_detail.php?id=61917
http://yenisafak.com.tr/Politika/Default.aspx?t=21.09.2009&c=2&area=4&i=212170
http://www.haber7.com/haber/20090912/Turkesin-ikinci-nikahi-gizlice-kiyilmis.php
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=244101
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=243912
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=243319
http://www.habervaktim.com/haber/85872/bahceli_chp_basortusu_ikiyuzlusu.html
http://www.samanyoluhaber.com/h_313646_milliyetci-sesler-acilim-icin-ne-dedi.html
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=242086
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=241254


MHP'ye çözümünü sordu Canlı izle 

Bahçeli Ve Öcalan'ın Benzerliği 

Bozdağ'dan MHP'yi bitiren sözler 

MHP'nin teşkilat oluşturamadığı il... 

MHP'nin PKK ve Apo ile pazarlığı 

İşte Bahçeli'nin O İDAM İMZASI 

Ergenekon savcısına başvuran MHP'li 

MHP idamın kaldırılmasına oy verdi mi? 

Perinçek MHP&CHP'ye Seslendi 

Topçu MHP liderini topa tuttu 

BBP lideri Topçu'dan ŞOK İDDİA 

MHP'li Vural'ın başını öne eğecek bilgi 

Atalay'dan CHP ve MHP'ye rest ! 

Bahçeli'den İhanet Suçlaması 

Bahçeli'den yine olay açıklamalar ! 

MHP 40 yıl sonra farkına vardı ! 

Bahçeli'nin Aldığı Kararın Sırrı 

MHP dağdan besleniyor... 

MHP'li başkanın başörtüsü rahatsızlığı 

Türkeş'ten Yazıcıoğlu'na: Hakkımı helal etmem 

Türkler, Müslümanlar için ön ayak oldu 

MHP ve DTP, Çin'de 'göbek' attı Video 

'Sağ Kol'dan Bahçeli'ye Suçlama 

MHP'de İslam'ı savunmak, İsrail dostuna kaldı 

Bahçeli'den MHP adına 'andıç' garantisi 

İşte Ülkücülerin Ergenekon'a bakışı 

Gizlilik kaydı olmasa MHP ve DSP'nin İsrail'le yaptığı anlaşmaları açıklarım 

http://www.haber7.com/haber/20090824/MHPye-cozumunu-sordu-Canli-izle.php
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=241055
http://www.habervaktim.com/haber/84251/bozdagdan_mhpyi_bitiren_sozler.html
http://www.haber7.com/haber/20090824/MHPnin-teskilat-olusturamadigi-il.php
http://www.bugun.com.tr/haber-detay/76817-mhp-nin-pkk-ve-apo-ile-pazarligi-haberi.aspx
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=241097
http://www.samanyoluhaber.com/h_312546_ergenekon-savcisina-basvuran-mhpli.html
http://www.habervaktim.com/haber/83321/mhp_idamin_kaldirilmasina_oy_verdi_mi.html
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=239449
http://www.samanyoluhaber.com/h_311463_topcu-mhp-liderini-topa-tuttu.html
http://www.samanyoluhaber.com/h_311805_bbp-lideri-topcudan-sok-iddia.html
http://www.samanyoluhaber.com/h_311302_mhpli-vuralin-basini-one-egecek-bilgi.html
http://www.samanyoluhaber.com/h_311000_atalaydan-chp-ve-mhpye-rest-!.html
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=238757
http://www.samanyoluhaber.com/h_310675_bahceliden-yine-olay-aciklamalar-!.html
http://www.samanyoluhaber.com/h_310697_mhp-40-yil-sonra-farkina-vardi-!.html
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=237912
http://www.samanyoluhaber.com/h_310426_mhplileri-cok-kizdiracak-sozler-!.html
http://www.samanyoluhaber.com/h_310090_mhpli-baskanin-basortusu-rahatsizligi.html
http://www.habervaktim.com/haber/78429/turkesten_yaziciogluna_hakkimi_helal_etmem.html
http://www.haber7.com/haber/20090704/Turkler-Muslumanlar-icin-on-ayak-oldu.php
http://www.haber7.com/haber/20090629/MHP-ve-DTP-Cinde-gobek-atti-Video.php
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=230429
http://www.habervaktim.com/haber/76614/mhpde_islami_savunmak_israil_dostuna_kaldi.html
http://www.haber7.com/haber/20090616/Bahceliden-MHP-adina-andic-garantisi.php
http://www.samanyoluhaber.com/haber-153836.html
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=856234&title=gizlilik-kaydi-olmasa-mhp-ve-dspnin-israille-yaptigi-anlasmalari-aciklarim


MHP seçimlerde CHP'ye çalışmış 

Milliyetçilik ve temel ideolojiler 

MHP Diyarbakır'dan Çekildi 

Türkeş'in Yeşil'le İlişkileri 

MHP'li İzgi'nin kirli ilişkileri! 

Ergenekon'un MHP planında rol almış 

MHP'li vekilden esrarengiz görüşme 

MHP'nin Ege'deki kazancı CHP'lilerden! 

Arınç'tan CHP-MHP ittiafakı iddiası 

Ağar'dan tehdit: Ülkeyi kana bularım 

Türkeş hakkında çarpıcı iddia 

Bahçeli "Ergenekon" diyemedi-CANLI 

MHP'de Şandır çatlağı mı? 

MHP'DE ERGENEKON RAHATSIZLIĞI 

Irklar nasıl oluştu? 

MHP sol,chp sağ oylara talip 

Ülkücülere "Ermeni" Şoku 

CHP’li Başkan’a MHP sahip çıktı 

MHP, AKP'yi Kapattırmak İstiyor 

MHP, Sivas'tan ötede yok! 

Ülkücüler oyun bozdu! 

Tuğrul Türkeş'in Cinsel Hayatı 

Bu defa CHP ve MHP şok olacak ! 

CHP-MHP'yi baraj altına iten Anket 

Devlet Bahçeli Fena Yakalandı 

MHP, AKP'ye Yine Tuzak Mı Kurdu 

MHP'li vekilden 'İDAM' teklifi 

http://www.samanyoluhaber.com/haber-153861.html
http://www.turkiyegazetesi.com/haberdetay.aspx?haberid=409540
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=222496
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=221873
http://www.habervaktim.com/haber/70629/mhpli_izginin_kirli_iliskileri.html
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=844303&title=ergenekonun-mhp-planinda-rol-almis
http://www.samanyoluhaber.com/haber-146442.html
http://www.haber7.com/haber/20090403/MHPnin-Egedeki-kazanci-CHPlilerden.php
http://www.habervaktim.com/haber/65406/arinctan_chp_mhp_ittiafaki_iddiasi.html
http://www.samanyoluhaber.com/haber-140520.html
http://www.samanyoluhaber.com/haber-137502.html
http://www.habervaktim.com/haber/54346/bahceli_ergenekon_diyemedi_canli.html
http://www.habervaktim.com/haber/52612/mhpde_sandir_catlagi_mi.html
http://www.samanyoluhaber.com/haber-132736.html
http://www.habervaktim.com/haber/48858/irklar_nasil_olustu.html
http://www.aksiyon.com.tr/detay.php?id=31843
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=194179
http://www.samanyoluhaber.com/haber-123355.html
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=189727
http://www.habervaktim.com/haber/38142/mhp_sivastan_otede_yok.html
http://www.samanyoluhaber.com/haber-120396.html
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=183597
http://www.samanyoluhaber.com/haber-115923.html
http://www.haber7.com/haber/20080904/CHPMHPyi-baraj-altina-iten-Anket.php
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=182064
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=181408
http://www.samanyoluhaber.com/haber-113305.html


Bahçeli Başbakanlığı reddetmiş 

Ülkücüleri böyle kullandılar 

MHP lideri Bahçeli de göz yummuş! 

MHP mitinginde Ergenekon afişi ! 

En büyük destek MHP'den geldi 

Çete, MHP'nin başına kimi istedi? 

BBP'yi Ergenekon'a çekmek istediler  

Katliam Davasında MHP Şoku 

MHP Hala Kızılelma'ya Dahil 

Şahin Ülkücülere Göre Darbe Olur 

MHP de "İdam"ı Hatırlattı 

Devlet Bahçeli askere fena çattı 

Bahçeli: Karar yarayı derinleştirdi 

ÜLKÜCÜ (MÜ YAŞAR OKUYAN) 

MHP CHP'NİN YAVRUSU 

CHP TABANI MHP İLE KOALİSYONU BENİMSEMİŞ 

DEVLET BAHÇELİYE ESKİ BAKANINDAN 'İDAM'ELEŞTİRİSİ 

ÖZDEMİR:MHP CHP'YE BENZEDİ 

ÖZDEMİR:MHP MİLLİYETÇİLİĞİ METAFİZİK VE TARİHİ DEĞERDEN 

UZAKLAŞTI 

BAHÇELİ YILLAR SONRA EKRANDA 

MHP NEDEN CHP'YE BENZEDİ 

GÖKÇEK'TEN MHP'LİLERE CHP ÇAĞRISI 

CHP'Mİ MHP'LEŞTİ,YOKSA MHP'Mİ  CHP'LEŞTİ 

MHP-CHP TEK YUMURTA İKİZİ GİBİ 

MHP=CHP'DEN SONRA KEMALİZM=BAAS MI? 

DEVLET BAHÇELİNİN İLHAN SELÇUKLA DANSI 

http://www.haber7.com/haber/20080818/Bahceli-Basbakanligi-reddetmis.php
http://www.habervaktim.com/haberoku.php?id=29433
http://www.samanyoluhaber.com/haber-112775.html
http://www.samanyoluhaber.com/haber-111892.html
http://www.samanyoluhaber.com/haber-111926.html
http://www.haber7.com/haber/20080726/Cete-MHPnin-basina-kimi-istedi.php
http://www.samanyoluhaber.com/haber-108914.html
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=174846
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=173717
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=173207
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=172432
http://www.haber7.com/haber.php?haber_id=324931
http://www.habervaktim.com/haberoku.php?id=21727
http://www.yenisafak.com.tr/yazarlar/?t=23.06.2007&y=TahaKivanc
http://www.haber7.com/artikel.php?artikel_id=138655


ÜLKÜ OCAKLARININ İKİ BAŞKANI GÖZALTINDA 

KORKU VE ŞİDDET,MHP'YE DAİR 

CHP-MHP KOALİSYONU TÜRKİYEYİ GERİYE GÖTÜRÜR 

CHP İLE MHP BİR DÜĞMEDEN KUMANDALI 

MHP'NİN AMACI 

İP MHP'LİLERİ BİLE ÜRKÜTTÜ 

BAHÇELİYE OY VERİLİR Mİ? 

MHP,KUR'AN-I KERİM-DE DEĞİŞİKLİK İSTEDİ 

TÜRKEŞ VE ÜLKÜCÜLERİN PENCEREDEN ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFI 

ÜLKÜ OCAĞINDA PORNO DEPREMİ 

TÜRKEŞİ DEĞİŞTİREN NE OLDU? 

KUTAN:BAHÇELİYE BAŞBAKANLIK TEKLİF ETTİK,KABUL ETMEDİ 

BAHÇELİ VE BAYKAL KAZANAMAZSA ÇEKİLİYOR MU? 

MHP TABANI BU SÖZLERİ AFFETMEZ 

BAHÇELİYE HADEPİ NİYE ALKIŞLADIN ELEŞTİRİSİ 

MHP'Lİ ŞANDIRA GÖRE İLHAN SELÇUK 

BAHÇELİ MİT'ÇİDİR GÜVENMEYİN 

MHP-DTP MECLİSTE VURUŞACAK 

BAHÇELİDEN İMF'YE -MİNNETTARIZ-MEKTUBU 

MHP HALKBANK VE ZİRAATI SATACAKTI 

BAHÇELİYE MEKTUP ŞOKU 

MHP'Yİ MECLİSE SOL OYLAR TAŞIDI 

BAHÇELİ,ERDOĞAN'IN TELEFONUNA ÇIKMADI 

MHP'DEN KOVULAN İMAM KONUŞTU 

KOVULAN İMAM TEHDİT Mİ EDİLDİ? 

TÜRKEŞ'İN ESKİ KORUMASI ÇEKİÇ OPERASYONUNDA GÖZALTINA 

ALINDI 

http://www.haber7.com/haber.php?haber_id=256627
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=642154
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=642154


DEVLET BAHÇELİ, TAYYİP'İ ÜÇÜNCÜ KEZ İPTEN ALIYOR... 

KAPATMAYA KARŞI ANAYASAYI DEĞİŞTİRELİM... 

MHP'de KÜÇÜK operasyon! 

MHP'lilere ne oldu? D. Bahçeli ne yapıyor? 

MHP'ye 'Sizi de bulaştırırız' mesajı ! 

MHP'yi CIA Kurdurdu, Türkeş İse... 

MHP'li Bölükbaşı Habertürk'ü yalanladı 

MHP tuzağının yeni tanıkları var 

MHP için yüz kızartıcı olay 

 

Yukarıdaki haberlerin 2007-8-9 tüm yıllar itibarıyla kaynağı,Her birinin üzerine 

tıklayarak geniş haber okunabilir.: 

http://www.adimder.com/haberler/2009-8-7-%20haber%20arsivi.htm 
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HAMD VE ŞÜKÜR 

 

 Hamd ifadesi;şükür,senâ,tahiyyat ifadelerinden daha kapsamlıdır.Ezelden ebede 

kadar,olmuş,olmakta ve olacak olan her türlü nimetleri ve verilenleri kapsayarak 

yapılan bir övgüdür. 

 Şükürle olan farkı konusunda;İmam-ı Rabbani hamd şükürden daha 

kıymetlidir, der. 

http://www.gasteci.com/devlet-bahceli-tayyipi-ucuncu-kez-ipten-aliyor-kapatmaya-karsi-anayasayi-degistirelim-haber12548.htm
http://www.gasteci.com/devlet-bahceli-tayyipi-ucuncu-kez-ipten-aliyor-kapatmaya-karsi-anayasayi-degistirelim-haber12548.htm
http://www.adimder.com/haberler/2009-8-7-%20haber%20arsivi.htm


Hamd ederken,sevgilinin hüsnü cemali yani kendisi göz önündedir. Zat, sıfat, 

nimet ve elem gibi her şeyiyle göz önündedir. 

*Mevlana her nimet için elhamdulillah,nimetin bolluğu için eş-şükrü lillah,der. 

*Hazreti Cüneyd altı yaşında. Caminin kapısında oturuyor oynayan 

arkadaşlarının elbiselerini tutarken, kabirdekilerle konuşuyor. Geliyor bir zat, selamün 

aleyküm, aleyküm selam. “Söyle bakalım evlat şükür nedir?” Şöyle bir dönüyor, 

bakıyor sorana, “Şükür Allahın verdiğiyle ona isyan etmemektir” diyor.   

*Meşhur bir beyit vardır: 

İzâ dâkat bike’d-dünya, 

Tefekker fi elem neşrah, 

Fe usrün beyne yusreyni, 

İzâ fekkertehû tefrah. 

Eğer dünyalık bir sıkıntıya düşersen 

Elem neşrah leke suresini düşün: 

Zorluk iki genişlik arasındadır. 

Böyle düşünürsen ferahlarsın. 

*Şükür;insana bir lütuf olarak verilmiştir. 

Sabır ise,sadece verilmemesi değil,gerekirse verilenin de alınmasıdır.Maas-

sabirin zikri. 

Biri artı kutup,diğeri eksi kutup. 

Böyle bir tercih önüme gelseydi,şükrü seçerdim. 

Süleyman peygamber de bunu seçti.Eyyüb sabrı seçti. 

Olmakta ölmekte sabırdan geçer.Soğan ateşte pişmezse tatlanmaz.hamdım-

piştim-yandım. 

Süleyman Peygamber-de:” Ey Rabbim! Beni, gerek bana gerekse ana-babama 

verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya muvaffak kıl. 

Rahmetinle, beni iyi kulların arasına kat.”
158

 

*Salebe’ye Efendimiz her seferinde öyle demiyor muydu? 

‘Şükredebildiğin az mal,şükrünü eda edemediğin çok maldan daha hayırlıdır.’ 

Âyette:-‘ "Hatırlayın ki Rabbiniz size: Eğer şükrederseniz, elbette size (nimetimi) 

artıracağım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir! diye 

bildirmişti."
159
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‘O size istediğiniz her şeyden verdi. Allah’ın nimetini sayacak olsanız 

sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim, çok nankördür!’160 

 

Rahman suresinde Cenâb-ı Hak bütün nimetlerini saymakta ve bunları insanlara 

hatırlatarak,şükre davet edip nankörlükten kaçmayı haber vermektedir. 

‘Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?’ 

Yalanlamanın mümkün olmadığını ve olamayacağını tasdik ettirmektedir. 

Hz.Musa döneminde yaşamış olan Karun bu nankörlüğü gösterip,fakir iken 

zengin kılınmasını kendi ilmine bağlamış,Allah tarafından kendisi ve yurdu yerin dibine 

batırılmış oldu. 

*Kur’an-ı Kerim-e giriş hamd ile başlayıp,ondan sonraki ana kapıdan giriş şifre 

ile sürmektedir. 

Var oluşun amacı hamd etmektir.İnsan bir şükür fabrikası olarak ve olmak 

üzere yaratılmıştır. 

*Hamd aynı zamanda bütün organların şükrünü de ihtiva etmektedir. 

Bir insan dese;Allah bana ne verdi ki? 

Sormak lazım;Allah sana ne vermedi ki? 

Memnun değilsen,seninle takas yapacak bir çok mahluk sırada beklemektedir! 

Hamd,ebediyyen verilecek nimetleri de kapsamaktadır. 

Yakınlarımızın ve diğer insanların istifadeleri de hamdimizi gerektirmektedir. 

Allahın Hakim ismi gereği olarak her şeyi hikmetle ve faydalı bir şekilde 

yaratması hamd etmeyi gerektirmektedir. 

Rahman ve Rezzak ismiyle varlıkları rızıklandırması hamdi gerektirir. 

Rahim ismiyle varlıklara merhamet etmesi ve annelere bu şefkati,mahlukata bu 

merhameti vermesi hamd etmeyi gerektirir. 

Eğer bir anlık annelerin şefkatinin olmadığını düşünecek olursak,evlatları 

onların kucağında yenilmeyi bekleyen bir canavara dönüşeceklerdi. 

*Her insan dünyaya kendi penceresinden bakar.Penceresinin rengine göre alemi 

de öyle görür. 
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Alemde her şey Allah’a hamd etmektedir. 

İşte sahip olduğumuz bu imandan dolayı,İslamdan dolayı,Kur’an-dan dolayı, 

Peygamber efendimizden dolayı sonsuz hamd etsek,elbette yeridir. 

İşte sadece peygamber efendimizin gönderilmemiş olduğunu düşünecek olursak, 

insanlık cehalet asrını devam ettirecek,tam bir vahşeti yaşayacak idi. 

Bir ayda evimize gelen elektrik faturasından dolayı şikayetçi olmayan yoktur.Ve 

tıpış tıpışta ödemekteyiz. 

Allah aşkına hem bizi aydınlatan ve ışıklandıran güneşin doğmasından dolayı kaç 

kere –El-hamdulillah-dedik? 

Bediüzzaman bu konuda:” Hamdin en meşhur manası, sıfat-ı kemaliyeyi izhar 

etmektir. Şöyle ki:  

Cenab-ı Hak, insanı, kainata cami bir nüsha ve on sekiz bin alemi havi şu büyük 

alemin kitabına bir fihrist olarak yaratmıştır. Ve Esma-i Hüsnadan herbirisinin 

tecelligahı olan herbir alemden bir örnek, bir nümune, insanın cevherinde vedia 

bırakmıştır.  

Eğer insan, maddi ve manevi herbir uzvunu Allah'ın emrettiği yere sarf etmekle 

hamdin şubelerinden olan şükr-ü örfiyi ifa ve şeriate imtisal ederse, insanın cevherinde 

vedia bırakılan o örneklerin herbirisi, kendi alemine bir pencere olur. İnsan, o 

pencereden, o aleme bakar ve o aleme tecelli eden sıfatla o alemden tezahür eden isme 

bir mir'at ve bir ayna olur. O vakit insan, ruhuyla, cismiyle alem-i şehadet ve alem-i 

gayba bir hülasa olur ve her iki aleme tecelli eden, insana da tecelli eder. İşte bu cihetle, 

insan, sıfat-ı kemaliye-i İlahiyeye hem mazhar olur, hem muzhir olur.”
161
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GÜNAH RADYASYONU 

“Semud halkına da içlerinden biri olan kardeşleri Salih'i gönderdik. 

"Ey benim halkım!" dedi, "yalnız Allah'a ibadet. edin! Çünkü sizin O'ndan 

başka ilahınız yoktur. 

İşte size Rabbinizden açık bir delil, bir mûcize geldi. 

İşte Allah'ın devesi de size bir âyet! 

Onu kendi haline bırakın, Allah'ın diyarında otlasın, sakın ona bir fenalık 

yapmayın. 

Yoksa sizi acı veren bir azap yakalayıverir." 
162

 

Semud, Âd kavminden sonra Arabistan'da en yaygın halktır. Eski Arap şiirinde 

olduğu gibi, Eski Yunan ve Rum tarihçi ve coğrafyacıları da Semud halkından 

bahsederler. Bu kavim kuzeybatı Arabistan'da Hicr denilen bölgede otururdu.                    

Başkentleri şimdi, Medayin Salih adı ile anılmaktadır. Bu halkın tepelerde oydukları taş 

evler, bu güne bile ulaşmıştır. 

Kur'ân'ın geldiği sırada Mekkeliler Şam'a ticaret için giderken, Hicr 

kalıntılarının yanından geçiyorlardı. Bir defasında Hz. Peygamber (a.s.) ashabı ile 

oradan geçerken: "Burası Allah'ın gazabı ile helâk olan bir halkın diyarı idi. Siz de 

buradan ağlayarak geçin. Burası eğlenecek değil, hüzünlenecek bir yerdir." deyip 

oradan çabuk ayrılmayı tavsiye etmiştir.”
163

 

*” De ki: 'Yeryüzünde gezip dolaşın, sonra da, yalanlayanların sonunun nasıl 

olduğuna bir bakın.'”
164

 

*Günah işleyenden vebadan kaçar gibi kaçmalı.Kibir,ucb,yalan,riya gibi 

kötülükler yayılmacı,bulaşıcı kötü hasletlerdir,hastalıklardır. 

*Günah  radyasyonu da Rusya-daki Çernobil gibi sâri bir illettir. 

Günah sızıntıları Japonya-daki nükleer santral sızıntılarından daha az tehlikeli 

değildir. 

Günahın büyüklüğüne göre günah santrallerindeki sızıntılar artar,Çernobil gibi 

uzun süre etkisini sürdürür. 

Yukarıdaki semud kavminin helak olduğu yerden Efendimizin hemen 

geçmelerini  istemesi,oradan sızan radyasyonların hala etkisini sürdürdüğünü haber 

vermektedir. 
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Peygamber Efendimiz ordusuyla Semud kavminin bulunduğu bölgedeki Hicr 

mevkiinden geçerken şöyle buyurdu:”Buranın suyundan içmeyiniz,Namaz için abdest 

almayınız,o su ile yoğurduğunuz hamurları develere yediriniz,siz o hamurdan 

yemeyiniz,arkadaşsız dışarıya çıkmayınız.” 

 

           Herkes denileni yaptı. Ancak (Said oğullarından) biri,bir ihtiyaçtan,diğeri 

devesini aramak için dışarı çıkmışlardı. İhtiyaç için çıkan bir cin tarafından çarpıldı. 

Diğeri fırtınaya kapılıp Tayy kabilesinin dağlarına kadar sürüklendi. Daha sonra 

bulundu. 

 

           Bu durum Peygamberimize bildirildiğinde:”Tek başınıza çıkmaktan sizi men 

etmedim mi?”buyurdu. Daha sonra dua etti,çarpılan kurtuldu. 

 

            Ona:”Uhruc ya aduvvallah”(Ey Allahın düşmanı çık)dedi. 

*Aids-den ölenler gömüldükten sonra kireçlenirler tâ ki onun radyasyonu 

bitkiler yoluyla ve onu yiyen hayvanlar yoluyla veya hava yoluyla insanlara bulaşmasın. 

Tevbe de günah radyasyonunun kirecidir.Günahların radyasyon zararı ancak 

samimi bir tevbe veya hemen yerine bir hayırlı iş yapmak ile temizlenir ve zararı 

engellenmiş olur. 

*Ebû Nüceyd İmrân İbni Husayn el-Huzâî radıyallahu anhümâ’dan rivayet 

edildiğine göre Cüheyne kabilesinden zina ederek gebe kalmış bir kadın Peygamber 

aleyhisselâm’ın huzuruna geldi ve: 

- Yâ Resûlallah! Cezayı gerektiren bir suç işledim. Cezamı ver, dedi. 

 

Bunun üzerine Peygamber aleyhisselâm kadının velisini çağırttı. Ona: 

 

- “Bu kadına iyi davran! Doğum yapınca bana getir!” buyurdu. 

 

Adam Resûl-i Ekrem’in buyurduğu gibi yaparak kadını doğumdan sonra getirdi. 

 

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının üzerine elbisesinin iyice 

bağlanmasını emretti; sıkı sıkıya bağladılar. Sonra Peygamber aleyhisselâm’ın emri 

üzerine taşlanarak öldürüldü. Daha sonra Resûl-i Ekrem kadının cenaze namazını kıldı. 

 

Hz. Ömer: 

 

- Yâ Resûlallah! Zina etmiş bir kadının namazını mı kılıyorsun? diye sorunca Hz. 

Peygamber şunları söyledi: 

- “O kadın öyle bir tövbe etti ki, şayet onun tövbesi Medine halkından yetmiş 

kişiye taksim edilseydi, hepsine yeterdi. Sen Cenâb-ı Hakk’ın rızasını kazanmak için can 

vermekten daha üstün bir şey biliyor musun?”
165

  

Kötülük bir tohum gibidir.Sökülüp atılmazsa boy verir. 
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Mehmet Feyzi Efendi şöyle der:”Kötülüğün kökünü daha bil kuvve halinde iken 

kazıyıp atmalıdır.” 

Günah işlemeden yapılan tevbe ve istiğfar,kalbi temizlemek ve cilalayıp 

kalaylamak içindir. 

 

*Dünya kirlendi..akan kanlar onu çok kirletti.Bir gusül gerek..temizlik gerek.. 

kıyamet kâinatın boy abdestidir. 

*Abdestte kişinin vücut radyasyonlarından arınması ve temizlenmesidir. 

Efendimiz kişide gadap ve kızgınlık ateşinin şiddetlenmesi halinde abdest 

alınmasını tavsiye etmiştir.Ateşi ancak su söndürür. 

”Kulumun abdesti bozulduğunda abdest almazsa bana gazab etmiş olur.Abdest 

alır,namaz kılmazsa yine gazab etmiş olur.Abdest alır,namaz kılar,dua etmezse yine 

gazab etmiş olur.Bunları yaptıktan sonra ben onu affetmezsem gazab etmiş 

olurum.Gazab bana yakışmaz,ben kulumu affederim.”
166

 

*Yağmurun rahmet oluşu,gökte bulunan toz-toprak ve azot gibi kirleri toprağa 

su ile beraber gömmesindendir. 

“Her kim şeref ve kuvvet isterse bilsin ki, bütün şeref ve kudret Allah’ındır. Hoş 

kelimeler (tevhid ve tesbihler) ancak O’na yükselir, kabul olunur. Salih ameli de hoş 

kelimeler (tevhid) yükseltir, makbul kılar. Kötülükler kuranlara gelince, onlara şiddetli 

bir azap vardır. Bunların yaptıkları tuzak mahvolur gider.”167 

Tesbih,ibadet ve dua gibi şeyler yağmur gibi birer rahmet vesilesi olup,havada 

bulunan kötülükleri,azot ve karbonları ve zararlı radyasyonları rahmet gibi toprağa 

gömmektedirler. 

Hadisde:”Hiçbir dua eden yoktur ki,şu üç sonuç arasında olmasın:”ya istediği 

hemen verilir ya lehine ertelenip saklanır yahut da dua bir günahına kefaret olur.”
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SİNEMA 

 

 Geçmişten günümüze türk sineması namı diğerle yeşil çamın sicili hiç de temiz 

değildir.Genelde basit,sefahet ve rezalete dönük filimlerle toplumun ahlakını bozucu 

filimlere imza atmıştır. 

 Öyle ki yaptığı ahlak dışı filimlerin üzerinden büyük okyanusun tüm suları aksa 

dahi o kirliliği ve lekeyi silemez,gideremez. 

En masum ve tarihi gibi görünen filimlerde dahi ahlaksızlık sahneleri eksik 

olmamaktadır. 

Mesela Tarihi film çeviren Cüneyt Arkın dahi çevirdiği filimlerdeki açtığı 

yaraları tedavi etme düşüncesinden kaynaklanmış olsa gerek ki,Türkiye gazetesi ve 

Tgrt-nin sponsorluğunda türkiyeyi dolaşarak gençlerin uyuşturucu gibi durumlardan 

uzak kalmasını sağlayıcı konferanslarda bulunmuştur. 

Okulumuza da geldiğinde kendisine verdiğim seviyeli eserlerle bir katkıda 

bulunmayı düşünmüştüm. 

 

-Yapılan araştırmadaki bir tesbitte;Türk dizileri hem edepsiz hem de boşanma 

nedeniymiş! 

Türk sineması en az yarım asırdır bir türlü seviyeyi yakalayamadı,göbek 

altından üste çıkıcı seviye ve anlayışı gösteremedi.Bu durum maalesef hala da devam 

etmektedir. 

Son zamanlarda çevrilen ‘Kurtlar Vadisi’dizisinin görmüş olduğu rağbet,milletin 

bir asırlık yarasına bir nebzede olsa göstermiş olduğu gerçeklerden ve merhemden 

dolayıdır. 

‘Hakkını helal et’,’Tek Türkiye’,’Kollama’filimleri türk sinemasına bir nebzede 

olsa,yeterli olmasa da bir nefes aldırdı. 

Bir yandan türkiyedeki kirli çamaşırları ortaya dökerken diğer yandan 

toplumun  düşünmesini ve ibret almasını sağladı. 

 

-Türk sinemasının bu çirkin yüzünü bakınız sinemanın içindeki bir kişi nasıl 

tanımlamaktadır: 

”Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf’ın, toplumun ahlâkını bozan dizilere şifre 

getirilmesi yönündeki açıklamasına Müjde Ar, Güzel Haberler adlı programında tepki 

gösterdi. Ar, “Yaptığım filmlere bakıyorum da ben toplumun ahlâkını çok bozmuşum” 

http://www.taraf.com.tr/haber/23097.htm
http://www.taraf.com.tr/haber/23097.htm


diyen Ar, şöyle konuştu: “İyi kötü benim her filmimde öpüşme var; sevişme, çokça da 

tecavüz var. 80 filmden 60’ında benim ırzıma geçildi.” diye konuştu.” 
169

 

 

-“80 Filmin 60'ında Irzıma Geçtiler 

“Müjde Ar, ilk başrol filmi 'İffet'teki tecavüz sahnesine yaptığı yorumla dikkat 

çekmişti. “Türk aile yapısını bozan bazı dizilere şifre konulmalı” diyen Devlet Bakanı 

Kavaf'a göndermede bulunan Müjde Ar, “Türkiye'nin ahlakını çok bozdum. Çünkü, 

oynadığım 80 filmin 60'ında benim ırzıma geçiliyor. Gençlik, İffet'te Faruk Peker'le 

çektiğim cam sahnemle büyüdü. Gel de bu gençlikten hayır bekle...” diyerek İffet filmini 

anlatmıştı. “
170

 

Acaba bu ifşaat bir vicdan azabının itirafı mı yoksa yaptıklarının ve ektiklerinin 

görünen ahlaksız neticelerinin bir itirafı mı? 

Her ne olursa olsun,bu bunca kirlenmeleri ve kirlenmelere sebep olmanın 

cürmünü ve zulmünü hiçbir zaman örtemez ve ortadan kaldıramaz. 

Ya bozdukları ve bozduklarının bozdukları ve süre gelen bu bozulmalar ne ile 

telafi edilebilir? 

Hiç mi hiçbir şekilde… 

-Bu durum filimlerin bir fuhuş  yuvaları halinde çalıştığının göstergesidir. 

 

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

*Cemil Meriç Bu Ülke'sinde romandan söz ederken şunları söyler: "Divan 

Edebiyatında roman yok. Niçin olsun? Batının ilk romanlarından biri 'Topal Şeytan'. 

Kahraman, evlerin damını açar, bizi yatak odalarına sokar. Roman, başlangıcından 

itibaren bir ifşadır. Osmanlının ne yaraları vardır, ne yaralarını teşhir etmek hastalığı. 

Hikâyeler ya bir cengâveri ebedileştirir, ya ‘hisse alınacak bir kıssa'dır." 

*Bediüzzaman ise sinema,roman,tiyatro gibi uygulamaların hazin halini.avrupa 

medeniyeti ve edebi ile Kur’anın edeb ve medeniyetini mukayesede şöyle tasvir ve 

tesbitte bulunur: 

"Avrupazâde edebse, fakdü'l ahbaptan, sahipsizlikten neş'et eden gamlı bir 

hüznü veriyor; ulvî hüznü veremez. Zira sağır tabiat, hem de kör bir kuvvetten 

mülhemâne aldığı bir hissi hüznü gamdâr, âlemi bir vahşetzâr tanır; başka çeşit 
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göstermez. O sûrette gösterir, hem de mahzunu tutar; sahipsiz de olarak yabanîler 

içinde koyar; hiçbir ümit bırakmaz. 

Kur'an'ın edebi ise, öyle bir hüzün verirki, âşıkâne hüzündür, yetimâne değildir. 

Firâku'lahbaptan gelir; fakdül'lahbaptan gelmez. "(Lemeât) Ayrıca 25.Söz'de bu ikinci 

hüzünden söz edilirken "Ahbap var. Firakında müştakâne bir hüzün verir. İşte şu 

hüzün hidayeteda, nurefşan Kur'an'ın verdiği hüzündür." 

Hüzün ise, iki kısımdır: Ya fakdü'l-ahbabdan gelir, yani ahbabsızlıktan, 

sahipsizlikten gelen karanlıklı bir hüzündür ki, dalâletâlûd, tabiatperest, gafletpîşe olan 

medeniyetin edebiyatının verdiği hüzündür. İkinci hüzün, firâkü'l-ahbabdan gelir. Yani 

ahbab var; firâkında müştâkâne bir hüzün verir. İşte şu hüzün, hidâyetedâ, nurefşân 

Kur'ân'ın verdiği hüzündür.  

Ammâ neşe ise, o da iki kısımdır: Birisi, nefsi hevesâtına teşvik eder; o da 

tiyatrocu,  sinemacı, romancı medeniyetin edebiyatının şe’nidir. İkinci neş’e, nefsi 

susturup, ruhu, kalbi, aklı, sırrı, maâliyâta, vatan-ı aslîlerine, makarr-ı ebedîlerine, 

ahbab-ı uhrevîlerine yetişmek için latîf ve edebli mâsumâne bir teşviktir ki; o da Cennet 

ve saadet-i ebediyeye ve rü’yet-i Cemâlullâha beşeri sevk eden ve şevke getiren Kur’ân-ı 

Mu’cizü’l-Beyânın verdiği neşedir.”
171

 

“Belki zâlim nev-i beşerin gaddarlıklarını alkışlamakla kuvvetperestlik hissini 

telkin eder. Hüsün ve aşk noktasında aşk-ı hakiki bilmez.  

Şehvetengiz bir zevki nefislere de zerk eder. Tasvir-i hakikat maddesinde, 

kâinata san’at-ı İlâhî sûretinde bakmaz,  

Bir sıbga-i Rahmânî sûretinde 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, dalâletten neş’et eden ruhun ıztırâbâtına, o edebsizlenmiş edeb 

müsekkin, hem münevvim, hakiki fayda vermez.  

Tek bir ilâcı bulmuş, o da romanlarıymış. Kitap gibi bir hayy-ı meyyit, sinema 

gibi bir müteharrik emvât. Meyyit hayat veremez.  

Hem tiyatro gibi tenâsuhvâri, mâzi 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 âlûfte fistanını giydirmiş, hüsn-ü mücerred tanımaz.  
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Güneşi gösterirse, sarı saçlı güzel bir aktristi kârie ihtar eder. Zâhiren der: 

“Sefâhet fenadır, insanlara yakışmaz.”  

Netice-i muzırrayı gösterir. Halbuki sefâhete öyle müşevvikâne bir tasviri yapar 

ki, ağız suyu akıtır, akıl hâkim kalamaz.  

İştihâyı kabartır, hevesi tehyic eder; his daha söz dinlemez. Kur’ân’daki edebse, 

hevâyı karıştırmaz.  

Hakperestlik hissi, hüsn-ü mücerred aşkı, cemâlperestlik zevki, hakikatperestlik 

şevki verir. Hem de aldatmaz.  

Kâinata tabiat cihetinde bakmıyor. Belki bir san’at-ı İlâhî, bir sıbga-i Rahmânî 

noktasında bahseder; akılları şaşırtmaz.  

Mârifet-i Sâniin nurunu telkin eder, 91hreti91de âyetini gösterir. Her ikisi 

rikkatli birer hüzün de veriyor; fakat birbirine benzemez.  

Avrupazâde edebse, fakdü’l-ahbabdan, sahipsizlikten neş’et eden gamlı bir 

hüznü veriyor; ulvî hüznü veremez.  

Zîrâ sağır tabiat, hem de bir kör kuvvetten mülhemâne aldığı bir hiss-i hüzn-ü 

gamdâr. Âlemi bir vahşetzâr tanır; başka çeşit göstermez.  

O sûrette gösterir, hem de mahzunu tutar, sahipsiz de olarak yabânîler içinde 

koyar, hiçbir ümit bırakmaz.  

Kendine verdiği şu hiss-i heyecanla git gide ilhâda kadar gider, ta’tîle kadar yol 

verir. Dönmesi müşkül olur; belki daha dönemez.  

Kur’ân’ın edebi ise, öyle bir hüznü verir ki, âşıkâne hüzündür, yetimâne değildir. 

Firâku’l-ahbabdan gelir; fakdü’l-ahbabdan gelmez.  

Kâinatta nazarı, kör tabiat yerine, şuurlu, hem rahmetli bir san’at-ı İlâhî onun 

medâr-ı bahsi. Tabiattan bahsetmez.  

Kör kuvvetin yerine, inâyetli, hikmetli bir kudret-i İlâhî ona medâr-ı beyân. 

Onun için, kâinat vahşetzâr sûret giymez.  

Belki muhatab-ı mahzunun nazarında oluyor bir cemiyet-i ahbab. Her tarafta 

tecâvüb, her cânibde tahabbüb; ona sıkıntı vermez.  

Her köşede istînâs, o cemiyet içinde mahzunu vaz’ ediyor bir hüzn-ü müştakâne; 

bir hiss-i ulvî verir, gamlı bir hüznü vermez.  

İkisi birer şevki de verir. O yabânî edebin verdiği bir şevk ile nefis düşer 

heyecana, heves olur münbasıt; ruha ferah veremez.  

Kur’ân’ın şevki ise, ruh düşer heyecana, şevk-i maâlî verir. İşte bu sırra binâen, 

şeriat-ı Ahmediye (a.s.m.) lehviyâtı istemez.  



Bâzı âlât-ı lehvi tahrim edip, bir kısmı helâl diye izin verip; demek hüzn-ü 

Kur’ânî veya şevk-i tenzilî veren âlet zarar vermez.  

Eğer hüzn-ü yetimî veya şevk-i nefsânî verse, âlet haramdır. Değişir eşhâsa göre; 

herkes birbirine benzemez. “
172

 

“Evet, uyku nasıl ki avam için rüya-yı sadıka cihetinde bir mertebe-i velâyet 

hükmündedir. Öyle de, umum için, gayet güzel ve muhteşem bir sinema-i Rabbâniyenin 

seyrangâhıdır. Fakat güzel ahlâklı güzel düşünür. Güzel düşünen, güzel levhâları görür. 

Fena ahlâklı, fena düşündüğünden, fena levhâları görür.”
173

 

“Sonra sinema perdesi gibi bir perde daha açıldı; âlem-i insanî bana göründü. O 

âlemi o kadar karanlıklı, o kadar zulümatlı, dehşetli gördüm ki, dehşetimden feryad 

ettim, “Eyvah” dedim. Çünkü, gördüm ki, insanlardaki ebede uzanıp giden arzuları, 

emelleri ve kâinatı ihata eden tasavvurat ve efkârları ve ebedî beka ve saadet-i ebediyeyi 

ve Cenneti gayet ciddî isteyen himmetleri ve istidatları ve hadsiz makasıda ve metâlibe 

müteveccih fakr ve ihtiyacatları ve zaaf ve acziyle beraber, hücuma maruz kaldıkları 

hadsiz musibet ve a’dâlarıyla beraber, gayet kısa bir ömür, gayet dağdağalı bir hayat, 

gayet perişan bir maişet içinde, kalbe en elîm ve en müthiş hâlet olan mütemâdi zeval ve 

firak belâsı içinde, ehl-i gaflet için zulümat-ı ebedî kapısı suretinde görülen kabre ve 

mezaristana bakıyorlar, birer birer ve taife taife o zulümat kuyusuna atılıyorlar.”
174

 

“Üçüncü taife olan ihtiyarlar bir sülüs teşkil ediyor. Bunlar kabre 

yakınlaşıyorlar, ölüme yaklaşıyorlar, dünyadan uzaklaşıyorlar, 92hreti yanaşıyorlar. 

Böylelerin menfaati ve nuru ve tesellisi, Hülâgû ve Cengiz gibi zalimlerin gaddarâne 

sergüzeştlerini dinlemesinde midir? Ve 92hreti unutturacak, dünyaya bağlandıracak, 

neticesiz, mânen sukut, zâhiren terakki denilen şimdiki nevi hareketinizde midir? Ve 

uhrevî nur, sinemada mıdır? Ve hakikî teselli, tiyatroda mıdır? Bu biçare ihtiyarlar 

hamiyetten hürmet isterlerken, mânevî bıçakla o biçareleri kesmek hükmünde ve 

“İdam-ı ebediye sevk ediliyorsunuz” fikrini vermek ve rahmet kapısı tasavvur ettikleri 

kabir kapısını ejderha ağzına çevirmek, “Sen oraya gideceksin” diye mânevî kulağına 

üflemek hamiyet-i milliye ise, böyle hamiyetten yüz bin defa el’iyâzü billâh! “
175

 

“O denizin fırtınaları ve zelzeleleri, sinema perdeleri gibi tenezzühün 

manzaralarını tazelendirmekle, vahşet ve dehşet yerine, nazar-ı ibret ve tefekkürü 

keyiflendirerek okşayıp ışıklandırsın. Hem o sırr-ı Kur’ân’la, o terbiye-i Furkaniye ile, 

nefsimiz bize binmeyecek, merkûbumuz olup, bizi ona bindirip, hayat-ı ebediyemizin 

kazanmasına kuvvetli bir vasıtamız olsun.”
176
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“Ezcümle, Küçük Sözler’den Altıncı, Yedinci, Sekizinci Sözler ve Gençlik 

Rehberi benim bedelime sizlere tam bu hakikati gösterecek. Onun için, daire-i 

meşruadaki keyfe iktifâ ediniz ve kanaat getiriniz. Sizin hanenizdeki mâsum 

evlâtlarınızla mâsûmâne sohbet, yüzer sinemadan daha ziyade zevklidir.”
177

 

“Evet, bir mü’min, gözüne perde çekilse ve gözü kapalı kabre girse, derecesine 

göre, ehl-i kuburdan çok ziyade o âlem-i nuru temâşâ edebilir. Bu dünyada nasıl çok 

şeyleri biz görüyoruz, kör olan mü’minler görmüyorlar. Kabirde o körler, imanla 

gitmişse, o derece ehl-i kuburdan ziyade görür. En uzak gösteren dürbünlerle bakar 

nevinde, kabrinde, derecesine göre, Cennet bağlarını sinema gibi görüp temâşâ 

ederler.”
178

 

“Ara sıra 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. Hayalim dedi ki: 

Madem bu kabristanda olanlardan bir kısmı, sinemada, gezer gibi görülüyor; ileride 

katiyen bu kabristana girecekleri, girmiş gibi gör. Onlar da cenazelerdir, geziyorlar.  

Birden, Kur’ân-ı Hakîmin nuruyla ve Gavs-ı Âzam Şeyh Geylânî Hazretlerinin 

irşadıyla, o hazîn hâlet, sürurlu ve neşeli bir vaziyete inkılâp etti. Şöyle ki:  

O hazîn hale karşı Kur’ân’dan gelen nur böyle ihtar etti ki: Senin, şimal-i şarkîde, 

Kosturma’daki gurbetinde bir iki esir zabit dostun vardı. Bu dostların herhalde 

İstanbul’a gideceklerini biliyordun. Sana birisi deseydi, “Sen İstanbul’a mı 

gideceksin, yoksa burada mı kalacaksın?” Elbette, zerre miktar aklın varsa, 

İstanbul’a ferah ve sürurla gitmesini kabul edecektin. Çünkü bin birden, dokuz yüz 

doksan dokuz 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.”
179

 

 

Hâlî yerlerde oturup o teessürât-ı hazîne içinde, eski zamanda Abdurrahman 

gibi sadık talebelerimle geçirdiğim mes’udâne hayat levhaları sinema gibi 

hayalimden  geçtikçe, ihtiyarlık ve gurbetin verdiği sürat-i teessür, mukavemetimi 

kırıyordu.”
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DİNE EKİLEN AYRIK OTLARI 

 

*Hayatımızdan ayrık otlarını çıkarmalı,atmalı ve sökmeliyiz.Başka türlü 

kurtuluşumuz mümkün değildir.Zira şerrin def’i,hayrın celbinden evlâdır. 

Menfiliklerin tahribatı ve açtıkları yaralar,hayırların tamirinden daha büyük 

yaralar açmaktadır. 

Bu yazı ve araştırma aynı zamanda Din kültürü öğretmenlerinin, ilâhiyatçıların, 

hocaların durumu hakkında bir öz eleştiridir. 

Önceleri olsun diyorduk,olsun da çamurdan olsun!oldular.Şimdi kaliteli olsun 

ama ne kadar kalite var?Ne kadar yeterlilik var? 

Belki de bütün var olanlarla beraber,ne kadar istikamet var?Yaşayış var?Hayata 

yansıma ve yansıtma bulunmaktadır? 

Bu milletin başı koparılmış,çok yapmacık başların türemesine de kapı açılmıştır. 

Cumhuriyetin kuruluşunda ilk devre dışı bırakılanlar ve korkulup tehdit 

edilenler din alimleri olmuştur. 

Dini temsil edenler ve dini kaynaklar imha edilmiş,yasaklar konulmuştur. 

Din sağlıklı kaynaklardan ve yeterli olarak öğrenilmemiştir. 

Bununla da yetinilmemiş din sürekli öcü olarak gösterilmiş ve alay konusu 

yapılmıştır. 

Din imha edilmeye çalışılmıştır. 

*Müftüler resmi işlerle uğraşır,vaizler kalblerine ne doğduysa onu 

söyler,imamlar da görüntüye göre hareket eder,mevcutla yetinir. 

Vukuat-müftüler,Tuluat-vaizler,Zuhurat-imamların tarzıdır. 

Oysa bunlar kendilerini sürekli yetiştirmeye yönelik ne kadar ferdi ve kurumsal 

bir çaba harcamaktadır? 



Oysa başta  İmamlar ve Din dersi öğretmenleri Devlet tarafından  göreve 

başlamasıyla birlikte;başta Kutsal mekanları (Kudüs gibi) ve Mekke-Medineyi ziyaret 

etmeleri sağlanmalıdır. 

Sürekli tedrisat içerisinde gelişmiş bir medrese tahsili içerisinde ve cemaatını 

yetiştiren bir kurum olmalıdır. 

*İfrat hareket edenler hiçbir zaman vasat hareket edemezler. 

Eski mücahitler mütait oldular,sözünde anlatıldığı gibi,dini temsil edenler ne 

kadar dinle haşir neşir oldular? 

Mesela,çoktan beridir tanıdığım mücahit bir hoca,ifrat hareketiyle hep öne 

çıktı.Dünyanın makam ve mevkiini elde etti.Sonrada süs eşyası olan heykel satmaya 

başladı. 

Bir öğretmen arkadaş kendisine bunun caiz ve uygun olup olmadığını 

sorduğunda ise,onu bağnazlıkla itham ederek,tersleme yolunu seçti. 

Çok iyi bilmekteyim ki,daha önceden birisini bu durumda görseydi,mutlaka onu 

tekfir eder,affedilemeyeceğini söylerdi. 

Kader kendisinin ifrat hareketinden dolayı aksi maksatla tokat yiyerek,ifrattan 

tefrite düşmüş oldu. 

Aynı hal ya ifrat veya tefrit olarak devam etmektedir. 

Mesele vasatın ve istikametin elde edilmesidir. 

 Biz hocalar İslâmiyeti ne kadar temsil etmekteyiz? 

 İlk halimiz ile sonraki hallerimiz arasında ne kadar bir değişim olmaktadır. 

 Özellikle gündemde olan hocaların tutarsızlıklarını araştırmak üzere işe 

başladığımda,o kişilerin önceden eserlerini inceleyerek tenkitde bulunmayı düşünürken, 

maal-memnuniye bu alanda epey bir girişim ve araştırmalar yapılmış olduğunu 

gördüm. 

 Bu alanda yapılan tenkidleri mukayese edip,hülasalandırmaya çalıştım. 

 M.Avni (Avnullah) ÖZMANSUR’un kendi sitesinde kitaplaştırdığı - Kur’an’daki 

Asıl İslâm Bu-kitaplarıyla bu kimseleri şöyle sıralıyordu; 

 Prof. Yaşar Nuri Öztürk,Prof. Hüseyin Atay,Prof. Süleyman Ateş,Edip 

Yüksel,Prof. Zekeriya Beyaz,Prof. Hüseyin Hatemi,Kezban Hatemi,Prof. Hayrettin 

Karaman,İskender Evrenesoğlu,Prof. Bayraktar Bayraklı, Abdülaziz Bayındır, Ahmet 

Hulusi, vb.’lere Cevap-başlığında ele almıştı. 

 * BAYRAKTAR BAYRAKLI: 

http://www.avnullahozmansur.com/


Daha önceki konuşma ve genel olarak yazdıklarını okuduğumda gördüğüm o 

ki,çok cesurane bir şekilde indi ve yoruma yönelik bir İslâmı anlatmaktaydı. 

Onun tefsiri konusunda yapılan bir araştırmada; 

Talha Hakan ALP,- Bayraktar Bayraklı'nın "Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an 

Tefsiri" Adlı Eseri Üzerine-yaptığı incelemede,şu tesbitleri yapıyordu; 

 ”Bayraklı’nın tefsirinin bir nüshasını temin ederek eseri incelemeye başladık. 

Bir grup arkadaş bir yandan tefsiri inceliyor, bir yandan da göze çarpan sorunlu 

hususları not alıyorduk. İnceledikçe Bayraktar beyin lüzumsuz ve mesnetsiz 

yorumlarından bezginlik geldi. Sonuçta, bir kelime üzerine fındık kabuğunu 

doldurmayan ve çoğu tutarsız yığınla laf u güzafla boşa vakit harcamak yerine, modern 

dönem tefsir yazarları için adeta karın ağrısı haline gelmiş bazı konuları esas alarak 

tefsiri değerlendirmeyi daha doğru bulduk. Bunun üzerine yazarın, münhasıran nesh, 

recm, mucize ve nüzul-i İsa gibi konuların irtibatlı olduğu ayetler hakkındaki görüş ve 

yorumlarına yoğunlaşmaya karar verdik.” 

“Bayraktar beyin tefsirini incelediğimizde onun tefsirinin kavramsal anlamıyla 

bir “tefsir” olmadığını, belki Bayraktar beyin “ayetler hakkındaki şahsî yorumları” 

olduğunu çok rahat söyleyebiliriz.” 

 “Yorum adı altında kuru spekülasyonlarla ayetlerin çarpıtılması vakıasına pek 

sık rastlanır.” 

“Sözgelimi yazar, Hz. İsa’nın göğe kaldırılmasıyla ilgili ayetleri açıklarken nüzûl-

i İsa konusunda vârid olan onlarca sahih hadisin bir çırpıda uydurma olduğunu 

söyleyebilmiştir. (c. 4, s. 135-139)” 

“Hakikat şu ki, Bayraklı, hadis ve âsâr birikimden şükran duygularıyla 

faydalanıp makul izahlarda bulunmak yerine “orijinal düşünceler” uğruna ayetleri 

çarpıtmıştır.” 

Kulağı tersinden göstermeye çalışan,etrafta dolaşarak manayı örten ve bozan bir 

tanımına örnek olarak yapılan tesbitte; 

” Sözgelimi içinde “talak” lafzı geçen bir ayeti tefsir ederken bu kelimenin 

Kur’an’da boşamak, öne atılmak, yola koyulmak, gitmek veya kekeleşmek manalarında 

kullanıldığını söyleyen Bayraklı, bakın bütün bu manaları boşama ayetine nasıl 

uygulamaktadır: “Bütün bu manaları “talak/boşama” konusuna bağlayarak şöyle izah 

edebiliriz: Eşlerden biri, özellikle erkek 'öne atılarak' nikah bağını çözmeye çalışmakta 

ve bu uğurda yapılacakları yapmak için 'yola çıkmakta' ve böylece 'aile bağını' hukuka 

'dolamaktadır'. 'Dilin dolaşması' gibi karı-koca arasındaki iletişimin de dolaşması, yani 

kopması söz konusu olduğu için boşama yoluna gidilmektedir. Dili kekemeleşen Hz. 

Musa'nın göğsünün daralması gibi, karı-koca arasında da iletişimin bozulması, 

göğüslerinin daralmasına sebep olmakta ve buna bir çıkış yolu bulmaya 

çalışmaktadırlar. Onun için yapılacak bu işe talak adı verilmiştir. (c.3, s.141)”tanımıyla 

http://www.tesbitler.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1232:bayraktar-bayraklinin-qyen-br-anlayiin-iiinda-kuran-tefsrq-adli-eser-uezerne&catid=63:ktibaslar&Itemid=15


anlatılmaya çalışılan talak,adeta tamamen anlamsızlaşmış,hiçbir hukuki mana ifade 

etmemektedir. 

*Bayraklının kaynak eksikliği ile ilgili tesbitte:” Bayraktar beyin tefsirinin 

önemli bir eksikliği kaynak fakiri olmasıdır. Tefsirin ne klasik ne de modern zengin bir 

bibliyografyası olmadığını her okuyucu fark eder. Klasik kaynaklar içinde müellif 

ağırlıklı olarak Beyzavî, Nesefî, Hâzin ve Fahrurrazî’den yararlanmıştır. Yazarın 

Fahrurrâzî'den istifadesi ağırlıklı olarak Mutezile'nin ayetlere getirdiği aykırı 

yorumları tespit edip bunları, kendisine ait orijinal birer yorum gibi sunmak içindir.” 

Aslında kendisi de kendisini tarif etmektedir:” “Söylenmişi tekrarlamamak ve bu 

zamana kadar yapılanları taklit etmemek suretiyle orijinal yorumlar yapma gayretinde 

olduk. Çünkü orijinal şeyler üretmek, Kur'an tefsirinde bizim sevdamız ve 

tutkumuzdur.” (c. 1, s. 63)” sonucuna varıyor. 

Savunulan şeylerde öne çıkan Kur’an-ı zamana göre izahtan öte,yoruma yönelik 

açıklamaktır.Farklılıkta bir fark aranmaktadır.  

Bayraklı şu görüşleri savunuyor: 

            "Başı açık namazın olmayacağını söyleyen kitap yok. Yasaklayabilecek otorite de 

yok. Kadın camiye gider, namazı başı açık kılar. Engelleyemeyiz". 

"Namaz cemaatle birlikte nadiren kılınır. Çünkü namaz ferdi bir ibadettir ve 

herkes ibadetini evinde yapar. Bunda bir problem yok. Bir tek cuma namazı toplu bir 

namazdır." 

Yanlış çıkışlar genellikle farklı görünmenin,kendi isbata çalışmanın veya dinin ve 

kuranın görüşünden ziyade kendi görüşü olarak öne çıkmasından kaynaklanmıştır. 

Orijinal düşünceler uğruna hükümler tahrif edilmektedir. 

“Mezhepler 'din' haline getirildi. Kuran-ı Kerim'i egemen kılarsak, mezhepler 

dökülecek. Kuran'dan bilgiyi alırsak, hataları ortaya çıkacak 

"Kur'an'da Yüce ALLAH namazın kazasından bahsetmemektedir. Orucun 

kazasından bahsetmektedir. Orucun kazasından bahsetmesine rağmen namazın kazası 

konusunu gündeme getirmektedir. Oruç tutarken, rahatsızlanan veya sefere çıkan, 

orucunu kazaya bırakabilir. Ama Nisa 101'de sefere çıkanın namazını kılacağını 

söylemektedir. Ayrıca Nisa 102'de savaş halindeyken de namazın kılınacağını 

buyurmaktadır. Diğer taraftan Maide 6'da su bulamadığımız takdirde teyemmüm alıp 

namazımızı kılmamız emredilmektedir. Eğer namazın kazası olsaydı seferilikte, savaşta 

ve susuzluk hallerinde kazaya bırakmamız uygun görülürdü. Şartlar ne olursa olsun, 

namaz kılınmalıdır.  

Hz. Peygamber kaza namazı kılmamıştır. Kırk yaşında peygamber oldu, 9 yıl 

sonra namaz farz kılındı. Kılmadığı namazları kaza etmiş midir? Tabiki böyle bir 

namaz kılmamıştır. O zaman Yüce ALLAH'ın demediğini, peygamberin uygulamadığını 



nasıl söylüyorlar? Onların böyle fetva vermeleri ibadet eğitimi bakımından çok 

sakıncalı olmuş, olmaya devam etmektedir. Genç ve orta yaşlılar şöyle düşünüp 

söylüyorlar: Nasıl olsa namazın kazası oluyor. Elli yaşımızdan sonra kazalarımızı 

kılarız, şimdi kılmayabiliriz. İşte kaza fikri insanları namaz kılmamaya sevk 

etmektedir" 

Tamamen yorum ve kendi mantığına göre kıyaslama tavrıdır. 

“Adetli(hayızlı) kadın namaz kılar.!!!”Onun sözü. 

 

*MUSTAFA İSLÂMOĞLU:İslâmoğlu hakkında hep istifade etmeye 

çalıştım.Kelimeleri tahlili dikkat çekiciydi. 

Tefsir dersinde derse yakışmayacak kaba sözcükler kullanması dersin feyzini 

götürmekteydi.Argo kelimeler hemen sırıtıyordu. 

1980-lerin başında kendisini duymuş.Kayseri’nin mümtaz şahsiyetlerinden Ali 

Mutlu abimizin o zamanki bazı yanlış çıkışlarını telafi etmek için kendisiyle bazen 

görüştüğünü söylemişti. 

Aslında onun hakkında vaiz olan babasının söylediğini söylemekle baştan kesmek 

istemediğimden sonda vermeyi düşünüyorum. 

Daha önceleri Abdülaziz BAYINDIR,In Tutarsızlıkları ile ilgili bir araştırma 

yaparken,hakkında araştırma yapmış olan M.Avni (Avnullah) ÖZMANSUR beyi 

arayarak,bir takdim yazmasını istedim.Bana ilk söylediği söz ise;Ondan daha tehlikeli 

durumda olan İslâmoğlunun –Hayat kitabı Kur’an-adlı eseri,aslında para vermeni 

istemem ama bir al tahlil et demişti. 

Onun hakkında araştırma yaparken çok tutarsızlıklarının ortaya döküldüğünü 

gördüm.Ve onlara da cevaplar verilmişti.Ehli sünnet çizgisinde olmadığı yönde sürekli 

tenkid edilmekteydi. 

Bana da sürekli soruluyordu.Mustafa İslâmoğlu nasıl birisidir? 

Tefsirlerini görüntülü olarak gerek Hilal tv-de ve gerekse de internetten 

indirmek suretiyle dinlediğim halde,olumlu cevap veremiyordum. 

Burada onun hakkında yapılan tenkidler ise; 

*”SORU:Sorum Hz. İsa ile ilgili olacak. Onun tekrar geleceğine inanan yakın dost-

larıma nasıl anlatayım da veya nasıl cevap vereyim de, biraz da olsa bilgi sahibi 

olsunlar. Bu konuda bana birkaç ayet gösteriyorlar, bunlara biraz da olsa cevap 

verebiliyorum ama Buhari, Müslim gibi zatların hadislerini gösterdiklerinde bu hadisler 

uydurma diyemiyorum ve yorum yapamıyorum. Çünkü hadislerin gerçekliğini 

bilemiyorum. Bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz? Ben gelmeyeceğine ina-

http://www.tesbitler.com/index.php?option=com_content&view=article&id=310:abdulaziz-bayndrn-tutarszl&catid=116:slam-hukuku&Itemid=27
http://www.avnullahozmansur.com/
http://www.darusselam.com/component/content/article/3-flas-haber/159-mustafa-slamolunun-batl-goeruelerine-kar-hak-soez.html
http://www.google.com.tr/search?q=mustafa+islamo%C4%9Flunun+tutars%C4%B1zl%C4%B1%C4%9F%C4%B1&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8&rlz=1I7ADFA_tr&redir_esc=&ei=Nif8S7GwNYTB4gaNydiyAg


nanlardan olduğumu ifade ettiğimde bana itikatımdan bahsediyorlar. Sizden değerli 

cevaplarınızı bekliyorum. Allah sizden ve Müminlerden razı olsun. (02/03/2007) 

CEVAP: Aynen ben de öyle yapıyorum. Bu doğru olan. Buhari ve Müslim'deki 

hadisleri izahın binbir yolu var. 

İsa'nın gerçek inancı onu takip edenlere dönecek de diyebiliriz. Fakat bu hadisler 

haber-i vahid. Zan içerir. Yanlış ve yalana ihtimali vardır. Bu tür haberler akideye konu 

olmazlar. Bu yeterlidir.
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          *İslamoğlu kader konusunda “iman bilinci” adlı kitabının 17. sayfasında bakın ne 

diyor: 

“Allah’a, Ahiret gününe, Meleklere, Kitaba, Peygamberlere inanmak. Bu beş 

madde bir fazlasıyla Cibril hadisi diye meşhur olan hadiste de yer alır. Sonraki 

ilmihallere, imanın şartı olarak geçen tartışmalı fazlalık kadere iman maddesidir.” 

İslamoğlu’nun kendisine sorulan bir soruya web sitesinde verdiği cevâbı aynen 

aktarıyoruz. 

1. "Cennet cehennem yok olacaktır" görüşü benim görüşüm değildir. Bir Kur'an 

talebesi olarak Kur'an’daki "huld" ve "ebed" kelimelerini tahlil ettim. Cennet ve 

Cehennemin ebediliğinin nasıl anlaşıldığını sahabenin olayı nasıl yorumladığını 

söyledim. Hz. Ebubekir'in, Hz. Ömer'in, Hz. Abdullah b. Mes'ud başta olmak üzere 

birçok güzide sahabinin bu konudaki günümüz yaygın kanaatinin aksine olan görüşleri-

ni serdettim. Cehennemin sonsuz olmadığını söylediklerini naklettim. Buna da İbnu’l-

Kayyım el-Cevziyyenin yazdığı Hadi'l-Ervah İla Biladi'l-Efrah adlı eserini kaynak 

gösterdim. Bu eser Arapça olarak piyasada var. Her yerde satılıyor. Bakmak isteyen 

açıp bakar. İbnu’l-Kayyım'ın ilmi yetkinliğinin derecesini siz bilmezseniz bilen birine 

sorabilirsiniz. 

Siz yanlış adrese kızıyorsunuz. Hz. Ebubekir'e, Hz. Ömer'e, Hz. Abdullah b. 

Mes'ud'a kızmanız, onlara hesap sormanız lazım. Onlara hesap sormanız gerekirken 

bana hesap sormanız adil değildir. Hak değildir. Zulümdür. Allah razı olmaz. 

2. Bakara suresinde Cennet ve nar’ın ilk geçtiği yerde bu konudaki farklı görüşleri 

bir müfessirin ilim namusu gereği zikrettim. Bir önceki kasette/CD'de başkalarının 

görüşünü naklettim. Bir sonraki derste kendi görüşümü naklettim. O da şuydu: cennet 

ve cehennemin zamanı gaybi bir konudur. Bu konuda konuşmak ğaybı taşlamaktır. 

Bunu Allah bilir. Bize düşen cehennemden sakınmak cenneti hak etmektir. 

 

 

*EVLÂTLIĞIN MAHREMİYETİ MESELESİ 
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İslamoğlu Nisâ Sûresinin 23. âyet-i kerîmesinde geçen: 

تِي َدَخْلتُْم بِِهنا ﴾ تِي فِي ُحُجوِرُكْم ِمْن نَِسائُِكُم الَّلا  ﴿ َوَربَائِبُُكُم الَّلا

“Kendileriyle zifafa girdiğiniz eşlerinizden olup himâyenizde bulunan üvey kızları-

nız(ın nikâhı haram kılınmıştır)..” kavl-i şerîfinin 10 nolu dipnotunda aynen şöyle diyor: 

“Kişinin önceki kocasından olma kızının yasak kapsamına girmesi için ‘aynı evde 

bir arada’ yetişmiş olma şartı öngörülmektedir. 

Bu şartın dışında kalanların yasak kapsamına girmediği görüşünü İbn-i Hazm, Ali 

ve Ömer (Radıyallâhu Anhümâ)ya nisbet eder.” (Gerekçeli meal-tefsir 1/152) 

*Mîrasla İlgili Bir Çarpıtma: 

Allâh-u Te‘âlâ’nın mîrasla ilgili: 

ُ فِ 
َكِر ِمْثُل َحظِّ اْْلُْنثَيَْيِن ﴾﴿يُوِصيُكُم ّللٰاه ي أَْوََلِدُكْم لِلذا  

“Allah size, çocuklarınız konusunda  (şunu) tavsiye eder; erkek iki kadının payına 

denk alır..” (Nisâ Sûresi:11) kavl-i şerîfini îzah sadedinde İslamoğlu’nun "Gerekçeli 

meal-tefsir"- inde 5 nolu dipnot olarak düştüğü ifâdeleri aynen aktarıyoruz. 

“Bu oranın haddi ednâ (en aşağı sınır) mı, haddi â’lâ (en yüksek sınır) mı veya 

haddi mutlak (asla değiştirilemez oran) mı olduğu; 1) miras oranlarının 

düzenlenmesinde ilahi maksadın ne olduğuyla; 2) vahyin teşri yönüyle, 3) hükmün illete 

mebni olup olmadığıyla alakalıdır. 

Miras oranlarında ilahî maksat ilk ayetin de delâlet ettiği gibi adalet ve hukukun 

tecellisi için kulluk ve insanlık sorumluluğunu yerine getirmedir. 

Mirası ellerinde tutan kadınlar değil erkeklerdir ve ayette onlar sorumlu 

davranmaya davet edilmektedir. “Kadına az ya da çok mirastan pay verin” diyen 7. 

Âyet, bu hükmün teşri yönünün azdan çoğa doğru olduğunu gösterir. (7.âyetin notuna 

bkz.) 32.âyetteki iktisâp bizce hükmün illeti olarak okunmalıdır. 

O günkü gelir kalemlerinin başında savaş ganimetleri, diyet ve kan bedeli gelir. 

Bunlar erkekler yolu ile kazanılır. İkiye bir nisabını mü’minlerin annesi Ümmü Seleme 

de illete mebni bir hüküm olarak okur ve bunu şöyle ifade eder: “Erkekler savaş 

yapıyorlar fakat kadınlar savaşamıyor; sonuçta bize de mirasın ancak yarısı düşüyor.” 

Bunu bu ayetin inişinden sonra gelen şaşkınlıktan da anlıyoruz. Taberî’nin nakline 

göre biri Resulullah’a gelir ve der ki; “Ya Resulellah, kıza yarım mı verelim? Kız ata 

bile binemez, savaşamaz.” 

Bütün bu veriler ışığında bu oranın haddi mutlak olmadığı, en yüksek sınır değil, 

en aşağı sınırı oluşturan illete mebni bir oran olduğu sonucuna varılır. 



Gerek miras oranlarının illet, hikmet ve maksadını anlamaya yönelik bu 

yorumumuz gerekse buna benzer meseleye yeni bir açılım getiren daha başka 

yorumlarımız, sadece muradı ilahiyi anlama çabamızın bir ürünü olarak anlaşılmalıdır. 

İslâm’ı çağa uydurma veya uyarlama gibi bir derdimiz yoktur. Böyle bir yaklaşım 

sağlıklı da değildir.” (Gerekçeli meal- tefsir:1/147) 

*Kadının Şahidliği: 

İslamoğlu’nun "gerekçeli meal-tefsir"inde Bakara Sûresinin 282. âyet-i 

kerîmesinde geçen: 

َر  َواْستَْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن ِرَجالُِكْم فَإِْن لَْم يَُكونَا َرُجلَْيِن فََرُجل  ﴿  هََداِء أَْن تَِضلا إِْحَداهَُما فَتَُذكِّ ْن تَْرَضْوَن ِمَن الشُّ َواْمَرأَتَاِن ِمما

 إِْحَداهَُما اْْلُْخَرى ﴾

“..Erkeklerinizden iki kişinin şahitliğine başvurun. Eğer iki erkek bulunmazsa, bu 

durumda doğruluğundan emin olduğunuz kimselerden bir erkekle iki kadını şâhit tutun 

ki ikisinden biri şaşırır, unutur, yanılırsa diğeri ona hatırlatabilsin..” kavl-i şerîfinin 3 

nolu dipnotundaki ifâdelerini aynen aktarıyoruz: 

“Bu ibare öyle sanıldığı gibi iki kadını bir erkeğe denk saymak değildir. Âyet 

haksızlığı önleyip adâleti sağlama konusundaki titizlikle alakalıdır. 

Bu, kadının ticaret ve ticari anlaşmalar konusundaki bilgisizliğinden kaynaklana-

bilecek muhtemel hataları önleyici bir tedbirdir. Zaten tadille ‘unutma, yanılma, 

şaşırma, haktan sapma’ anlamlarının tümüne birden gelir. Sözgelimi iki kadından biri 

unutmuşsa, doğal olarak şahit ikiden teke düşecek, sonuçta şahitlik yapan iki kadın 

değil, tek kadın olacaktır. Kuran bire iki oranını şahitlikte nisap olarak belirlemez. Zira 

Nisa 15 ve Nur 4-8 de zina davasında cinsiyete bakılmaksızın 4 şahit istenir. 

Hatta adil yargılamayı sağlamak için bazı durumlarda erkeğin değil, sadece 

kadının şahitliği kabul edilir. Bunların hiçbirinde de cinsiyet belirtilmez. Burada da 

maksat şahitlik yapacak kimsenin cinsiyeti değil, hatta şahitlik bile değil, vadeli 

borçlanmalarda mağduriyeti önlemektir. Borç vermeyi aşırı teşvik eden vahyin verilen 

borçların tahsili konusunu ihmal etmesi düşünülemez." 

 

Çıplak Ayağa Mesh: 

İslamoğlu’nun, abdesti konu edinen Mâide Sûresi:6. âyette yer alan ayakları 

yıkamakla ilgili ifâdeye düştüğü dipnot şöyle: “Kıraat imamlarından Nâfi, İbn Âmir, 

Hafs, Kisâî ve Yakub’un okuyuşuna göre ayet ayakların yıkanmasını, geri kalanının 

okuyuşlarına göre ayaklara mesh edilmesini emreder. (…) Ehl-i Sünnet okuluna 

mensup âlimlerin çoğunluğu birincisini, Ehl-i Beyt okulu mensupları ve Taberî gibi bazı 

sünnî imamlar ikincisini tercih ederler.” (Hayat Kitabı Kur’an, s:192)  

 

*Mustafa İslamoğlu'nun Babasının Ali Eren'e Yazdığı Mektup“Muhterem Ali 

Eren Beyefendi!..  

http://sapitanlar.tr.gg/MUSTAFA-%26%23304%3BSLAMO%26%23286%3BLU-h-NUN-BABASININ-AL%26%23304%3B-EREN-h-E-YAZDI%26%23286%3BI-MEKTUP.htm


Selamlar, sevgiler, dualar, hürmetler...  

Allah, hidayet ve salah veresice oğlum Mustafa İslamoğlu’na köşenizde verdiğiniz, 

“Kur’an–ı Kerim’e el sürme” mevzuunda, alimane, arifane, vakıfane cevabınızdan 

dolayı sizi canı gönülden tebrik eder ve halisane şükranlarımı arz ederim. Hürmet ve 

dualarımla...  

Aciz Ahmed İslamoğlu. Mütekait (emekli) imam–hatip ve fahri vaiz. Develi / 

Kayseri.  

 

         “Not: “Muhterem Hocam (Ali Eren)!... Mustafa’nın dâl ve mudılliği, baba olarak 

bizi çok huzursuz etmektedir. Salahına dua etmekteyiz. Sizlerden de ıslahına dua 

istirham etmekteyiz. İcap ederse, bu kısa tebrik ve teşekkürnamemi köşenizde dipnot 

alarak neşredersiniz... Milyonları ifsat ve idlal etmesin... Cevabınız, fakiri pek memnun 

ve mesrur etti. Hak razı olsun...” 

“Vaiz Babanın Teşekkür ve Üzüntüsü” Ali Eren / Yeni Mesaj,21.10.2000 

Not: dâl = sapık, mudıl = saptırıcı idlal etmek = saptırmak, yoldan çıkarmak. 

Babası oğlunu böyle tarif etmişken artık biz ne diyelim… 

Hatalar  bir hata olarak basitçe değerlendirilecek cinsten değildir. 

 

 

*SÜLEYMAN ATEŞ: 

Hakkında daha önce yazmıştık. 

 “İnsanın maymundan türediği doğru değildir.  Fakat insanlarla maymunlar 

müşterek bir kökten türemiş olabilirler. Hatta insanı meydana getirme yolunda 

evrimleşirken bir türe tabi grup dumura uğrayıp maymun olabilir. Bu bakımdan 

insanın maymundan değil maymunun insandan türediği de düşünülebilir. 

Tanrı sınırlarını tecavüz eden bir toplum için Allah:-Onlara aşağılık maymunlar 

olunuz dedik." buyurmuştur. Bu ayet böyle bir duruma uğramaya işaret sayılabildiği 

gibi, bazı insanların ahlaken bozulup ruhi bir çöküntüye uğradığı da düşünülebilir. 

Burada başka bir hayvanın değil de maymunun zikredilmesi ayrıca 

düşündürücüdür. 

İnsanın şu veya hu hayvandan tekamül etmiş olması,onun değerini düşürmez. 

Çünkü Allah, kainatı tekamül kanununa göre yaratmıştır. Ve bu-tekamülün amacı, 

insanın meydana gelmesidir. 

Demek ki bütün kainat, insanı meydana getirmek için bir tekamül uğraşına 

girmiştir. Belki de insan, bugünkü hayvanların hiçbirinden değil de doğrudan doğruya 
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çamurdan yaratılan ilkel bir varlıktan evrimleşerek ortaya çıkmıştır. Muhakkak olan 

nokta, insanın bir evrim geçirdiğidir.”182 

Nasıl bir mantıksa!Kendi kendisini tekzib etmektedir.Hem maymundan 

türemediğini söylemekte ve hem de ona bağlamaktadır! 

Adi bir şeyden âli bir şey çıkmadığı gibi,âli bir şeyden de adi şey çıkmaz. 

 

* HAYRETTİN KARAMAN: 

Hayrettin Karaman’da tenkid edilenler arasında yerini almıştır.Daha önce bir 

yanlışından dolayı birkaç yazı yazmıştım. 

Arabistandan esen vehhabilik,İrandan gelen Şialık maalesef memleketimizi 

nezleye tutturmaktadır. 

Tenkid edilen görüşleri arasında: 

     “Dinleri teke indirgemek olmamalı. 

  

"Bütün insanların Müslüman olmaları' dinin, Kur'ân'ın hedefi değildir." 

(Polemik Değil Diyalog, s. 41);  

 

"Müslümanların çoğu 'Peygamberin, bütün din sâliklerini İslâm'a çağırdığına' 

inanırlar" (Polemik Değil Diyalog, s. 35);  

 

"Peygamberimiz 'Yahudiler mutlaka Müslüman olsun!' demiyor, 'Hıristiyaanlar 

mutlaka Müslüman olsun!' demiyor." (Polemik Değil Diyalog, s. 35);  

 

"Diyaloğun hedefi, tek bir dine varmak, dinleri teke indirgemek olmamalı" (Polemik 

Değil Diyalog, s. 36);  

 

"Kur'ân-ı Kerîm'de Ehl-i Kitab'la ilgili devamlı vurgulanan şey; Allah'a iman, 

âhirete iman ve amel-i salihdir. Kur'ân birçok âyette bunu söylüyor; yani 

'Peygambere iman edin' demiyor." (Polemik Değil Diyalog, s. 37);  

                                                           

182 Kur'an-ı kerim'e göre evrim teorisi-doç. Dr. Süleyman ateş.Prof. Dr. Süleyman Ateş’in, Türkçe 

olarak yayınlanan İslâmî Araştırmalar dergisindeki “Cennet Kimsenin Tekelinde Değildir” başlıklı 

yazısı.“Cennet Kimsenin Tekelinde Değildir”, İslamî Araştırmalar, Yıl 1989, Cilt III, sayı 1.“Âdem’in de 

anası ve babası vardır. Ancak bunlar insan değil hayvandır. 

Böylece insanlar da hayvandan türemişlerdir.” ( İlâhiyat Fakültesi Dergisi,  sayı: 20, sahife: 127-145 
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*MUHAMMED KUTUB : “Seyyid Kutub'un kardeşi ve ne yazık ki aynı 

yolda.."İnhiraf çizgisi" adlı makalesinde özetle : Nihayet İslam Osmanlıların kaydından 

kurtulup, bağımsızlığını kazanarak, ileri atılmaya başladı.Özellikle bu atılış hicazda 

vehhabilik, Sudan'a Mehdi'nin yönettiği mehdilik hareketlerinde görülmektedir.(!) Bu 

iki hareket İslam’ın asıl gücünü ve ilerleme istidadını yeniden kazandıracak 

nitelikteydi.(!)İslam’daki bu mutlu gelişmeyi gören..(!)" 

Birde Ali Şeriatiye İslam alimi ifadesini yakıştırmak ve yapıştırmak,alimliği 

anlamamaktır.Muteber bir şahsiyet değildir. 

Dört büyük halife için yaptığı yakıştırma,seviyesinin denaetine işaret etmektedir. 

Düşüncesini abartılı tenkid üzerine otutturmuş,mesnedsiz atmaktadır.”183 

Türkiye’deki reformistleri kendine bağlamış,daha doğrusu onlar sayesinde 

gündeme gelmiştir. 

Türkiye’deki öğrenilen din,resmi dindir.Dinin emrettiği tarzdaki bir din değildir. 

Ancak cemaatların samimi çalışmaları durumu muhafaza altına almaya 

çalışmakta,bu mânada bir katkıda bulunmaktadır.Bu gelişim gönüllere biraz olsun su 

serpmektedir. 

MEHMET ÖZÇELİK 

06-02-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
183 Geniş bilgi için bak.  http://www.sapitanlar.tr.gg/ 

 

http://www.sapitanlar.tr.gg/


DİNİNİ DÜNYAYA SATAN SİHİRBAZ VE SİHİRİ 

 Bazı görünmez güçlerin yardım ve aracılığıyla yapılan gizli işlerdir. 

Kökü tarihin ilk dönemlerine kadar gider. 

İlk başlangıcı iki Melek olup insanlara yararlı olmak amacıyla yapan Harut ve 

Marut tarafından yapılmıştır.
184

 

Hz.Musa döneminde revaçta olup,Hz.Musa-dan öncede Mısırda 

uygulanmaktaydı. 

Cinlerden yardım almak ve tabiat güçlerini kendi yararlarına kullanmak 

amacıyla gelişmiştir. 

Gücü elinde bulundurmayı amaçlar. 

Uzak şarkta yani Çinde,Yunan ve Roma’da,Yahudilikte bunların çokça 

uygulandığı görülür. 

Zamanla onların etkisinde kalan İslam toplumlarında da uygulanır olmuştur. 

Batı da sihre yabancı değildir. 

En çokta karı koca arasını açmada kullanılmış ve bu olumsuzluk ön plana çıkmış 

ve nazara verilmiştir. 

 -Kur’an-ı Kerim-de sihir yapmanın kötülüğü,Harut ile Marut adlı iki meleğin 

sihir konusundaki yetkileri,Yahudilerin sihirle ilgileri anlatılmakta 
185

 ,sihir ve 

büyücülerin kötülüklerinden Allah’a sığınmak gerektiği belirtilmektedir. 

*Etkilerinin belirtisi hususunda; 

*  Uzun zaman sağa sola dönme, uyuyama. Ancak iyice dinlendikten sonra 

uyuyabilme  

* Sebepsiz yere üzüntü, gece boyunca devamlı  sıkıntı  

* Bazı insanları görünce onlardan sıkılma, korkma, bir yerde bekleme ve yardım 

görememe  

*  Çok korkunç rüyalar görme  

*  Dişlerini sıkma  

*  Uykuda çok ağlama, gülme veya çığlık atma  

*  Yüksek bir yerden düşüyor gibi olma  

*  Garip insanlar görme  

 

  - Uyanık Halde Görülen Rahatsızlıklar  

*  Sebepsiz yere baş ağrısı  

*  İbadet etmede zorlanma  

*  Beyin yorgunluğu  
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 Bakara.102. 
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 Bakara.102. 



*  Kasılma ve sinirlenme  

*  Tembellik  

*  Doktorların sebep bulamadığı ağrı ve sancı  

*  Ancak, bunlara bakıp  da herkes kendisini büyülenmiş  sanmasın. 

 Sihir yapmanın sekiz çeşitli yolu odup ve bu konuda çokça eserler verilmiştir.”
186

 

 -Sihrin insan üzerinde olumsuz görülen etkisi vardır.En başta Peygamber 

Efendimize yapılmış ve olumsuz etkisi görülmüştür.Muavvizeteyn suresi inmiş, 

Efendimiz onu okumuş,Hz. Aliye yapılan sihrin yerini söylemiş,onu susuz kuyudan 

getirerek,hem okumuş ve hem açmıştır.Her açışında da rahatlama görülmüştür. 

 Nitekim yaşanmış ve akrabalarımızdan birisinin başından da şöyle bir olay 

geçmiştir. 

Hamamcı Hayriye-yi eskilerden herkes tanır.Oğlu Cengiz şehre motoru ilk 

getiren ve en güzel kullanan bir kimsedir.Öyle ki GaziAntepten aldığı lahmacunu 

soğutmadan Adıyaman-a ulaşır. 

Hanımı ile geçimleri iyi iken birden bozulur ve Cengiz bir kamyona arkadan 

vurarak ölür. 

Yıllar sonra birisi bu işlerle uğraşan kör Sıddık-ın yanına gider.Konu açılır ve 

Cengizin durumu konuşulur. 

Sıddık-ın yanına giden bayan onun eşinin kendi akrabası olduğunu söyleyince 

Sıddık şu itirafta bulunur; 

-Öyle mi yav.Onun sizin akrabanız olduğunu bileseydim yapmazdım,der ve 

açıklar. 

Hamamcı Hayriye bana geldi (1970 yıllarında),beş yüz lira verdi ve bunların 

aralarını açmamı söyledi.Bende yaptım. 

Zaten arası çok sürmez ve oğlu adeta intihar eder. 

Annesinin de akibeti kötü bir sonuçla sonuçlanır. 

-Sihir dinin saydığı yedi büyük helak edici günahlardandır.İnsanları Rabbinden 

uzaklaştırır,başkalarına karşı içinde düşmanlık beslettirir. 

Vehmi bir durumla başlayıp,sihirle inançlarını bozarlar. 

Müslümanları dinlerine zarar verecek bu durumdan sakındırmak gerektir. 

-Sihir;sebebi gizli ve ince olan şeylere ıtlak olunur. 

Bir çok çeşitleri ve yolları vardır. 
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Sihir bazı terkiplerden,düğümlerden ve işlerden ibarettir. 

Kişi sihirle Allah-ı inkâr ve şeytana yaklaşmış olur.Allah’ın izni olmadıkça sihir 

yapılmış kimsede tesiri olmaz.Ancak Allah bu dünyayı sebebler dünyası olarak yarattığı 

için,sebepler neticesinde oluşan şeyler gerçekleşir. 

“Hiçbir ümmet yoktur ki, aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın.”
187

 

Ancak hiçbir peygamber de yoktur ki,sihir yapmakla iftiraya maruz kalmamış 

olsun. 

“İşte böyle! Onlardan öncekilere hiçbir peygamber gelmemişti ki, “O bir 

büyücüdür” yahut “bir delidir” demiş olmasınlar.”
188

 

İbni Hacer;sihir Nuh Peygamber zamanında mevcuttu,onlar onun sihirbaz 

olduğunu zannediyorlardı,der. 

İbni İshak’ın bahsettiği üzere,Harut ve Marut kıssası Nuh-dan önce idi. 

Sihir bazı kavimlerin nezdinde yaygınlaşırken,bazılarında da az olur. 

Musa peygamber zamanında sihir yaygındı.Hz.Musa onların sihirlerine karşı 

aynı yöntemle mücadele etti. 

Musa peygamberin gönderiliş zamanında Babil ve Mısırda çokça sihir var idi. 

SİHİR HAKİKAT MIDIR YOKSA HAYAL MİDİR? 

Sihir hakikattır ve vaki olmuş olaylardandır.Eşleri birbirinden ayırır. 

“"Süleyman’ın hükümranlığı hakkında şeytanların (ve şeytan tıynetli insanların) 

uydurdukları yalanların ardına düştüler. Oysa Süleyman (büyü yaparak) küfre girmedi. 

Fakat şeytanlar, insanlara sihri ve (özellikle de) Babil’deki Hârût ve Mârût adlı iki 

meleğe ilham edilen (sihr)i öğretmek suretiyle küfre girdiler. Hâlbuki o iki melek, “Biz 

ancak imtihan için gönderilmiş birer meleğiz. (Sihri caiz görüp de) sakın küfre girme” 

demedikçe, kimseye (sihir) öğretmiyorlardı. Böylece (insanlar) onlardan kişi ile karısını 

birbirinden ayıracakları sihri öğreniyorlardı. Hâlbuki onlar, Allah’ın izni olmadıkça o 

sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. (Onlar böyle yaparak) kendilerine zarar veren, 

fayda getirmeyen şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun, onu satın alanın ahirette bir nasibi 

olmadığını biliyorlardı. Kendilerini karşılığında sattıkları şey ne kötüdür! Keşke 

bilselerdi!”
189

 

Vücudun acı çekmesinde,hastalanarak telef olmasında veya ölmesinde tesiri 

vardır. 

Kişinin tabiatını ve adetini değiştirir. 
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SİHRİN ZARARLARI: 

Bu durum kişinin akidesine zarar verir.Tehlikeli işlerdendir.Bunu sihir 

yapandan istemek kişinin din  ve inancının noksanlığındandır. 

Küfre kadar götürür,şeytani bir yoldur. 

“Fakat şeytanlar insanlara, sihri ve Babil şehri'ndeki iki meleğe, Harut ve 

Marut'a indirilen şeyleri öğretmekle kâfir oldular. Ve oysa onlar, “Biz sadece bir 

fitneyiz (sizin için bir imtihanız).”
190

 

-Sihir yapanla sihir yapana giden hükümde aynıdır. 

Hadiste:”Kim sihir yaparsa Allah’a şirk koşmuş olur.”(Nesa-i) 

Buda onun müşrik olduğunun bir hükmüdür. 

Bu bütün dinlerde haram kılınmıştır. 

“Sihirbaz ise nereye varsa kurtuluşa eremez.”
191

 

Hadiste:”Helak edici yedi şeyden sakının; 

1-Allah'a şirk (ortak) koşmak; 

2- Sihir (ve büyücülük gibi göz boyayan, aldatıp oyalayan şeyler)le meşgul olmak; 

3- Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymak; 

4- Yetim malı yemek; 

5- Savaş alanından kaçmak; 

6- Faiz yemek; 

7- İffetli, namuslu, suçtan beri, mü'mine kadınlara zina isnâd etmek"192 

Sihirde Cin ve şeytanlardan yardım alarak Allahtan başkasıyla korkutmaya 

yönelik bir davranıştır.Allaha olan tevekkülü kaldırır.Yer yüzünde fesat çıkarmayı 

amaçlar. 

“Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah’a 

(azabından) korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin. Şüphesiz, Allah’ın rahmeti iyilik 

edenlere çok yakındır.”
193

 

DİNİNİ SATAN SİHİRBAZ 

Sihirbaz dinini satmış ve nefsini şeytanın emrine vermiştir.Şeytan ise kendisi için 

yapılacak az şeye razı olmaz. 

“Andolsun, onu satın alanın ahirette bir nasibi olmadığını biliyorlardı.”
194
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Bunlar Allahın kelâmını  necasetle yazarlar.Allahın kelâmını tersine çevirirler.Ya 

Fatiha-nın,ya İhlas suresinin veya başka surelerde değişiklik yaparlar. 

Veya kanla yazarlar veya şeytanlarının kendilerine söyledikleri şekilde bunu 

gerçekleştirirler. 

Nefsini şeytana satan kimse güzel ahlak ve amellerden soyunmuştur.Basireti 

bağlanmış,kötülükte koşturmakta,hayırdan yüz çevirmekte,dine düşman olup onunla 

alay etmektedir.Din sahiplerini kızdırmakta,onlara eziyet vermektedir.O bununla habis 

nefsini memnun etmiş ve ahmakça hevesini tatmin etmiş olur. 

Bunda Rahmandan şek durumu vardır.Şeytana kulluk,yer yüzünde fesat 

çıkarma,Allahtan uzaklaşma,kaostan fayda sağlamaya çalışanlar gibi,fısk ve isyandan 

faydalanmaya çalışma vardır. 

-Allah Ademi topraktan,cini ateşten yarattı. 

“Andolsun, biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık. 

Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık.”
195

 

Allah Ademi cinlere üstün kılmıştır. 

“Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. 

Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın 

birçoğundan üstün kıldık.”
196

 

Böylece kişi bunu yapmakla nefsini kendisinden daha aşağı bir seviyeye 

indirmiş,zillete düçar olmuş olur. 

Cinlerde insanların kendilerinden faziletli ve yüksek seviyede olduklarını  

bilirler. 

ŞEYTANLAR NİÇİN SİHİRBAZI KULLANIRLAR? 

Şeytan insanın düşmanıdır.Doğru yol üzerinde oturup bekleyerek,onu doğru 

yoldan saptırır.Ona her cihetten yol bulup gelir.En önemlisi de insanları Allahtan 

başkasına ibadet ettirmektir. 

“İblis, “Senin şerefine andolsun ki, içlerinden ihlâslı kulların hariç, elbette 

onların hepsini azdıracağım” dedi.”
197

 

Böylece kişiyi  dininden çıkarmakla onu cehenneme atmış olur.Zaten Adem 

oğlunu aldatmasından maksatta budur.Oysa şeytanın ifsadı ıslahından daha 

büyük,günahı menfaatından  daha fazladır. 
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Şeytan sihirbazı Allahın kullarına eziyet etmesi,eşleri ve mallarını 

ayırmak,geçimlerini bozmak,aralarında ayrılık oluşturmak amacıyla kullanır. 

-İbni Kayyım:”Sihrin gücü ve tesirinin büyüklüğü gündüz değil gece 

yapılmasıdır.Onlar yanında bunun tesiri daha kuvvetlidir.”der. 

Bunu gece yapmasa da lambaları söndürüp,karanlık bir ortamda yapar. 

SİHİR NE İLE OLUR? 

1-Yemekle olur.Yemeğine konulan kişi,bilmeden yediği yemekten sonra etkisini 

gösterir. 

2-İçmekten dolayı olur.Herhangi içecek bir şeyin içerisine konulmakla yapılır.Bu 

midenin duvarına yapışarak,karında etkisini sürdürür. 

Her ikisinde de yapılacak olan istifrağ etmektir. 

Aksi takdirde midede kokuşma olur ve yengeç kendisini yakalamış gibi olur. 

3-Yere atıp serperek,gömerek ta ki kişi ona basarak tesiri görülsün. 

4-Bağlayarak.Saç veya elbiseden bir parçayı bağlayıp ona üfleyerek. 

Peygamberimize sihir böyle yapılmıştı. 

“Hem, nakl-i sahih-i kati ile, muzır bir sâhir olan Lebid-i Yahudi, Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâmı rencide etmek için acip ve müessir bir sihir yapmış. Bir tarağa 

saçları sarmış, üstünde sihir yapmış, bir kuyuya atmış. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm, Hazret-i Ali'ye ve Sahabelere ferman etmiş: "Gidiniz, filân kuyuda bu çeşit 

sihir âletlerini bulup getiriniz." Gitmişler, aynen öyle bulup getirmişler. Herbir ipi 

açıldıkça, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm dahi rahatsızlığından hiffet 

buluyordu.”
198

 

5-İşi şeytana havale ederek.Sihirbaz şeytana bir çok alçaklıklarla yaklaşarak, 

yardımını almaya çalışır.Allah ise o kişiyi bu durumdan korur. 

6-Yazmak suretiyle.Tılsım ve cedvellere yazarak yapılır.Bunun tesiri ise zayıftır. 

-Maalesef bir çok insan da bundan umut beklemektedir. 

Sihirbazda bununla bir çoklarının haram yolla,ilaç yapacağım,gaybı biliyorum 

iddiasıyla mallarını ve paralarını alır ve yer. 

Sihirbazın zararı umumadır,ferdi değildir.Onda hiçbir cihetle bir hayır 

yoktur.Eğer bir hayrı olsaydı,kendisine olurdu.Kendisi zengin,mal,mülk ve makam 

sahibi olurdu! 
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Sihirbazlar insanların en rezilleridirler.Tabiatı bozuk,ameli rezil,kalbi karanlık 

kimselerdir. 

Karanlık kalbler,şeytanların yerleri,evleri ve sığınaklarıdır. 

Sihir yapanlar insanların en ahmaklarıdır.Akılca en azı,fikirce en bozuğudurlar. 

Sihirbaz,insanlara zarar vermede şeytana en çok benzeyenlerdendir. 

Alusi der:”Şeytanlar,söz,amel ve inanç hususunda,kötülük yapmada ancak 

kendilerine benzeyenlere yardım ederler. 

Sihirbaz,insanların sahip olduğu en aşağı sıfat olan yalancılıkla vasıflanmıştır. 

Hadiste denildiği gibi;”Yalan söyler,onunla beraber yüz yalan daha söyler.”(Müttefekun 

aleyh) 

Sihirbazlar şeytani bir sıfat olan kibirle insanlara karşı kibir gösterirler. 

“Yalnız İblis secde etmedi. O büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu.”
199

 

Sihirbazlar en aşağı derecede cinlere sığınır,yardım dilerler. 

“Doğrusu insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazılarına sığınırlardı da, cinler 

onların taşkınlıklarını artırırlardı.”
200

 

Şeytana zillet gösteren kimse ise,en aşağı ve hakir kimsedir. 

SİHİRBAZ SİHİRDEN NE FAYDA GÖRÜR? 

Sihirbaz bununla tüm aşağılıklara rağmen yükseklik taleb eder. 

Bununla mal ve reislik umar. 

Nitekim Fir’avun sihirbazların Musa-ya karşı koymalarını istediğinde,onlar 

firavundan mal taleb ettiler. 

“Sihirbazlar Firavun’a geldiler. “Galip gelenler biz olursak mutlaka bize bir 

mükâfat vardır, değil mi?” dediler. 

Firavun, “Evet. Üstelik siz (ücretle de kalmayacaksınız) mutlaka benim en 

yakınlarımdan olacaksınız” dedi.”
201

 

Fir’avun onlara mal ve aynı şekilde kendisine yakınlık vaadinde bulundu.Zira 

sihirbazlar malı ve öne çıkmayı severler. 

Sihirbaz tamıyla şeytana hizmet ve başkalarına zarar vermek üzere koşturur. 

Şeytan tamamen habistir.Elbette ona yaklaşanda onun gibidir. 
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Böylece şeytan maksadını gerçekleştirmek için sihirbaza bir rüşvet vermiş 

olur.Tıpkı parayla adam öldürmek  veya fuhuş yaptırmak gibi… 

SİHİRBAZ MUTLU YAŞAR MI? 

Sihirbaz hayatında sürekli olarak şakice yaşar.Dinin tadını kaybeder, alamaz. 

Kur’an-ı dinlemekten hoşlanmaz.Ezandan korkar. 

“Her kim de benim zikrimden (Kur’an’dan) yüz çevirirse, mutlaka ona dar bir 

geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz.”
202

 

Sihirbaz insanlardan uzak bir hayat geçirir.Ancak kendisinden sihir taleb 

ettiklerinde onlarla bir bağlantı kurar. 

Pisliğe bulaşmış,yaltaklanarak hayatını geçirir,kabir ve mezbeleliklere 

gider.Abdest ve gusülden uzak,pis koku içerisindedir. 

Sihirbaz hayattan ümitsiz olup,rahat bir uyku uyumaz.Gündüzde huzurlu 

olmaz.Gecelerini sihrin karanlıklarıyla geçirir,gündüzlerini de sıkıntı içerisinde 

uyuyarak sürdürür. 

“Rabbin, kullara (zerre kadar) zulmedici değildir.”
203

 

“İnkâr edenlere gelince, onlara dünyada da, ahirette de şiddetli bir şekilde azab 

edeceğim. Onların hiç yardımcıları da olmayacaktır.”
204

 

Sihirbazın yaptığı tüm amelin vebali kendisine ve kendisinden bunu isteyenedir. 

“Oysa kötü tuzak, ancak sahibini kuşatır.”
205

 

O nerede olursa olsun kurtuluşa ve rahata eremez. 

O kendi bütün iyi amelini yakıp bitirmektedir. 

“Andolsun, sana ve senden önceki peygamberlere şöyle vahyedildi: “Eğer Allah’a 

ortak koşarsan elbette amelin boşa çıkar ve elbette ziyana uğrayanlardan olursun.”
206

 

Cehennemlikle müjdelenen bir kimseden kim ne umar? 

SİHİRBAZIN CEZASI NEDİR? 

İnsanların sihrinden emin olmalarını sağlamak için öldürülmesi yönünde hüküm 

verilmiştir. 
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“Cündeb (r.a.) den yapılan rivayette Resûlüllak (s.a.v.) Efendimiz şöyle 

buyurmuştur:  "Sihirbazın (ve büyücünün) had cezası kılıçla vurulup 

(Öldürülmesidir)," 

Bücale b. Abade'den yapılan rivayete göre, adı geçen diyor ki: Ahnef b. Kays'ın 

amcası Ceze' b. Muaviye'ye kâtiplik yapıyordum. Bu sırada ikinci halîfe Ömer'den (r.a.) 

bir yazı geldi ki, bu onun vefatından iki ay önceye rastlamaktaydı. Yazıda şu emir yer 

alıyordu: "Bundan böyle sihirbaz olan bütün erkek ve kadınları öldürünüz. 

Mecûsîlerden kendi mahremleriyle (dinen nikâhı haram olan yakınlarıyla) evli olanları 

birbirinden ayırınız. Ayrıca mecûsîleri birbirine acaip sesler çıkararak seslenmekten 

men'ediniz."(Buhari) 

 

               Bunun üzerine üç tane sihirbazı öldürdük ve kendi mahremiyle evlenenleri 

birbirinden ayırarak evliliklerine son verdik ve bunu ALLAH'ın kitabındaki açık 

hükümlere göre yerine getirdik. 

Hafsa-da doğrulayarak,Sihir yapan bir cariyenin öldürülmesi emredildi ve 

öldürüldü. 

Bu ise dünyevi cezasıdır.âhiretteki cezası ise; 

“Andolsun, onu satın alanın ahirette bir nasibi olmadığını biliyorlardı.”
207

 

KENDİSİNE SİHİR YAPILANLAR: 

Kim Allah’a yakınsa,o afet ve şerlerden uzaktır. 

Zikri çok yaparak,Rabbisini çokça anarak yaklaşan kimse,insi ve cini şeytanların 

şerlerinden de korunmuş olur. 

“Şüphesiz, (gerçek) kullarım üzerinde senin hiçbir hâkimiyetin olmayacaktır. 

Vekil olarak Rabbin yeter!”
208

 

Her ne vakit ki kişi Allah’ı anmaktan uzaklaşır ve ibadetini az yaparsa,şeytanın 

onu kullanması ve onunla oynaması kolaylaşır. 

Sihir ise,Allah’ı zikir ve taattan boş olan kalplere tesiri daha kolay gerçekleşir. 

İbni Kayyım;Sihir kadınlara,çocuklara,cahillere,çölde yaşayanlara,dinden, 

tevekkülden, tevhidden,evradı ilahiyyeden,dualardan,istiazelerden  nasibi az olanlara 

daha çok tesir eder,der. 

Kadınlar zikir ve ibadeti az yaptıklarından onlara daha çok tesir eder. 

Çocuklarda ailelerinin ve eğiticilerin onlar üzerinde okumaları gerekenleri 

yapmamalarından dolayı daha fazla tesir eder. 
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Fısk,isyan ve kötülüklere düşen insanların durumu da böyledir. 

Evlerinde saz ve çalgı aletleri oluşturup,topluluk halinde sürdürenlere de sihir ve 

nazar isabet eder.Çünkü bunlar nefsin hoşuna giden şeylerdendir.Onlar bunlar 

vesilesiyle günah işleyip,ibadetten uzaklaşmaları sebebiyle Rahmandan uzaklaşmış, 

isyana yaklaşmışlardır. 

Bu durumda sihrin tesiri daha kolay olur.Elbette Allah için toplanıp,O’nu 

hatırlamak gibi olmaz. 

-Özellikle kadınlar istek ve nefislerinin hoşuna gitmeyen bir durumla 

karşılaştıklarında,Allah’ın rızasına aykırı da olsa, hemen sihir yapan kimseye 

giderler.Onlara gidip gelmelerini söyleyerek,çok şeylerini kaybettirirler. 

Acizliklerinden sıkıntıya gelemedikleri için bu yola baş vururlar. 

Bundan dolayıdır ki hadiste;”Cehennem bana gösterildi,ehlinin çoğunun 

kadınlar olduğunu gördüm.” 

Bundan dolayıdır ki hasetten kadınlar Takvaya sarılmalı,günahlardan ve günaha 

itici şeylerden kaçınmaları gerekir. 

“Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar. Onu 

beklemediği yerden rızıklandırır.”
209

 

Dua ile bol bol Allah’a iltica etmeli,ısrarla Allah-dan zararların def’ini 

istemelidir. 

“Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa, bil ki onu, O’ndan başka 

giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, O’nun lütfunu engelleyebilecek de 

yoktur. O, bunu kullarından dilediğine eriştirir. O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet 

edicidir.”
210

 

SİHİRDEN ÖNCE KORUNMA YOLLARI: 

1-Allah’a tevekkül etmek. 

Mü’min kalbini Allah’a bağlar ve bütün işlerini O’na havale eder.Bilir ki zarar 

ona ancak Allah’ın izniyle olur. 

Hadiste buyurulur: Eğer bütün ümmet sana fayda vermek için toplansa,Allah’ın 

senin için yazdığı ve ezelde takdir ettiği menfaatten başkasını sana ulaştıramaz. 

Eğer bütün ümmet sana zarar vermek için bir araya gelse ,Allah’ın senin için 

yazdığı ve sana takdir ettiği şeyden başka sana hiçbir zarar veremez.”(Tirmizi) 

Nice sihir yapanlar vardır ki,sihirleri tesir etmemiştir. 
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“Hâlbuki onlar, Allah’ın izni olmadıkça o sihirle hiç kimseye zarar 

veremezlerdi.”
211

 

2-Allahı çok çok hatırlamalı. 

Kur’an okumayı,istiğfar,tesbih ve diğer evradları arttırmalı. 

Bu durum tüm kötülüklere karşı sağlam bir sığınak ve kaledir. 

İnsan ne zaman Allah’dan,O’na sığınmaktan ve O’na yönelmekten uzaklaşırsa, 

sıkıntıları büyür,belaları çoğalır,şeytan ona bir giriş yolu bulmuş olur. 

İbni Kayyım:”Bir kalb tamamen Allahı zikretmekle dolu ise,dua, zikir ve 

istiğfarlarında O’na yönelik ise,kalbi ile dili bir birine mutabık ise,bu durum sihri 

engellemede ve sihrin kendisine isabetinden dolayı tedavide en büyük sebeb olmuş olur. 

3-Günahlardan uzak durmalı. 

Özellikle zengin kimselerden faydalanma konusunda geri durmalı. 

Kur’an-ı okumaktan ve Allah-ı anmaktan uzak durmamalı. 

4-Camide cemaatla sabah namazına devam etmeli. 

Hadiste:”Kim sabah namazını kılarsa o Allahın zimmeti,koruması 

altındadır.”(Müslim) 

Kim ki Allahın koruması altında ise,şeytan ona bir yol bulupda giremez. 

5-Evde Bakara suresini okumalı. 

Hadiste:” Bakara Suresini devamlı okuyunuz. Çünkü  onu alıp öğrenmek büyük 

bir bereket; Terk etmek ise büyük  bir kayıptır. Sihirbazların bile  onu okuyanlara gücü 

yetmez.”
212

 

“Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Şüphesiz şeytan, içinde Bakara sûresi okunan 

evden kaçar.” 
213

 

6-Sabah  ve akşam Muavvizeteyn (felak-nas) surelerini okumaya devam etmeli. 

Ukbe b. Âmir (r.a.) Şöyle dedi:  

“Ben yolculuk esnasında Resûlullah (s.a.v.)ın devesini yularından tutup 

çekerdim. Bir keresinde Resûlullah (s.a.v.) bana:  
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“Ey Ukbe! Allah'a sığınma hususunda en hayırlı iki sûreyi sana öğreteyim mi?” 

buyurdu, sonra bana “Felâk ve Nâs” surelerini öğretti. Daha sonra insanlara, sabah 

namazını, bu iki sureyi okuyarak kıldırdı”. 

Yine Ukbe b. Âmir (r.a.) şöyle dedi. “Ben Resulullah'la (s.a.v.) beraber Cuhfe ile 

Ebva arasmda gidiyordum, birden şiddetli bir rüzgâr ve karanlık bizi kuşatıverdi. 

Peygamber (s.a.v.), hemen “Felâk ve Nâs” surelerni okumaya başladı. Bana da: “Ey 

Ukbe: Bu iki sureyi okuyarak Allah'a sığın, Allah'a sığınanlardan hiç biri o ikisi gibi 

başka bir şeyle O'na sığmmamıştır. (Özellikle bu iki sure sığınmanın en iyisidir.)” Daha 

sonra Ukbe şöyle diyerek sözlerini bitirir: “Resûlullah (s.a.v.)ın bu iki sureyi (Felâk ve 

Nâs) okuyarak namaz kıldırdığını işittim.” 

İbni Kayyım:”Kişinin bu iki duaya olan ihtiyacı;nefsine,yiyeceğine, içeceğine, 

giyeceğine olan ihtiyaçtan daha büyüktür,der. 

7-Kelimatillahit tâmmât ile Allaha sığınmayı çok yapmalı. 

“Eûzü bi kelimatillahi't-tammati min şerri ma haleka ve zerae ve berae ve 

minşerri ma yenzilü minessemai ve min şerri ma ya'rucu fiha ve min şerri fitnetilleyli 

vennehari ve min şerri külli tarikın illa tarikan yatruku bihayrin ya Rahman.” 

Manası:”Bütün yaratıkların şerrinden; gökten inen ve göğe çıkan her şeyin 

şerrinden; gecenin ve gündüzün fitnesinden; hayra açılan yollar hariç bütün yolların 

şerrinden, Allah'ın kusursuz kelamlarına (âyetlerine yani Kur'an’a) sığınırım. Ey 

Rahman olan Allah'ım (beni muhafaza eyle)." 

Hadiste:”Kimde evine girerken bunu söylerse,evinden çıkıncaya kadar  ona 

hiçbir şey zarar vermez.”(Müslim) 

Gecede ve gündüzde,evine girdiğinde,karada ve havada yarattıklarının şerrinden 

bunun ile korunmalı. 

8-Gecenin evvelinde Bakara suresinin son iki ayetini (aşir olarak okunan amener-

resulü) okumalı. 

Ebû Mes’ûd el Ensarî (r a )’den rivâyete göre, Rasûlullah (s a v ) şöyle 

buyurmuştur: “Kim Bakara sûresinin son iki ayetini okursa o iki ayet ona yeterlidir ”
214

 

9-Uyuma anında Âyet-el Kürsiyi okumalı. 

''Yatağınıza yattığınız (yatacağınız zaman), ''Ayetel-Kursi'yi okuyunuz. Çünkü 

orada bulunduğunuz müddetçe koruyucunuz bizzat yüce  kendisi olur. Ve sabaha 

kadar o yatağın etrafına (çevresine) kesinlikle şeytan yaklaşamaz'' buyrulmuştur. 

10-Sabahleyin Medinenin Acve hurmasından yedi tane yemeli. 
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Hadiste:” Kim her gün yedi tane acve hurması (yiyerek) sabahlarsa zehir ve sihir 

ona zarar vermez” ( Müslim) 

11-Sabah ve akşam virdlerine devam etmeli.Mesela: 

Âyet-el Kürsi, Bakara suresinin son iki âyeti(Amener resulü), Muavvizeteyn 

(Felak-Nas),  "BİSMİLLAHİLLEZİ la yedurru ma'asmihi şeyün fil ardi ve la fissemai 

ve hüves-semi'ul alim" 

Anlamı:” Yüce Allah'in ismiyle hareket ederim. O yüce Allah ki, O'nun mübârek 

ismiyle hareket edildiği (O'nun ismi söylendiği) vakit, yerde ve gökte hiçbir şey okuyana 

zarar veremez. O yüce Allah, her şeyi en iyi işiten ve en mükemmel bir şekilde 

bilendir.”, 

“Euzu bi kelimatillahittammati, min kulli şeytanin ve hamme ve min kulli aynin 

lamme.”Manası: "Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kötü gözlerden bütün 

kelimelerin hürmetine Allah'a sığınırım." 

Resulullah (sas), Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin'i şöyle sığındırırdı: "İkinizi de 

Allah'ın tam kelimelerine sığındırırım, her şeytandan, kötü kazadan ve kötü gözden." 

derdi ve buyururdu ki: "Babam İbrahim oğulları İsmail ve İshak'ı böyle 

sığındırırdı."
215

 

*Kelimatillahit tâmme-yi yapmalı,yedi kere; Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, aleyhi 

tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm,
216

.demeli; 

Ebu Davud'un süneninde rivayet olunduğuna göre; Ebu'd-Derdâ Hazretleri 

demiştir ki, "Her kim sabah ve akşam yedi kere bu ayeti okursa, Allah Teâlâ o kulun 

önemsediği şeylere kifâyet eder".
217

 

-Allahümme fâtıres-semâvâti vel-ardi âlimel-ğaybi veş-şehâdete Rabbe külli 

şey'in ue melîkehu eşhedü en lâilâhe illâ ente eûzü bike min şerh nefsi ve şerriş-şeytâni 

ve şirkihi) 

 

                 "Ey Allah'ım! Ey gökleri ve yeri yaratan, gizliyi ve âşikârı bilen! Ey her sevin 

Rabbi Şehâdet ederim ki senden başka mabud-u bil-hakk yoktur. Nefsimin şerrinden, 

şeytanın şerrinden ve şirkinden sana sığınırım." de ve bunları sabaha çıktığında, 

akşama eriştiğinde ve yatağa girdiğinde söyle buyurdu. (Ebû Dâvud) 

*Hergün 100 kere "Lâ İlahe İllallahü Vahdehu Lâ Şerikeleh Lehül Mülkü ve 

Lehül Hamdü ve Hüve Âlâ Külli Şey-ün Kadir" diyen kimse, 10 köle azad etmiş gibi 

olur, kendisine 100 sevap yazılır, yüz günahı silinir, o gün akşama kadar şeytanın 

şerrinden emin olur. Hiçbir kimse hiçbir ibadetle bu seviyeye ulaşamaz, ancak ondan 

daha fazla yapan müstesna. Hadis'i Şerif (Buhari, Müslim) Gezdiği sokakta bir kere 
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söyleyenin bir milyon günahı bağışlanır, defterine bir milyon sevap yazılır ve kendisi 

için cennette bir köşk inşa edilir. Hadis'i Şerif (Ahmed İbn'i Hanbel) 

Sabah ve akşam bunları ihmal edip terk etmek,şeytanın o insana musallat 

olmasının en büyük sebeplerindendir. 

Kişi bunu kendisi için okuyabildiği gibi,ailesi ve bir başkası için de 

okuyabilir.Nitekim Efendimizde torunları Hasan ve Hüseyine böyle yapıyorlardı. 

SİHİRDEN SONRA SİHRİN TEDAVİSİ NEDİR? 

Allah sihir yapılmış kimsenin bu sihirden kurtulmak için meşru yollarla 

tedavisine baş vurmasını meşru görmüştür. 

Buda önce de söylediğimiz gibi;yenilen ve içilen şeyleri kusmakla,gömülen yerden 

çıkarmak ve düğümlerden çözmekle olur. 

Peygamberimizden de rivayet edildiği üzere bunun çözümü iki yolladır: 

1-Çıkartılması ve ibtali.Efendimizde Rabbimizden istemiş,gösterilmiş ve 

çıkararak iptal etmiştir. 

Sihrin yapıldığı yerde,eziyet verdiği mahalde istifrağ etmektir. 

SİHRİN YERİNİ BİLMENİN YOLU: 

*Ya Kur’an okunmasından  sonra cinnin konuşarak sihir yapılan yeri 

gösterilerek çıkarılacaktır. 

*Ya da Allahın lutf ve ihsanıyla sihir yapılan kimseye rüyasında gösterilecektir. 

2-Sihir yapılan üzerine Kur’an-ı Kerim-i okumaktır.Bunlarda; 

*Kur’an-ın en büyük surelerinden olan Fatiha suresini okumak. 

*Âyet-el Kürsiyi okumak. 

*Sihir ayeti olan A’raf suresinin 117-119.âyetlerini okumak. 

*Yunus  suresi 79-82.âyetlerini okumak. 

*Taha suresi  65.69.âyetleri okumak. 

*Felak ve Nas surelerini okumak. 

İbni Kesir der:Sihrin etkisini gidermede kullanılacak en faydalı yol,bu sihri 

gidermede rasulüne indirdiği felak ve nas sureleridir. 

-Hz. Hatice validemiz şöyle rivayet etmiştir: "Hz. Peygamber (s.a.s) 

rahatsızlandığı zaman Muavvizeteyni okur ve vücuduna üflerdi. Hastalığı ağırlaştığı 



zaman ona Muavvizeteyni ben okudum ve bereketini umarak kendi ellerimle vücudunu 

sıvazladım." 

3-Sihrin çözümü için çokça dua ve tam bir ihlasla Allaha yönelmek. 

Buhari ve diğerleri, Hz. Peygamber’in bir Yahudi’nin yaptığı sihirle 

büyülendiğini şöyle rivayet ederler: 

“Ayşe rivayet eder: Zureyk Oğulları’ndan Lebid b. A’sam adında bir adam 

Rasulullah’a sihir yaptı. Öyle ki, Rasulullah bir işi yapmadığı halde kendisine yapmış 

gibi geliyordu (feleğini şaşırmıştı). Bir gün veya bir gece yanımdayken uzun uzun dua 

etti ve bana “Ey Ayşe, çözüm istediğim konuda Allah’ın bana çözüm gösterdiğini 

anladın mı? Bana iki adam geldi, biri başucumda, diğeri de ayak ucumda oturdu ve biri 

diğerine “Adamın ağrısının sebebi nedir?” dedi. Ona,”Büyülenmiştir“ dedi. “Kim 

büyüledi?” dedi. “Lebid b.A’sam” dedi. “Hangi şeyle büyüledi?” dedi. “Bir tarak, biraz 

saç kılı, erkek hurma kapçığı ile.” dedi. “Sihir nerededir?” dedi. “Zervan kuyusu 

içindedir.” dedi. Ashabından bazı kişilerle beraber Rasulullah o kuyuya geldi. Dönüşte, 

“Ey Ayşe, suyu kına suyu ve hurma kapçıkları da şeytanın başları gibidir” dedi. “Ey 

Allah’ın Rasulü, onu çıkarsaydın ya” dedim. “Allah bana şifa verdi, onun yüzünden 

halk arasında bir kötülük çıkmasını istemedim” dedi ve sihir malzemesinin toprağa 

gömülmesini emretti ve gömüldü.” 

-Rasulullah burada duayı çokça yaptı,ısrarla yaptı,duanın icabet vakitlerinde 

yapmalı-gecenin son üçte biri gibi-. 

"--Kim bana duâ ederse, ben ona icâbet ederim; kim benden bir şey isterse, ben 

ona istedğini veririm, kim beden mağfiret dilerse, ben onu mağfiret ederim! ...”buyurur. 

  “Allah-u Azze ve Celle, ilk gecenin üçte birlik vakti geçene dek her gece dünya 

semasına iner ve: “Her şeyin hükümranı Benim”, “Her şeyin Hükümranı Benim” diye 

buyurur ve (devamla): “Kim Bana dua ederse, onun duasına icabet edeyim? Her kimde 

Benden isterse, ona vereyim? Ve kim de istiğfar istiyorsa onu da mağfiret edeyim?” diye 

buyurur. Bu durum sabahın aydınlanmasına kadar da devam eder.”buyurulur. 

“Geceleyin öyle bir zaman vardır ki, müslüman bir kimse o zamana rastlayıp 

Allah’tan dünya ve âhirete dair hayırlı bir şey dilerse, Allah ona dilediğini verir. Bu her 

gece böyledir.”
218

 

BULUNAN SİHİR NE YAPILIR? 

1-Yenilip içilmişse kusularak veya iki yoldan biriyle dışarıya atılır.Zararından da 

kurtulmuş olunur. 
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2-Eğer bir kağıda yazılmış ise,Bir su kabında bu yazılar silinir.Ta ki yazının eseri 

gidinceye kadar.Sonra bu kağıt yırtılır veya herhangi bir yere atılır.Veya herhangi bir 

yerde suya bırakılır. 

3-Eğer düğüm yapılmış ise çözülür.Her çözmeyle beraber felak ve nas suresi 

okunur.Vücuda üfürülür.Tamamı çözüldükten sonra ip parçalara ayrılır,sonra 

herhangi bir yere atılır. 

Sihir herhangi bir şekilde ateşle yakılmaz. 

*Kim bir sihirbaza kendisine bir sihir yapması için giderse,dinini dünyaya satmış 

demektir. 

İşlediği günahla Allahın gadabını üzerine çekmiş demektir. 

Sihre gösterdiği rıza ile İslami bağını da koparmış demektir. 

Mazlumun duası makbul olduğundan,sihre uğrayan kişinin gece gündüz yapacağı 

dua kabul olur. 

Hadiste:“Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, yolcunun 

duası ve babanın evladına duası."(Tirmizi) 

Sihirbaz hile yaparsa,Allahın hilesi daha hızlıdır. 

“De ki: “Allah, daha çabuk tuzak kurar.” Şüphesiz elçilerimiz (melekler) kurmakta 

olduğunuz tuzakları yazıyorlar.”
219

 

İyi insanları koruyup müdafaa edecek olan da Allahtır. 

“Şüphesiz, Allah inananları savunur. Doğrusu Allah hiçbir haini, nankörü 

sevmez.”
220

 

Zulmün neticesi şiddetli bir azaptır. 

“Sizden kim de zulüm ve haksızlık ederse, ona büyük bir azap tattırırız.”
221

 

Dünya hayatı kısadır,insanda kabre tek başına girecektir.Sihir yapılan kimse 

hakkını alacak olsa,yapan orada ne yapacaktır,düşünülmesi gerekmez mi? 

Bu duruma düçar olmadan evvel tevbe etmek gerektir.Hem Sihirbaza giden ve hem 

de sihir yapan için. 
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Peygamberlerin başına da çok musibetler gelmiştir.Elbette onlara uyanlara da aynı 

musibetler gelecektir.Bu kulun derecesini yükseltmek içindir. 

Sihir yapılan üzülüp mahzun olmamalı zira bu iş Peygamberimize de yapıldı.Allah 

kulunu  kendisine yaklaştırmak için bu gibi musibetlere mübtela kılar. 

Kaderi tenkid etmemeli,kazaya rıza göstermelidir. 

“Hoşlanmasanız da savaş size farz kılındı. Olur ki hoşlanmadığınız bir şey sizin için 

hayırlı olur. Olur ki sevip arzu ettiğiniz bir şey sizin için şerli olur. Gerçeği Allah bilir, 

siz bilmezsiniz.”
222

 

Dünya hayatı fani,ahiret ise bakidir. 

“Size verilen şey, yalnızca dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında 

bulunanlar ise daha iyi ve daha süreklidir. Bu mükâfat iman edenler ve Rablerine 

dayanıp güvenenler içindir.”
223

 

“İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn”
224

 bunu çokça söylemeli.Ecrini istemeli ve daha 

hayırlısını vermesini talep etmelidir. 

Mü'min kişiye bir ağrı, bir yorgunluk, bir hastalık bir üzüntü hatta bir ufak tasa 

isabet edecek olsa, Allah onun sebebiyle mü'minin günahından bir kısmını mağfiret 

buyurur."
225

  

Allahın rahmetinden hiçbir zaman ümit kesmemelidir. 

Allah müminlerin dostudur. 

Allah kudret ve ceberut sahibidir.Zulme müsaade etmez. 

“Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah, onları ancak 

gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor.”
226

 

Not.Eser ‘Bâiu Dinihi.Dr.Abdulmuhsin bin Muhammed Kasım-ın eserinden özetle 

hazırlanmıştır. 

12-09-2011 

MEHMET ÖZÇELİK 
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DOĞUDA ÇOK ŞEYLER OLUYOR! 

 

 *Bir asırdır sürdürülmeye çalışılan ancak kavgadan başka bu millete bir şey 

kazandırmayan Türk milliyetçiliğinin yerini,kürt milliyetçiliği alıyor. 

 *1970-lerde sürdürülmeye çalışılan kominizmin,sosyalizmin,marksizmin 

yerini,kürt marksizmi ve sosyalizmi altında yeniden canlandırmaya başlanıyor. 

 *Dağdaki eşkıya şehirlere indirilerek topluma korku salınılmasına çalışılıyor. 

 *Kürt militanları ve piyonları Türklerin bulunduğu yerlere kaydırılarak çatışma 

ortamının kızıştırılmasına,Türk-Kürt kavgasının çıkarılmasına çalışılıyor. 

 *Din dışı çabalarla vuramadıkları bu milleti yıllardır toplumun içine saldıkları 

ayrık otlarıyla ve dini temsil süsü verilen kimselerle vurmaya ve kandırmaya 

çalışıyorlar. 

 *Her koşulda şiddet besleniyor,toplum şiddete çekiliyor,gençler sokaklara 

dökülmeye çalışılıyor.Ülkücü camia tahrik edilerek,içlerine sızdırılan kimselerle sürekli 

hamaset duyguları canlı tutulmaya çalışılıyor. 

*Alevi Sünni çatışması sürekli yedekte bulundurulup,üstü kapatılmıyor, 

çözümüne gidilmiyor. 

*Türkiye Suriye gibi azınlıkların hakimiyeti için çatışma ortamına sürüklenmeye 

ve o ortam hazırkanmaya çalışılıyor. 

*Yarım asırdır alt yapısı yapılmaya çalışılan ve yirmi yıldır da aktif hale geçirilen 

azınlıkların çoğunluğa hakimiyeti projesi,zincirin halkasındaki çözülme sebebiyle 

neticeye ulaşmamıştır.Ancak tehlike kalkmış değildir.Tehlike oluşturulmaya çalışılıyor. 

Tüm İslam dünyasında uygulanmaya çalışılan özellikle Suriye modeli 

yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. 

-Doğu ve güneydoğuda Kürtçülüğün altında sosyalistlik ve Marksizm sürekli 

besleniyor. 

SOSYALİZMİN BAYRAĞINI ANKARA'YA DİKECEĞİZ 
227

 

*Doğunun cahil bırakılmışlığından istifade ediliyor,fakirlik edebiyatı ile 

ateşlendiriliyor,kabile çatışmaları körükleniyor. 

*Evvelden firavunların kucağında Musalar yetişirken,şimdilerde Musa-ların 

kucağında firavunlar yetişmekte ve yaşamakta ve buna çalışılmaktadır.. 
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*Bir asırdır yüze geçirilen maskeler atılıyor artık şapkaların düşmesiyle kellikler 

ortaya çıkıyor. 

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

MHP’DE ÇOK ŞEYLER OLUYOR 

*İstanbul Emniyeti'ne MHP İstanbul Milletvekili adayı emekli Korgeneral Engin 

Alan ile ilgili gelen ihbar mektubunda "Doğu Perinçek, emekli Korgeneral Alan 

sayesinde ekipten bilgiler almaktadır" ifadesi yer aldı. 2009 yılında elektronik postayla 

gönderilen mektup Ergenekon dava dosyasına da girdi.”
228

 

*Eski idealistler saf dışı edilerek,fuhuş yüklü kasetler,darbeciler safa katılıyor. 

*Mhp-nin Chp-ye destek olması,onun rejim savunmasını üstlenmesinden midir? 

Mhp nerede duruyor? 

Yeni Mhp-Chp modeli midir? 

Chp’ye selam çakan bir Mhp-mi? 

İkisi de ergenekonu savunuyor,ortak noktaları artış gösteriyor! 

*Seçimlerden sonra Akp-nin ne yapacağı meselesinden daha önemlisi,Chp ve 

Mhp-nin neleri götüreceği açısından bakıp değerlendirmek gerektir. 

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

CHP’DE ÇOK ŞEYLER OLUYOR 

 *Eline-Beline-Diline sahip olmayanlar buluşuyor. 

 *Fuhuş kasetiyle devralınan başkanlık,bir başka kasetle devredilme 

senaryolarına sahne olmaya çalışılıyor. 

 *Chp Demirelleşiyor. 

 *Chp’nin Haberal’a devredileceği seslendiriliyor. 

*Cahp-cumhuriyet alevi halk partisi-mi oluyor? 

Türk halkçıları gitti,kürt sol-alevi halkçıları geldi. 

Suriyenin kopyası. 

Chp-de darbe. 
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Chp-de büyük operasyon..kaynamalar..çalkantılar.İşgal sözleri,Ergenekon 

hamiliği. 

*Chp-deki yapılanma ergenekonun alevi ayağı..kürt ve sol Marksist 

yapılanmasıdır. 

*Dökülmeler başlayacak. 

*Ermeni anneden,kürt ve alevi babadan doğan Kemal,2.Kemal devrinin 

oyuncusu. 

1.Kemal gücü elinde bulundururken,gücü kullanıp yönlendirmekte,2.Kemal ise 

güce boyun eğmektedir. 

2.Kemal devri ve devrimi..genel proje..azınlıkların hakimiyeti..problem 

doğurmaya gerek kalmadan,kendisi problem olan ve doğuran bir sistem. 

*Chp iki yoldan başka yani 1946-daki açık oy gizli tasnif aldatmacası veya 

darbeler yoluyla ancak gelebileceğine inandığı için,sürekli darbelerden nemalanmış,ona 

bel bağlamış,o ortamı hazırlamış,alkışlamış,desteklemiş,el birliği ile hareket etmiştir. 

 Bu millet hiçbir zaman kendi iradesiyle bu partiyi iktidar yapmaz.Bu bir 

hükümdür. 

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

ORDUDA ÇOK ŞEYLER OLUYOR 

*Solcular,ateistler,olumsuzluklarda ortak noktası bulunanlar belli bir çatı 

altında toplanmaya sevk edilmektedir.Ordu birkaç dönem buna alet oldu. 

Çevik Bir ile ordudaki çıkış sonuçsuz kalınca değişik bir yol denendi ve -Varan1 -

gerçekleşti.Sıra varan-ların devamında. 

Birde hükümet olunduğu düşünülürse? 

*Ordusundaki komutan tarafından fişlenen bir asker,evindeki Kur’an-ı Kerimi 

suç aleti olarak gösteren bir asker,hanımının örtüsü suç olarak kabul edilen,namaz 

kılması askerden atılmasına bahane edilen,içki içmemesi bir kusur kabul edilen kişilerin 

komutanı bu milleti,bu milletin değerlerini temsil edemez.Bu vatanı ve bu vatanın 

insanları ve değerleri ona emanet edilemez.O benim komutanım ve bu milletin askeri ve 

bekçisi olamaz.Ve o insanda Peygamber ocağının bir üyesi kabul edilemez. 

En masumiyet maskesine bürünenin bahanesi;komutanım bana emretti ve ben de 

yaptım. 

Komutanı ona bir masumun öldürülmesini de emretse,demek ki yapacak! 

Bir şeye sebeb olan onu yapan gibidir. 



Olumsuzluklar emir komuta bahanesine bina edilemez. 

Ona itaat değil,iradesizlik denir. 

Ordu istifrağ etmeli istiğfar etmelidir.Gerekirse parmağını boğazına takarak 

istifrağını hızlandırmalıdır. 

Eskide olduğu gibi hayırla yâdedilme dönemine dönmelidir. 

10-05-2011 

MEHMET ÖZÇELİK 

 

 

 

DÜNYA DEĞİŞİYOR 

 

 *Dünya değişiyor,biz ise gayet yavaş değişiyoruz.Köklü olduğundan olsa 

gerek.Zira bir asırlık iç ve dış yapılan tahribat üç asırda tamir edilemeyecek bir 

boyuttadır. 

*Chp şekillendirilmeye çalışıldı.Ancak yine de milletin iradesini yansıtmaktan 

pek uzak. 

Tıpkı orta doğuyu bir asırdır şekillendiren batının,bugün eskimiş, pörsümüş, 

değişimlere ayak uyduramayan yöneticileri götürüp,paçavra gibi atıp,yerine isteği 

doğrultusunda yeniden şekillendirmeye çalışmaktadır. 

Chp-de de sadece görüntü değişmiş,ana fikir aynı,bir değişme yok… 

*Mhp-nin A takımının on altısından onunun uçkuruna sahip olmadığı internette 

yayınlanan uygunsuz görüntülerle ortaya çıktı.Bunlar Chp-yi de geçtiler. 

Elbette bu durum umuma teşmil edilemez.Edilse zulüm ve haksızlık olmuş 

olur.Ancak buna karşı gösterilen tavır nedir? 

Eline-Beline-Diline sahip olamayanlar,millete nasıl sahip olsunlar?Elbette 

olamazlar. 

Hiç kirli olan kirlenenler,kirliliğe pirim verenler temizliğe,temiz topluma katkı 

sağlayabilirler mi? 

*Mhp 1970-lerde hayatını verdiği ideolojisinin bugün kaçta kaçını temsil ediyor? 



16 adet A Takımının 10-unun kirli ilişkilerinin ortaya çıkması basite alınacak bir 

durum değildir. 

Bunu  yaymak  ne kadar kirli ve çirkin ise,böyle bir işte bulunmak ondan daha 

fazla bir kirliliktir. 

Kasetler aslında Mhp-yi değiştirmekten öte bir durumdur.Çünkü şimdiki Mhp 

eski Mhp değildir. 

Bu durum bir dönüştürme faaliyetidir. 

Daha önce anormal görülenleri normal görme faaliyetidir.Namus ,darbe, mafya, 

kaostan beslenme,vs gibi. 

*Mhp bir kimlik değişimi ve bunalımı yaşamaktadır. 

*Rahmetli Türkeş  hafta sonu öldüğünde ilk düşündüğüm,hemen ertesi günü 

okula gittiğimde;o beldenin ülkü ocaklarını kuranlardan mert,dürüst,inançlı,tarihi 

şuuru içerisinde olan arkadaşa baş sağlığı dilemekti. 

Öyle de yaptım.Ancak arkadaşın bana verdiği cevap çok enteresandı;’Boş ver 

hocam yav.İyi ki öldü.’ 

Bendeki şaşkınlığın farkına varıp sormama gerek bırakmadan devamla; 

-‘Eğer ölmeseydi bu gençliği Atatürkçü yapacaktı.’ 

Tıpkı Atatürkçü düşünce derneği gibi. 

Bugün ülkücü camia nerede durduğuna ve neyi savunduğuna bir baksın?Genel 

suskunluk hiçte hayra alamet değildir.Bu bir patlamanın habercisidir.Belki de kasetler 

bu  suskunluğun bir habercisidir. 

*Mhp parti olarak vaz geçilmez değildir.Rahmetli M.Yazıcıoğlu ve devamı, 

merhum Türkeş-ten bu yana değişim ve diğer partilere kaymalar bunu göstermektedir. 

*Mhp İslâmın neresinde,ne kadar yakın.Sözde mi özde mi bu yakınlık? 

Aslında ‘Ben küçükken iyi bir çocuktum’ aldatmacası içinde mi?Yaşantı ve fikir 

bazında yetersiz mi? 

*Mhp hiç iğneyi kendisine batırmıyor.Hep başkasına çuvaldız batırmakla 

meşgul. 

Mhp-yi dışarıdan gözlemleyip hazmedemeyenler olurken,elbette içeriden de bunu 

içine sindiremeyenler vardır.Bu bir iç çekişmedir. 

*Chp ve Mhp-nin flört ve evliliğinden ortaya çıkacak çocuk,sahih bir çocuk 

olmayacaktır.Meşruluğu tartışılacaktır.Evvelce de  bu denendiği gibi.Tarihi bir çöküntü 

yaşattırıldı. 



*Toplumdaki maddi-manevi gelişimi görmemek basiretsizlik ve seviyesizliktir. 

1993-de bir tv almak için ön taksit olarak hanımın bileziğini vermiştim.Şimdi ise ayda 

27 liraya 10 taksitle daha güzelini almaktayım. 

Yine aynı yıllarda bir koltuğu yüzletmek için hanımın gerdanlığını 

bozdurmuştum.Şimdi ise o gerdanlıkla bir sıfır koltuk  takımı alabilmekteyim.Çok 

şeyde böyle durumda. 

En büyük kaos,toplumdaki rahatlamanın üstünü örtmeye çalışmaktır. 

*Vatan satılıyor,yaygaraları,ev sahibini bastırmaya çalışan yavuz hırsız 

girişimidir.Bu gün memleketini aşan ve ötesine geçen nasıl memleketi satmış olur?Belki 

alıyor demektir. 

 

*Devlet milletle barışıyor.Ya asker?O nerede?Nerede duruyor? 

Kışlasında mı? 

Komutanlar aynen milletvekilleri gibi milletin içinde ev tutarak kalamaz mı? 

Çekinceleri mi var yoksa? 

Görev esnasında milletle iç içe değil,ya emekli olunca?Neden millete karşı 

soğuk!Yoksa millet mi soğuk?Bu bulanıklığın giderilmesi lazımdır.Normale 

dönülmelidir. 

*Hikmeti hükümeti bilmiyoruz ancak genel düşünceye göre bu gün Pkk-nın yeri 

bellidir.Ordu neden bir akşam tepeden üzerine inerek bu işi bitirmeyip uzatıyor?Abd 

kendisini alakadar etmeyen bu husus için okyanus ötesinden kalkarak geliyor,bizim ise 

burnumuzun dibinde! 

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

 Durum göstermektedir ki;Suriye Libya-dan geri olmayacaktır. 

 Basiretsiz ve beceriksiz yönetim hem hantal ve hem de yarım asırdır kapalı bir 

toplumdur. 

 On yıl kadar önce emekli genelkurmay başkanı Doğan Güreş bir tv-de; 

 -Nato toplantısına gittiğinde orada masanın üzerinde dünya haritasının yediye 

bölündüğünü ve bunlar içerisinde Abd-ye müdahale etmek üzere üç ülkenin düştüğünü 

söylemişti.Bunlar ise;Irak,Suriye ve İrandı. 

 Abd önce İranın etrafını boşaltmakla meşgul.Hedef İrandır. 

 Şu anda bahane edilip devre dışı bırakılmaya ve de müdahale edilmeye çalışılan 

Suriye-dir. 



24-05-2011 

MEHMET ÖZÇELİK 

 

 

 

EĞİTİM ANKETİ 

 

Pansiyonlu 7.sınıflar üzerinde yaptığım eğitim anketinden çıkan sonuçlar 

Soru-1-Sizce eğitimin daha iyi olması için neler yapılmalıdır? 

-Öğretmenler başarılı olmalı 

-En ince ayrıntılarına kadar anlatILmalı. 

-Boş boş gezmemeli. 

-İyi çalışmalı 

-Daha fazla pansiyonlu okullar açılmalı. 

-Etütlerde,işlenilen dersler tekrar edilmeli 

-Düzenli çalışılmalı 

-Derste ders tekrarı yapılmalı 

-Test çözmeli 

-Kitap okumalı 

-İnternetten yararlanılmalı 

-Daha çok disiplin olmalı 

-Sık sık deneme yapılmalı 

-Anlatım biçimi iyi olmalı 

-Çok ödev vermemeli 

-Gelişimli dersler olmalı 

Araç ve gereçler daha çok olmalı 

 



*Soru-2-Eğitimde gördüğünüz ve olmamasını istediğiniz aksaklıklar nelerdir? 

 

-Öğrenci disiplini olmalı 

-Örnek çözümlerle dersler anlatılmalı 

-Hocalar sinirli olmamalı 

-Başkaların hakkını yememeli 

-Aileler eğitime duyarlı olmalı 

-Önemli derslerin sayısı arttırılmalı 

-Derse hazır hale getirilmeli 

-Önceden denemeler yapılmalı 

-Herkes özel dersten yararlandırılmalı 

-Derste yanlış cevab verildiğinde vurulmamalı 

-Kavga-küfür olmamalı 

-Öğrencilere para cezası verilmemeli 

 

*Soru-3-Derslerin dışında nasıl bir ders daha konulmasını isterdiniz? 

 

-İngilizce yerine Arapça konulmalı 

-Hayatın gerçekleriyle ilgili dersler olmalı 

-Derslerin dışında tekrar olmalı 

-Kur’an-ı Kerim dersi konulmalı 

-Kızlar için el işi gibi dersler olmalı 

-Dikiş kursu olmalı 

-İcat konusunda yetiştirilmeli 

-Kız öğrenciler için bayan öğretmenler olmalı 

-Teneffüsde de terbiyeye dikkat edilmeli 

-Yüzme havuzu olmalı 



-Okulu olmayan köye okul yapılmalı 

 

*Soru-4-Eğitime yardımcı olacak nasıl bir teknolojik gelişimin olmasını isterdiniz? 

 

-Bilgisayarlar daha iyi olmalı 

-Gelişmiş tahtalar olmalı 

-Televizyon olmalı 

-Matematik dersinde hesap makinası verilmeli 

-Zeka geliştirici dersler olmalı 

-Her öğrenciye bilgisayar verilmeli. 

-İngilizce dersi anlaşılır olmalı 

-Ekranlı video gösterimli dersler olmalı 

-Akıllı robot olmalı 

-Kaydedici olmalı 

-Elektronik tahta olmalı 

-Kaynak kitap olmalı 

-Eğitim teknolojik gelişime ayak uydurmalı 

 

*Soru-5-Eğitimde Oluşan olumlu olumsuz neticeler nelerdir? 

 

-Hocalar derse zamanında girmeli 

-Eğitim değişirse,devlette değişir 

-Sevgi ve saygı kazandırır 

-Kitaplarla iç içe olunmalı 

-Eğitimsiz cahil kalırız. 

-Meslek sahibi olmayı sağlamalı 

-Dersle ilgili olanla olmayanı ayırmalı 



-Dersimizi yapmadığımızda dersten çıkarılmamalıyız. 

 

MEHMET ÖZÇELİK 

 

 

 

ERGENEKON VE UZANTILARI 

 

Türkiye bir asırdır hep kavgalı,hala ayağı yere basmamış.O halde yerde,basılan 

zeminde bir kayganlık,bir kaypaklık var. 

Türkiye problemlerini tartışmaktan,bir şeyler yapmaya vakit bulamamaktadır. 

O halde meselenin köküne inilmelidir.Atatürkçülük adıyla milletin elini,kolunu ve 

ağzını bağlayan meçhul bir rejim etrafında kısır bir döngü içerisinde bir asırdır 

çevrilmekteyiz.Bu rejimin gerçek yüzü,farklı bir projeden ziyade, öncekine aid ne varsa 

kötülemek üzerine kurulmuştur.Yeniden üreten,yeni bir şeyler üreten rejim 

değildir.Tüketen rejim… 

Taha Akyol kendisiyle yapılan ve bastırdığı kitabında şu bilinmeyenlere işaret 

etmektedir.Yani bizim öğrendiğimiz ve bize öğretilen tarih,gerçek olmayan veya 

bilinmesi istenildiği kadar bilinen tarihtir.Özellikle cumhuriyet dönemi tarihi. 

”Nitekim Anadolu'da kurulan rejim, Sovyet sistemine benzer tek partili totaliter bir 

rejim olmadı mı? 

Atatürk, Meclis'i, kendi tayin ettiği üyelerden oluşturdu ama bunu proletaryayı iktidara 

getirmek ve Bolşevizm'i kurmak için değil, Kemalist rejimi kurmak için yaptı. 

Atatürk'ün bir politikacı olduğunu dikkate almak lazım. Yoksa Atatürk'ün dünya 

görüşü kapitalizme çok yakındır. Milli Mücadele devam ederken, Amerikalılara Chester 

imtiyazını verdi. Eskişehir'den Musul'a kadar bir demiryolu kurulacak, etrafındaki 

belli bir arazide de Amerikalılara petrol ve maden arama ve işletme hakkı verilecekti. 

Amerikalılar iktisadi bulmadıkları için bu imtiyazdan kendileri vazgeçtiler. Milli 

Mücadele sırasında genellikle sosyalist terminolojiyi kullanan Atatürk, zafer 

kazandıktan sonra kapitalist bir dille konuştu. 

 

..... Atatürk'ün Kürt politikası değişti mi? 

Milli Mücadele kazanıldıktan sonra, memlekette Dersim gibi çok acı olaylara yol açan 

çok radikal bir Türkleştirme programı uygulandı. Bu Türkleştirme politikasının ilk 

işaretleri Lozan anlaşması imzalandıktan sonra ortaya çıktı. Lozan'a dek ülkede İslâm 

vurgusu daha güçlüydü ve Türk kavramı daha azdı. Mesela Sakarya Savaşı günlerinde, 



Büyük Taarruz'a hazırlanırken, "Türkiyeliler" diye beyanatlar yayınlayan Mustafa 

Kemal, İzmir'i kazandıktan sonraki beyanatına, "Büyük ve asil Türk milleti" diye 

başladı. Ayrıca Meclis'te de giderek daha fazla Tük kavramı kullanıldı. Ve Kürt 

milletvekilleri de bu Türk vurgusuna itiraz etmediler. 

 

..... Şeyh Sait İsyanı, Kemalizm'i etnik Türkçü bir milliyetçiliğe tahrik eden bir sonuç 

doğurdu. 

..... Atatürk döneminde 16 Kürt isyanı yaşandı. Atatürk sertlik yanlısı bir lider miydi?  

 

Buna şüphe yok. Atatürk sorunların çözümünde daha çok askerî metotlara alışkın 

olduğu için radikaldir....... Zaten Kemalizm otoriter bir rejimdir. Kemalizm'in 

demokratik olduğu söylenemez. Hele liberal olduğu hiç söylenemez. Oysa liberal olması 

demokratik olmasından çok daha önemlidir. 

.... Bu rejim halka dayandığını iddia ediyordu. Halka dayanmıyor muydu? 

 

Halka dayanmıyordu tabii. Kemalist rejim halka dayanan bir rejim değildi. Demokrasi 

değildi. Demokrasi olmayarak, özgürlüklere belli bir hoşgörü gösterebilirdi ama onu da 

göstermediği için liberal de değildi. Bunu bugün söylediğiniz zaman Kemalistler, 

düşmanlık gibi algılıyorlar. Ama rejimin halka dayanmadığını, silaha dayandığını yazan 

Kemalist Yakup Kadri Karaosmanoğlu'dur. Rejimin halka dayanmadığını, devlet 

kuvvetlerine dayandığını yazan Falih Rıfkı Atay'dır. Çankaya adlı kitabında Falih 

Rıfkı, "Hakiki milli egemenliği isteyenler terakkiperverdir. Yani Karabekir ve 

arkadaşlarıdır. Biz ise ordu ve devlet gücüyle ayakta durarak inkılâpları yapmak 

zorundaydık" diyor. 

... Bugünkü Atatürk imajının oluşmasında Celal Bayar'ın rolü daha fazladır. Atatürk'ü 

kullanmanın yolunu Bayar açtı. İnönü ise 1950'lerden itibaren Demokrat Parti'ye karşı 

Atatürk'ü kullanmaya başladı. Ahaliden oy alamayınca, Atatürk kavramı öne çıkarıldı 

ve orduya mesajlar verildi. 

 

... Atatürk, Şeyh Sait ayaklanmasını, muhaliflerini susturmak için kullandı mı? 

Kesinlikle... Atatürk'ün başvekili Fethi Bey bile Takriri Sükûn Kanunu'nun ve 

sıkıyönetimin sadece isyan çıkan illerde uygulanmasını savunuyor. Atatürk ise İsmet 

Paşa'yı başbakanlığa getirerek İstanbul'da bile Takriri Sükûn Kanunu'nu uygulatıyor. 

Gazetecileri, muhalif basını tamamen susturuyor.”
229

 

 

*Aslında şimdi yeni yeni deşifre olan Ergenekon İttihad ve terakkinin altında 

sünbüllendi,dersim ve Kubilay gibi senaryolarla yeri pekiştirilmeye çalışılmıştır. 

                                                           
229 16.11.2009) Neşe Düzel-in Taha Akyol-la yaptığı röportaj. 

http://taraf.com.tr/makale/8523.htm 

http://taraf.com.tr/makale/8523.htm


*”Dersim'de yine hazırlık vardı. Yine bahar bekleniyordu. Ama bu kez hazırlıklar daha 

sistemli, tedbirler daha yoğundu. Başbakan da artık Celal Bayar'dı. Gerek 1937, 

gerekse 1938 harekâtını "yakinen" izleyen gazeteci Naşit Uluğ şunları aktarıyordu 

kitabında: 

"Kamutay 1938 yaz tatiline girerken o zamanki Başbakan Celal Bayar, iç meseleler 

arasında Dersim'e de temas ederek, 'Bu yıl Dersim denilen işi kat'i surette tasfiye etmek 

için devletin bir tedbiri daha olduğunu ve ordumuzun Dersim havalisinde vazife 

alacağını ve umumi bir tarama hareketiyle bu meseleyi kökünden söküp atacağını 

söylemişti."
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“Atatürk’ün hangi konularda çelişkileri vardı?   

 

Mesela Milli Mücadele’de Atatürk Abdülhamit’ten daha İslâmcıdır. Halkı etrafında 

toplamak için Abdülhamit’ten daha İslâmi bir dil kullanmıştır. Tamamen politik bir 

davranış bu. Ayrıca Birinci Dünya Savaşı’nda dışarıdan yardım alabilmek için de 

Mustafa Kemal, hem İslâm’a hem sosyalizme oynadı. Hatta “ben komünistim” 

anlamında sözler söyledi. Lenin’in Ankara’ya gönderdiği büyükelçiye, “Biz zaferden 

sonra sizin gibi Bolşevik bir rejim kuracağız. Zaten bizim Meclis’imiz de halk 

tarafından seçildiği için Bolşevizm’e yakın” dedi. Büyükelçi, “Sizin Meclis’iniz hacılarla, 

hocalarla dolu. Proletarya yok orada. Nasıl Bolşevik olacaksınız?” deyince de, 

“Zaferden sonra ben onları temizleyeceğim” cevabını verdi. 

... Milli Mücadele sırasında genellikle sosyalist terminolojiyi kullanan Atatürk, zafer 

kazandıktan sonra kapitalist bir dille konuştu.  

Ortada bir tezat vardı.Mason derneklerini kapatan Atatürkün kendisinin de mason 

olduğu belgelidir. 

Nitekim;”Jürgen W. Diener, Beyaz Zambaklar dergisinin 1938 Mart tarihli 38. 

sayısında Atatürk’ün mason olduğunu yazıyordu.” 

... Atatürk’ün dinle ilişkisi nasıldı?  

 

Baştan beri emsallerine göre din anlayışı daha mesafelidir ama dinin toplumsal ve siyasi 

açıdan öneminin de farkındadır. Atatürk dini siyaseten kullanmayı çok iyi başardı. 

Atatürk’ün şeriatı öven sözleri vardır. Mesela “Bizim kanun-i esasimiz (anayasamız) 

Kur’an-ı Kerim’dir” dedi. “Allahın emirlerine uymadığımız için geri kaldık” da dedi. 

Ayrıca, “Hz. Muhammed’in yüce şeriatı” diye yaptığı konuşmalar var. “Cenab-ı Hak 

insanları yaratırken” diye bir konuşması var. Bu konuşmalar hep Milli Mücadele 

sırasında oldu. Atatürk, “antiemperyalizm” sözlerini de hep Milli Mücadele sırasında 

söyledi.”
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*Aynı Zamanda Lozana İsmet İnönü ile beraber katılan Rıza Nur;Hayat ve Hatıratım- 

adlı kitabının 1.cildinde M.Kemali,2.ciltte İ.İnönüyü,3.ciltte de  Lozan,Musulu,Suriyeyi 

vs.genişçe anlatmaktadır. 

*Atatürk en çok tartışılan kişidir.Mesela: 

Atatürk mason muydu? 

Jürgen W. Diener, Beyaz Zambaklar dergisinin 1938 Mart tarihli 38. sayısında 

Atatürk’ün mason olduğunu yazıyordu. 

*Asıl Balyoz darbe planı bir asırdır yapılmıştır.Ondan sonrakiler onun o zamandaki 

kuruluşunun devamıdır.Zira tek şef dönemleri,yapılan inkilablar millete danışılmadan, 

ferdi kararla,emri vaki ve zorbalıkla,dar ağaçları kurularak yapılmıştır. 

***** 

*İlker Paşa'nın "Sabrımızın sınırı var"diyor.Ya sınırın taşarsa ne olur?Darbe mi 

yaparsın?Yapmana gerek yok,zaten yapanlar var!!!O da maşaallah çok mu çok iştahlı,o 

da her şeyi yıkma uğruna,bombalama ve savaş çıkarma  da olsa… 

 

*Bu nasıl peygamber ocağı ki;Allah dediği için ordudan atılıyor,üç yaşındaki çocuğa bile 

içki içiriyor,içki içmeyenler,namaz kılanlar,babası veya akrabası hoca 

olanlar,örtünenler veya eşi,annesi gibi örtünenleri olanlar ordudan atılıyorlar? 

Bu orduda bulunan bu kimseler,tümünü kapsamasa da,benim peygamberimin 

ordusunun efradı ve de ocağı olamaz,Peygamber böyle bir ocağı kendisine ocak kabul 

edemez. 

*'Çarşaf' ve 'Sakal'la camilerin bombalanmasını, 'Oraj'la Ege'de Yunanistan'la 

gerginlik çıkarmayı hedefleyen 'Balyoz' yapılanmasının 'Orak Planı'yla da azınlıkları 

hedef aldığı ortaya çıktı 

* Ergenekon kolunun uzantıları bir çok yere uzanmış,karıştırmaktadır.Kardeşi kardeşe 

kırdırmaktadır. 

Aynı elden idare edilen farklı cepheler. 

Darbecilerin ergenekon terör örgütü adı altında suçlamaya başlanıp,hesaba 

çekilmeleriyle beraber  en önemli hedefe ulaşıldı;Hepsi dut yemiş bülbüle şey afedersiniz 

kargaya döndü. 

***** 

Önemli iddialar ise: 

20 yıldır halk arasında şu tehlike dillendirilmektedir. 

http://habervaktim.com/yazar/14085/ataturk_mason_muydu.html


Türkiye-nin de tıpkı Suriye gibi,Baas partisinin öncülüğünde,% 8-lik kesimin % 92-lik 

kesime hakimiyetinin sağlanması için her türlü yöntemin denendiği, bazılarının özellikle 

Çevik Bir-in girişiminin neticesiz kalması söz konusu olsa da tehlike bitmemiştir. 

Bu durum ise iyi niyetli bir çok alevi cemaatını şaibeli kılmış,herkesi rahatsız etmiştir. 

Zira başta İsrail ve bir kısım Avrupa ülkeleri için en makbul bir Türkiye; kendisiyle 

uğraşılan değil,kendisinin kendisiyle uğraştığı bir Türkiye-dir. 

Bizler bin yıldır gayrı Müslimlerle bile beraber yaşamış bir milletiz.Neden ortak 

değerlerimiz olan alevi kesimle bir arada yaşamayalım? 

Dün Hz.Ali ile Hz.Âişe-yi,Hz.Ali ile Hz.Muaviye-yi birbirine kırdıran harici zihniyet 

aynen devam etmektedir. 

Kahramanmaraşta hem alevi kesime hem de Sünni kesime silah dağıtarak,iki tarafı 

birbirine kırdıran Ergenekon uzantıları bu gün de aynısını figüranların farklılığıyla 

devam ettirmektedir. 

Ancak dışarıdan karıştırılırken,içerden de buna alet olanlara ithafen  yazar bu tehlikeye 

işaret ederek,şu tesbitlerde bulunur. 

“Peki Erzincan olayında Aleviler neredeler? 

--Bu olayın baş mimarı, adaletten kaçan, Erzincan kurgusunu himaye ve koordine eden 

Paşa Alevi kökenli.  

--Bu işin hukuk ayağını yürüten, parayla-tehditle yalancı şahitler ayarlayıp masum 

insanları terörle içiçe göstermeye çalışan başsavcı Alevi kökenli.  

--Bu işin diğer ayaklarını oluşturan Jandarma komutanı, MİT müdürü de 

öğrenebildiğim kadarıyla Alevi kökenli.  

--Başsavcı kodese tıkıldığında onu çıkarmak için milletvekilliği avantajını kullanarak 

gizli tanıkları bulan ve ayartmaya çalışan vekiller Alevi kökenli.  

--İkna edilmek istenen gizli tanık Munzur Alevi kökenli.  

--İkna işinin yapıldığı pastane sahibi Alevi kökenli;  

--Gizli tanıkları ikna için hazırlanan paranın finansörü Alevi kökenli.  

--Başsavcıyı kurtarmak için hukuk ve usul dinlemeksizin vazifesi başındaki savcıları 

görevden alan kurumun yapısı Alevi ağırlıklı.  

--Yine hukuku katlederek yargı süreçlerine müdahale eden, derin yapı ve statüko her 

zora girdiğinde açıklamalar yapan kurum ve başkanı Alevi özellikleriyle öne çıkıyor.  

--Ergenekonun pek çok kilit elemanı Alevi kökenli.  “Balyoz Darbe Planı”nın komutanı 

Alevi kökenli.  



Enteresandır daha önce medyaya yansıyan konuşmalarında “sürün SÜNNİ 

KÖPEKLERİ cephelere onlar ölsün!” diyen; Sünni düşmanlığını saklayamayan bu 

komutan kızını bir Yahudiyle evlendirmiş! Tutuklanmadan önce bu damadının yanına 

gitmeye (belki de kaçmaya) hazırlandığı medyaya yansıdı. Şimdi de kızı ve damadı bu 

komutanın masumluğunu ispat için çalışmalar yapıyorlarmış, kimler nezdinde çalışma 

yapıyorlar acaba? 

Denklemin içinde daha ne kadar Alevi kökenli var bilemiyoruz. Peki bu kadar Alevi 

kökenli vatandaşımızın böyle karmaşık ve karanlık bir olayda biraraya gelmesi, üstelik 

hepsinin kamu otoritesini kullanan, devlet gücünü arkasına almış insanlardan oluşması 

bir tesadüf müdür? 

Bütün Alevileri töhmet altına sokmamak için buna tesadüf diyebiliriz. Ama ihtimal 

hesaplarına göre epeyce zor bir tesadüf.  

Alevilerin tamamının derin güçlerle işbirliği içinde olduklarını düşünmüyorum. Nitekim 

hemen  her derin projenin bir yerinde, Alevileri de vuracak bir Alevi-Sünni çatışması 

planlanıyor. Maraş’tan Çorum olaylarına, Sivas’taki katliama kadar pek çok olayın içinde 

Ergenekon tarzı derin yapıların olduğunu pek çok Alevi dernekte kabulleniyor ve 

Ergenekon örgütüne tepki gösteriyor.  

Ortalama Alevilerin derin yapılarla çok irtibatını göremesek de; okumuş, devletin 

önemli kurumlarına girmiş Alevileri bu tür derin yapılarla kucak kucağa buluyoruz. 

Alevilerin etkin olduğu bütün kurumlar statükonun yanında yer alıyor. “
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Tarih tekerrür mü ediyor? 

Yoksa bizler mi oyuna gelip ve de getirilip,tekerrür mü ettiriliyoruz? 

MEHMET ÖZÇELİK 
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ERMENİLER VE GAYR-I MÜSLİM TEBEA 

 Tarih bize göstermektedir ki altı asır boyunca adaletle devlet süren devletler 

olmamıştır. 

 Osmanlıyı 624 yıl boyunca Söğüt gibi küçük bir kasabadan çıkararak otuz 

milyon km. bir alana,diğer bir ifadeyle Viyana kapılarına kadar sürekli büyümesini 

sağlayan gerçek,onun başarılı bir gelişme göstermesinin sonucudur. 

 Geri tepmeden kabul görmesindeki sır ise,içerisinde barındırdığı gayrı 

müslimlere kendi devletlerinden daha çok özgürlük vermesinden geçmektedir.Öyle ki 

bir gayrı müslim kendi havra ve kilisesinde rahat ibadet ederken,diğer yandan da kendi 

özel mahkemesini kurmakta,kendi mahkemesinde yargılanabilme özgürlüğüne sahip 

olduğu gibi,müslüman mahkemelerinde de yargılanma veya müracaat etme yetkisine 

sahip olmasıdır. 

 Kendi okullarında eğitim görmekte tam bir uyum içerisinde cizye ödemek 

suretiyle,askerden muaf olarak yaşamaktadır. 

 *” Ali Seydi rahmetli merak etmiş, Devleti Osmaniye tarihinde, bir istatistik 

çıkarmış, buna göre 200 kadar sadrazamdan yüzde 10'u Türk olup, üst tarafı yabancı 

milletlerdendir.”
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 Cumhuriyetten bu yana,şimdiye kadar yapılanlar ise,kısır bir döngü içerisinde 

onların haklarını almakla kalınmamış,müslüman halkında bir asırdır hakları ellerinden 

alınmıştır.Çevremizdeki tüm devletlerle düşmanlık sürdürülmüş,içerisine kapalı bir 

millet haline getirilmişiz. 

 Maalesef şimdi daha net görülmekte ve anlaşılmaktadır ki,onlara verilmeyen 

hakların sebebi,müslümanlardan alınan hakların verilmemesine bağlanılmıştır.Gayrı 

Müslim okul ve kiliselerinin açılmamasındaki sebeb,azınlık haklarından dolayı 

müslümanların tekke,zaviye ve medreselerini de bu bahane ile açmamak üzerine bina 

edilmiştir. 

 Zahiren gayrı müslimlerin haklarının verilmemesinin altında yatan hile, 

müslümanların haklarının verilmesini engellemek içindir. 

 Biz ki millet olarak elimizde kuvvetli hakikatlar mevcut,tarihimizde utanılacak 

bir durum söz konusu değilken,neden biz onlardan korkalım ki? 

 Onlar biz çoğunluğun içerisinde erimekten korkmazken,neden biz çoğunluk 

olarak güneş gibi hakikata sahip olmuşken çekinelim ve de kaçınalım? 

 Kontrolümüzde olarak kalacak olan gayrı müslimler,kontrolümüz dışında 

kalmaktan daha iyidir. 
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 Atatürk ihtilali-3-M.Reşat Bozkurt-53. 



 Artık dünya küçülmekte,bir hane haline gelmektedir.Dünya adeta İslâma doğru 

koşmaktadır.Onları engelleyip düşman olmak İslâmın gelişmesine mani olmaktır. 

 Kur’an-ın emrettiği:"Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin."
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ifadesi, 

onların Yahudilik ve Hristiyanlık cihetini ifade etmektedir.Buradaki ifade umumi 

değil,mutlak bir ifadedir.Yoksa kendileri müslüman değilken,sıfatları müslüman 

olabilir.Bundandır ki,gayrı müslim kadınlarla evlenmeye dinimiz müsaade etmektedir. 

Böyle bir eşi olan kişi elbette evliliğini devam ettirecektir. 

 İslâm hukukunda, **Evlenilen kitabi kadın müslüman olmadığında İslâma 

zorlanamaz. 

 Dinen mahir bir saatçı olan ermeni usta,salih olup mahir olmayan müslüman 

saatçıya tercih edilir.  

Ermeniler tarih boyunca milel-i sadıka yani sadık dost olarak anılmıştır. 

Bununla beraber bizden kaynaklanan boşluklardan da istifade etmiş ve 

kullanılmışlardır. 

Dünyada komitacılığı bilen bir millettir.
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  Fedaileri bulunan,kullanılmaya müsait olarak yakıp yıkan,öldürüp su-i kast 

yapmaya meyli olup,ihtilaf ve fesat tohumlarını saçan bir millettir.
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 Padişahların bile iradesini estirdikleri rüzgar ile çevirmeye sahip bir millettir.
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 Gayrı müslim ve özellikle Ermenilere verilecek bir özgürlük,dünyadaki kendi 

dindaşlarımızın ayak bağlarının çözülmesi ve özgürlükleri yolunda atılacak bir 

adımdır.
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 Akdamar kilisesinin açılışında kendileriyle röportaj yapılan Ermenilerin devlete 

yaptıkları dua insanı hislendirecek ve de düşündürmesi gerekecek cinstendi. 

 Ermenileri ‘zimmî-i muâhid’ olarak gören Bediüzzaman onlar için yapılacak 

açılımı da göz ardı edilmeyecek derecede şöyle değerlendirmektedir: 
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 Mâide Sûresi: 5:51. 
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 Lemalar | Yirminci Lem’a | 157. 
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 Lemalar | Yirmi Altıncı Lem´a | 247,Şualar | On Dördüncü Şuâ | 447,452, Tarihçe-i Hayat | Birinci Kısım 

: İlk Hayatı | 103,Tarihçe-i Hayat | Birinci Kısım : İlk Hayatı | 99,Tarihçe-i Hayat | Üçüncü Kısım : 

Eskişehir Hayatı | 221,518-9. 
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 Münazarat | İfâde-i Merâm ve Uzunca Bir Mâzeret | 40. 

238
 Münazarat | İfâde-i Merâm ve Uzunca Bir Mâzeret | 60-1. 

http://www.risaleara.com/oku.asp?id=4185&a=ermeni
http://www.risaleara.com/oku.asp?id=4185&a=ermeni


“Şu milletin saadeti ve selâmeti Ermenilerle ittifak ve dost olmaya vâbestedir. 

Fakat mütezellilâne dost olmak değil, belki izzet-i milliyeyi muhâfaza ederek, musâlaha 

elini uzatmaktır.”
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Biz onları tarih sayfasından tümüyle silip atamayız.Silahla ortadan kaldıramayız. 

O halde akıl silahını kullanarak aleyhimizde hareket eden o milleti lehimize 

çevirebiliriz.  

Arap atasözünde de denildiği gibi,onları tarihten silmek adeta;” Önünde, dikenli 

bir ağacın kabuğunu soymak kadar güç engeller var.”sözü gibi zordur. 

O halde mesele sulhtur. 

MEHMET ÖZÇELİK 

23-09-2010 

  

 

 

 

 "EŞKIYA MISINIZ SİZ" 

*Eşkiyasınız siz! Siz eşkiyasınız! Siz kim misiniz? Kim eşkıya? 

Hanginiz eşkiya-sınız? 

Bu milletin değerlerine saldıranlar eşkiyadır. 

Bu milletin önünü tıkayanlar eşkiyadır. 

Medeni yaşantıyı bırakıp,dağa çıkanlar eşkiyadır. 

Konuşarak ve anlaşarak değil de,kavga ederek başkaldıranlar eşkiyadır. 

İnsanları sokaklara dökenler eşkiyadır. 

Bu milletin hayat bahçesine giden suları tıkayıp kurumasına sebeb olanlar,yaşam 

sularını zehirlemeye teşebbüs edenler eşkiyadır. 

Seçimle değil de,darbe ile başa geçmeye çalışanlar eşkiyadır. 

Hukuku dinlemeyip hukuksuz hareket ederek,rüşvetle veya siyasetle hukuku yürütenler 

eşkiyadır. 
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 Münazarat | İfâde-i Merâm ve Uzunca Bir Mâzeret | 68-70. 

 

http://www.habervitrini.com/basbakan_erdogan_eskiya_misiniz_siz_-511228.html


Kirli işlerde bulunan,fuhuş çeteleri kuran,toplumu zehirleyenler tam birer eşkıya ve 

çetedirler. 

Olumsuzluklara göz yuman,onlara su taşıyanlar,sulandıranlar birer çete yavrusudurlar. 

Toplumda kaos oluşturmak,üniversitelerde okuma amaçlı olmayıp eğitimi sabote 

etmekle görevli olanlar,haklarını hakça değil,başkalarının haklarını gasbederek almaya 

çalışanlar birer eşkıya ve çete elemanıdırlar. 

Evvelden eşkıya dağda idi.Şimdi şehre inmiş,halka karışmış.Tefrik etmek 

zorlaşmış.Bununla da kalmamış,dağdaki eşkıya ile şehirdeki ortak eşkıya şirketi 

kurmuş,işini sağlama almak için hukukun içinden kendine destekte bulmuş. 

Gel çıkabilirsen bu işin içinden çık! 

Üçüncü Mustafa bunu güzel anlatmış; 

Yıkılıpdur bu cihan sanmaki biz de düzele  

Devlet-i çarh-ı denî virdi kamu mübtezele  

Şimdi ebvâb-ı saadetde gezen hep hezele  

İşimiz kaldı hemân merhamet i lemyezele 

MEHMET ÖZÇELİK 

30-01-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVRİM BİLİMSEL DEĞİLDİR 

 

*“Ne elbiseler gördüm içinde insan yok, nice insanlar gördüm üzerinde elbise yok” 

Mevlana 

 

Bir tv proğramında evrim üzerine bir tartışma bütün şiddetiyle sürmekteydi.Bunun 

üzerine kendime sordum; 

*Evrimciyle tartışır mıyım? 

Evvela seviyeli ve insan olan her insanla tartışırım ancak muhatabım yeter ki insan 

olsun ve de insani özelliklere sahip olsun. 

Hayvan ve hayvan oğlu bir hayvan benim nasıl muhatabım olabilir ki? 

Ben insan oğlu insanım. 

Hz.Âdem-den soyum silsile halinde gelmektedir. 

Soyunu bilmemek ne derece soyluca bir davranış olur? 

Soyunu soylu olmayan bir varlığa dayandıran ne kadar soylu görüş ve davranışta 

bulunabilir? 

Ve de ben tüm tez ve anti-tez üzerinde genişçe bir araştırma yapmışım.Darwinin 

tezlerini ve de tezlerinin tutarsızlıklarının delillerini bilmekteyim. 

O halde evrimi savunan bir kere benim inandığım yaratıcıya inanmamakla en büyük 

seviyesizliği göstermiş olmaktadır.Bu konuda ne kadar bir bilgiye sahiptir. 

Varlıkların oluşumunu tesadüfe bağlayan bir insan!?,ne kadar mantıklı görüşler 

serdedebilir?Zira küçük bir kalem veya herhangi bir eşya bile kendi kendine olmaz ve 

de oluşmazken,şu koca alem nasıl kendi kendine oluşur ki,insanda rast gele kendi 

kendine bir değişim sonucu bu mükemmel hali almış olsun? 

Şu bir kuraldır;Hiçbir zaman için kalitesiz ve düşük bir şeyden mükemmel bir şey 

çıkmaz.Seviyesiz olan bir şeyden nasıl bir seviye ve seviyeli bir varlık çıksın. 

Hayvan gibi seviyesiz bir varlıktan ve de maymun gibi maskara bir hayvandan,insan 

gibi bir seviyeli varlığın çıktığını idia etmek,ondan daha seviyesizce bir aşağılıktır. 

Nasıl bir teori ki 200 yıldır hala isbatlanamamıştır. 

Evrimciliği savunan insanlar,kendi inançsızlıklarını evrim altında yutturmaya 

çalışmaktadırlar. 

Evrimi savunmak ahlaksızlıktır. 



Evrimi savunmak için,insanın kendi kişiliğinden soyutlanması gerekir. 

Kişiliksiz bir maymundan geldiğini iddia eden kişiliksiz,ne kadar kişilikli olduğunu 

iddia edebilir? 

*Evrimin dinle ilişkilendirilmemesi,ruhu söküp atmak ve mideye göre konuşmak 

demektir. 

-Tüm bilgiyi laboratuarla sınırlamak demek,insanı ve düşüncesini laboratuarın dar 

kalıplarına sığdırmak kadar sığ bir davranıştır. 

-Eğer bir benzerlikten hareketle değerlendirmeye çalışmaksa,o zaman insanın fareye ve 

tavuğa benzemesi gerekir.Çünkü matematiksele yakın en uygun iddia bu olabilir.En çok 

üzerinde deney yapılan ve kanı insana benzeyen faredir.Bu ise insanın fareden geldiğini 

göstermemektedir. 

-Evrimin en önemli sebebi güçlülerin hakimiyetidir.Varlıklar arasındaki dengeyi ve 

yardımlaşmayı tamamen inkâra dayanır. 

-İnsanın maymundan geldiğini iddia etmek,insanın hayatını maymunun dar hayat 

standartlarıyla sınırlamak gibi basit bir hayata indirmektir. 

Bir maymun için insanın duyduğu milyarlarca muhtaç olduğu şeylere ihtiyaç 

duyabilecek bir yetenek ve kabiliyeti yoktur. 

Maymunun kapsam alanı ve kullanım alanı ile insanın yaşam alanı arasında sınırsız bir 

fark vardır. 

-Bu iddia öyle mesnedsiz bir iddiadır ki,mükemmel bir saraya giren bir insanın o 

sarayın ve içerisindeki düzeni hariçten bir güç ve düzenleyiciye değil de,içeriden bir 

eşyaya mal etmesi gibi mantıksız bir iddiadır. 

-Emrim bir bilim değil,isbatlanmamış bir teoridir.Evrimde bir sonuç ve hüküm yoktur. 

-İnsan 23 çift kromozoma maymun ise 22 çift kromozoma sahiptir.Her bir kromozom 

varlıkların farklılığını ortaya koyup,geçişini engellemektedir. 

İki farklı kromozomdan meydana gelecek olan üçüncü bir varlığın nesli kesiktir.Devam 

etmez.Nitekim atla eşekten meydana gelen katır gibi. 

Katırın nesli katır olarak devam etmez.Çünkü kromozomlar farklıdır. 

O halde nasıl olurda iki farklı kromozom sahibi olan maymun ve insandan,insan nesli 

devam edip sürdürülebilsin? 

Bu durumda insan neslinin güdük ve kesik olup,devam etmemesi gerekirdi.Devam 

ettiğine göre insan kendi insan neslini devam ettirmektedir. 

Garib diğer bir durum ise şudur ki;Neden bu geçişler hala devam etmiyor..neden 

insanların görebileceği bir dönemde bu geçişler oluşmamış..Yoksa bir kere olup kayıp 



mı olmuşlar?Neden şu andaki maymun ataları maymunlukta kalmış da insanlığa bir 

geçiş sağlayamamışlar..bu onlar için bir haksızlık değil mi? 

Neden..Neden??Nedenler çoğaltılabilir ancak cevapsız kalacağı için bir anlam 

taşımamaktadır. 

 

*Maymunla insan arasında bir mukayese yapmak gerekmez mi? 

Her yönüyle aradaki farkı fark edip görmek gerekmez mi?Mesela; 

-Maymunu yavrusuyla beraber boş bir kazanın içine koymuşlar,altından ateşi 

yakmışlar. Ayakları yanmaya başlayınca yavrusunu kucağına almış. Ateş şiddetlenince 

ayaklarını kaldırıp indirmeye başlamış. Daha da şiddetleniverince yavrusunu altına 

koymuş ve yavrusunun üstüne çıkmış. 

Oysa bir anne kendisi için yavrusunu değil,yavrusu için kendisini feda etme 

fedakârlığına sahiptir. 

Hayvandan insan özellikle sağlam bir anne şefkatini beklemek,ne kadar insani olur? 

 

-Bu konuda daha önce genişçe bir araştırma yapmıştık.Bakılabilir. 

 

MEHMET ÖZÇELİK 

20-05-2010 
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EY KAVMİM ( YÂ KAVMî) 

 Kur’an-ı Kerim-de peygamberler kendi kavimlerini peygamberliğin 

vazifelerinden olan Tebliğ vazifesiyle sürekli uyarmış ve onları doğru yola irşad 

etmişlerdir. 

 Yapılan her türlü tehdit,zorluk ve ölüme karşı göğüs germişler,netice olarak 

sürekli hakkı hakim kılmışlardır. 

 İşte Kur’an-ı Kerim-de peygamberlerin kavimlerine olan hitapları 52 yerde şöyle 

geçmektedir: 

 -“Musa kavmine demişti ki: Ey kavmim! Şüphesiz siz, buzağıyı (tanrı) edinmekle 

kendinize kötülük ettiniz. Onun için Yaradanınıza tevbe edin de nefislerinizi (kötü 

duygularınızı) öldürün. Öyle yapmanız Yaratıcınızın katında sizin için daha iyidir. 

Böylece Allah tevbenizi kabul etmiş olur. Çünkü acıyıp tevbeleri kabul eden ancak 

O’dur.”
240

 

 -“Bir zamanlar Musa, kavmine şöyle demişti: Ey kavmim! Allah’ın size 

(lütfettiği) nimetini hatırlayın; zira O, içinizden peygamberler çıkardı ve sizi 

hükümdarlar kıldı. Alemlerde hiçbir kimseye vermediğini size verdi. 

Ey kavmim ! Allah’ın size (vatan olarak) yazdığı mukaddes toprağa girin ve 

arkanıza dönmeyin, yoksa kaybederek dönmüş olursunuz.”
241

 

 -“Güneşi doğarken görünce de, Rabbim budur, zira bu daha büyük, dedi. O da 

batınca, dedi ki: Ey kavmim! Ben sizin (Allah’a) ortak koştuğunuz şeylerden 

uzağım.”
242

 

 -“De ki: Ey kavmim! Elinizden geleni yapın! Ben de yapacağım! Yurdun 

(dünyanın) sonunun kimin lehine olduğunu yakında bileceksiniz. Gerçek şu ki, zalimler 

iflah olmazlar.”
243

 

 -“Andolsun ki Nuh’u elçi olarak kavmine gönderdik. Dedi ki: Ey kavmim! 

Allah’a kulluk edin, sizin ondan başka tanrınız yoktur. Doğrusu ben, üstünüze gelecek 

büyük bir günün azabından korkuyorum.”
244

 

 -“Dedi ki: "Ey kavmim! Bende herhangi bir sapıklık yoktur; fakat ben, âlemlerin 

Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim.”
245

 

 -“Ad kavmine de kardeşleri Hûd’u (gönderdik). O dedi ki: "Ey kavmim! Allah’a 

kulluk edin; sizin O’ndan başka tanrınız yoktur. Hâla sakınmayacak mısınız?"
246
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 -“"Ey kavmim! dedi, ben beyinsiz değilim; fakat ben âlemlerin Rabbinin 

gönderdiği bir elçiyim.”
247

 

 -“Semûd kavmine de kardeşleri Salih’i (gönderdik). Dedi ki: Ey kavmim! Allah’a 

kulluk edin; sizin O’ndan başka tanrınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil 

gelmiştir. O da, size bir mucize olarak Allah’ın şu devesidir. Onu bırakın, Allah’ın 

arzında yesin, (içsin); ona kötülük etmeyin; sonra sizi elem verici bir azap yakalar.”
248

 

 -“Salih o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi: Ey kavmim! Andolsun ki ben 

size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim; fakat siz öğüt verenleri 

sevmiyorsunuz.”
249

 

 -“Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı (gönderdik). Dedi ki: Ey kavmim! Allah’a 

kulluk edin, sizin ondan başka tanrınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir; 

artık ölçüyü, tartıyı tam yapın, insanların eşyalarını eksik vermeyin. Düzeltilmesinden 

sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlar iseniz bunlar sizin için daha 

hayırlıdır.”
250

 

 -“(Şuayb), onlardan yüz çevirdi ve (içinden) dedi ki: "Ey kavmim! Ben size 

Rabbimin gönderdiği gerçekleri duyurdum ve size öğüt verdim. Artık kâfir bir kavme 

nasıl acırım!"
251

 

 -“Onlara Nuh’un haberini oku: Hani o kavmine demişti ki: "Ey kavmim! Eğer 

benim (aranızda) durmam ve Allah’ın âyetlerini hatırlatmam size ağır geldi ise, ben 

yalnız Allah’a dayanıp güvenirim. Siz de ortaklarınızla beraber toplanıp yapacağınızı 

kararlaştırın. Sonra işiniz başınıza dert olmasın. Bundan sonra (vereceğiniz) hükmü, 

bana uygulayın ve bana mühlet de vermeyin."
252

 

 -“Musa dedi ki: Ey kavmim! Eğer Allah’a inandıysanız ve O’na teslim olduysanız 

sadece O’na güvenip dayanın.”
253

 

 -“(Nuh) dedi ki: Ey kavmim! Eğer ben Rabbim tarafından (bildirilen) açık bir 

delil üzerinde isem ve O bana kendi katından bir rahmet vermiş de bu size gizli 

tutulmuşsa, buna ne dersiniz? Siz onu istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayacak mıyız? 

 Ey kavmim! Allah’ın emirlerini bildirmeye karşılık sizden herhangi bir mal 

istemiyorum. Benim mükâfatım ancak Allah’a aittir. Ben iman edenleri kovacak 

değilim; çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi, bilgisizce davranan bir 

topluluk olarak görüyorum. 
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 Ey kavmim! Ben onları kovarsam, beni Allah’tan (onun azabından) kim korur? 

Düşünmüyor musunuz?”
254

 

 -“Âd kavmine de kardeşleri Hûd’u (gönderdik). Dedi ki: Ey kavmim! Allah’a 

kulluk edin. Sizin O’ndan başka tanrınız yoktur. Siz yalan uyduranlardan başkası 

değilsiniz. 

 Ey kavmim! Ben, ona (peygamberliğe) karşılık sizden bir ücret istemiyorum. 

Benim ücretim, beni yaratandan başkasına ait değildir. Hâla aklınızı kullanmıyor 

musunuz? 

 Ey kavmim! Rabbinizden bağış dileyin; sonra da O’na tevbe edin ki, üzerinize 

göğü (yağmuru) bol bol göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın. Günah işleyerek 

(Allah’tan) yüz çevirmeyin.”
255

 

 -“Semûd kavmine de kardeşleri Sâlih’i (gönderdik). Dedi ki: Ey kavmim! Allah’a 

kulluk edin. Sizin O’ndan başka tanrınız yoktur. O sizi yerden (topraktan) yarattı. Ve 

sizi orada yaşattı. O halde O’ndan mağfiret isteyin; sonra da O’na tevbe edin. Çünkü 

Rabbim (kullarına) çok yakındır, (dualarını) kabul edendir.”
256

 

 -“(Sâlih) dedi ki: Ey kavmim! Eğer ben Rabbimden (verilen) apaçık bir delil 

üzerinde isem ve O bana kendinden bir rahmet (peygamberlik) vermişse, buna ne 

dersiniz? Bu durum karşısında O’na âsi olursam beni Allah’tan (O’nun azabından) kim 

korur? O zaman siz de bana ziyan vermekten fazla bir şey yapamazsınız. 

 Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah’ın devesi. Onu bırakın, Allah’ın 

arzında yesin (içsin). Ona kötülük dokundurmayın; sonra sizi yakın bir azap 

yakalar.”
257

 

 -“Lût’un kavmi, koşarak onun yanına geldiler. Daha önce de o kötü işleri 

yapmaktaydılar. (Lût): "Ey kavmim! İşte şunlar kızlarımdır (onlarla evlenin); sizin için 

onlar daha temizdir. Allah’tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin! 

İçinizde aklı başında bir adam yok mu!" dedi.”
258

 

 -“Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı (gönderdik). Dedi ki: Ey kavmim! Allah’a 

kulluk edin! Sizin için ondan başka tanrı yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Zira 

ben sizi hayır (ve bolluk) içinde görüyorum. Ve ben, gerçekten sizin için kuşatıcı bir 

günün azabından korkuyorum. 

 Ve ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın; insanlara eşyalarını eksik 

vermeyin; yeryüzünde bozguncular olarak dolaşmayın.”
259
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 -“Dedi ki: Ey kavmim! Eğer benim, Rabbim tarafından (verilmiş) apaçık bir 

delilim varsa ve O bana tarafından güzel bir rızık vermişse buna ne dersiniz? Size yasak 

ettiğim şeylerin aksini yaparak size aykırı davranmak istemiyorum. Ben sadece 

gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat başarmam ancak Allah’ın yardımı 

iledir. Yalnız O’na dayandım ve yalnız O’na döneceğim. 

 Ey kavmim! Sakın bana karşı düşmanlığınız, Nuh kavminin veya Hûd kavminin, 

yahut Sâlih kavminin başlarına gelenler gibi size de bir musibet getirmesin! Lût kavmi 

de sizden uzak değildir.”
260

 

 -“(Şuayb:) "Ey kavmim dedi, size göre benim kabilem Allah’tan daha mı güçlü 

ve değerli ki, onu (Allah’ın emirlerini) arkanıza atıp unuttunuz. Şüphesiz ki Rabbim 

yapmakta olduklarınızı çepeçevre kuşatıcıdır. 

 Ey kavmim! Elinizden geleni yapın! Ben de yapacağım! Kendisini rezil edecek 

azabın geleceği şahsın ve yalancının kim olduğunu yakında öğreneceksiniz! Bekleyin! 

Ben de sizinle beraber beklemekteyim."
261

 

 -“Bunun üzerine Musa, öfkeli ve üzüntülü olarak kavmine döndü. Ey kavmim! 

dedi, Rabbiniz size güzel bir vaadde bulunmamış mıydı? Şu halde size zaman mı çok 

uzun geldi, yoksa üstünüze Rabbinizin gazabının inmesini mi istediniz ki, bana olan 

vâdinizden döndünüz?”
262

 

 -“Hakikaten Harun, onlara daha önce: Ey kavmim! demişti, siz bunun yüzünden 

sadece fitneye uğradınız. Sizin Rabbiniz şüphesiz çok merhametli olan Allah’tır. Şu 

halde bana uyunuz ve emrime itaat ediniz.”
263

 

 -“ Andolsun ki, Nuh’u kavmine gönderdik ve o: Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. 

Sizin için O’ndan başka bir tanrı yoktur. Hâla sakınmaz mısınız? dedi.”
264

 

 -“ Sâlih dedi ki: Ey kavmim! İyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? 

Allah’tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Belki size merhamet edilir.”
265

 

 -“ Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı gönderdik ve Şuayb: Ey kavmim! Allah’a 

kulluk edin, ahiret gününe umut bağlayın, yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık 

çıkarmayın! dedi.”
266

 

 -“ Derken şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. "Ey kavmim! dedi, bu 

elçilere uyunuz!"
267
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 -“ De ki: "Ey kavmim! Elinizden geleni yapın; doğrusu ben de yapacağım! Artık 

yakında bileceksiniz!"
268

 

 -“ Ey kavmim! Bugün, yeryüzüne hakim kimseler olarak hükümranlık sizindir. 

Ama Allah’ın azabı bize gelip çatarsa, kim bize yardım eder? Firavun: Ben size kendi 

görüşümü söylüyorum ve yine size ancak doğru yolu gösteriyorum dedi. 

 İman etmiş olan dedi ki : "Ey kavmim! Doğrusu ben ben üzerinize önceki 

toplulukların günü gibi, bir günün gelmesinden korkuyorum."
269

 

 -“ "Ey kavmim! Gerçekten sizin için o bağrışıp çağrışma gününden, 

korkuyorum.”
270

 

 -“ O iman eden kimse: Ey kavmim! dedi, siz bana uyun, sizi doğru yola 

götüreceğim. 

 Ey kavmim! Şüphesiz bu dünya hayatı, geçici bir eğlencedir. Ama ahiret, 

gerçekten kalınacak yurttur.”
271

 

 -“ Ey kavmim! Nedir bu hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, siz beni ateşe 

çağırıyorsunuz.”
272

 

 -“ Firavun kavmine seslendi ve şöyle dedi: "Ey kavmim! Mısır mülkü ve 

altımdan akıp giden şu ırmaklar benim değil mi? Hâla görmüyor musunuz?"
273

 

 -“ Bir zaman Musa kavmine: Ey kavmim! Benim, Allah’ın size gönderdiği elçisi 

olduğumu bildiğiniz halde niçin beni incitiyorsunuz? demişti. Onlar yoldan sapınca, 

Allah da kalplerini saptırmıştı. Allah, fâsıklar topluluğunu doğru yola iletmez.”
274

 

 -“ "Ey kavmim dedi,ben sizin için açık bir uyarıcıyım"
275

 

 -“ (Bana ibadet etmesi için) Musa’ya otuz gece vade verdik ve ona on gece daha 

ilâve ettik; böylece Rabbinin tayin ettiği vakit kırk geceyi buldu. Musa, kardeşi Harun’a 

dedi ki: Kavmimin içinde benim yerime geç, onları ıslah et, bozguncuların yoluna 

uyma.”
276

 

 -“ Peygamber der ki: Ey Rabbim! Kavmim bu Kur’an’ı büsbütün terkettiler.”
277

 

 -“ Nuh: Rabbim! dedi, kavmim beni yalancılıkla suçladı.”
278
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 -“ Ona: Cennete gir" denilince. "Keşke, dedi, kavmim bilseydi!"
279

 

 -“ (Sonra Nuh:) Rabbim! dedi, doğrusu ben kavmimi gece gündüz (imana) davet 

ettim.”
280

 

 

 

 

HAYAT FAALİYETTİR 

 

-Hayat;kâinattan süzülmüş bir hülasadır. 

-Kâinatın özü ve özeti hayatta saklıdır. 

-Hayat ile her şey bilinir ve anlaşılır. 

-Hayat kâinatın ruhudur ve nurudur. 

-Hayat,bir faaliyet ve harekettir. 

-Hayatın olmaması,varlığın hakiki varlık seviyesine çıkamamasıdır. 

-Hayatın en önemli yüzü,Allah-ın isimlerine bakması cihetidir. 

-Hayat;Esma-i ilahiyeyi gösteren bir nur ve bir aynadır. 

-Hayatı sevmek,hayatı veren Allah adına sevilir. 

-Gerçek hayat,ahiret hayatıdır. 

-Hayat,bedenden ziyade,ruhun hayatıdır. 

-Hayat büyük bir nimettir. 

-Hayat,ezeli değil ancak Allah-ın ebedi kılmasıyla ebede namzettir. 

-Allah-ın hayatı,ezeli-ebedi ve vacib bir hayattır. 

-Hayatın üç derecesi vardır:Adem-imkan-vücub. 

-Adem;yok olup,varlığı söz konusu olmayan. 

İmkan;Varlığı da yokluğu da mümkün ve imkan dairesinde iken,Allah-ın iradesiyle 

varlık ciheti ağır basmasıyla,vücuda çıkmasıdır.İnsan ve diğer varlıklar gibi… 
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Vücub;Yokluğu imkansız,varlığı kesin olan Vacib-ul Vücud yani varlığı kesin olan 

Allah. 

-Hayatın hayatı ise imandır.İçinde iman olmayan hayat mezarı müteharriktir.. uyur 

gezerdir.ölü hayatlılardır.. 

-Fani olan hayat,iman ve amel-i salihle ebedileştirilir. 

-Hayat kadar önemli olan,hayatın korunması ve korunması için alınacak 

tedbirlerdir.Kısasta hayat vardır,hakikatı,hayata hizmet içindir. 

-“Kim, bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı 

olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini (hayatını 

kurtararak) yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır.”
281

  

-Bazen hayatların varlığı ve devamı,hayatın yokluğuna ve ölümüne bağlıdır.Tıpkı 

tohumun çürümesiyle bir çok hayatlara hayat kaynaklığı yapması ve insanın ölümüyle 

yeni bir hayata geçişi gibi… 

-Hayatta terakki vardır.Hayat sürekli yükseliştedir. 

-En büyük hayat,peygamber hayatıdır. 

-Hayat faaliyetiyle aşamaları aşmaktadır.Anne karnındaki hayattan,dünya hayatı,kabir 

hayatı,ahiret hayatı gibi… 

-Dünya hayatı ise Kur’an-ın ifadesiyle,bir oyun ve eğlenceden ibaretdir. 

-İnsanlık yükseldikçe,hayatta yükselir. 

-Bitkisel hayat-hayvani hayat-insani hayat..birbirini tamamlayan hayat mertebeleridir. 

-Sözde hayattır.”Ve nefahtü fihi min ruhi”’O na ruhumdan üfledim.’ 

-Peygamber Efendimizin 14 asır önce söylemiş olduğu bir söz,bir çok ölmüş kalblere 

hala hayat olmaktadır.Hala canlılığını ve dirilticiliğini sürdürmektedir. 

-“Sana hayatı veren hayy-ı kayyuma göre hayata bak."
282

 

“Hayatı veren de ölümü veren de odur. geceyle gündüzü değiştirmekte ona 

mahsustur.
283

 Hayatı veren de odur ölümüde. “
284
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 “İnsan, yaşayış vaziyetince, bir dağdan kopup sel içine düşen veya yüksek bir 

apartmandan düşüp yuvarlanan bir şahıs gibidir.  

Evet, hayat apartmanı yıkılıyor. Ömür tayyaresi şimşek gibi geçiyor. Zaman da sel 

dolaplarını sür'atle çalıştırıyor. Arz sefinesi de, sür'atle giderken ‘Temurru meres 

sahab’- "Bulutların geçişi gibi geçip gider."
285

 -âyetini okuyor. Sefine-i arz sür'atle 

yürürken, dünyanın gayr-ı meşru lezzetlerine uzatılan ellere zehirli dikenlerin batacağı 

düşünülsün. Binaenaleyh, o zehirli dünya oklarına bakıp el uzatma. Firâkın elemi, telâki 

lezzetinden ağırdır.”
286

  

“Mülk Allah'ındır; sende emaneten duruyor. O emaneti ibka edip senin için muhafaza 

edecek. Sende kalırsa, meccânen zâil olur, gider.”
287

 

 

*Hayatımızı yaşayalım? 

Ancak hayat yaşanmak içindir,harcanmak için değildir.Hayatı yaşarken,harcamayalım. 

-Bütün alemi bir şahsiyette toplamak,Allah’ın kudretine zor değildir. 

-Hayat bir fabrikadır.Bir çok hayatları içerisinde üretmektedir. 

-“ hayatın bir kelime-i mektubedir, kalem-i kudretle yazılmış hikmet-nüma bir sözdür; 

görünüp ve işitilip, esma-i hüsnaya delalet eder.”
288

  

Hayatın bir kalemdir,sürekli yazıyor. 

-İnsan bir gemiye benzerse,hayat onun hareketidir.Ruh onun kaptanıdır.Nefis onun 

kazan dairesidir.Akıl onun dümenidir,pusulasıdır.Beden onun iskeletidir. Deniz onun 

hayatıdır. 

-“Hayat, kesrete bir vahdet verir, ibka eder; hayat gitse dağılır, fenaya gider.”
289

  

Hayat,hayattaki dağınıklıklara bir birlik verir,onlara maya olur,bir araya getirir.Tıpkı 

farklı özelliklerden oluşan insan vücuduna hayat girince,hepsi birbirini tamamlayıcı 

mahiyette bir birlik oluşturur ve bir-e hizmet eder, dağılmaktan kendini korur. 

-Hayat kâinatın neticesi ve mahsulüdür. 

MEHMET ÖZÇELİK 

17-03-2010 
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İSRAİLİN KUYRUĞU ERGENEKON 

 

İsrailin kuyruğu sıkıştı,Ergenekon.Bütün sancıları sıkışan kuyruğundan..kuyruk 

acısı..diz üstü çökerten ana sebeb… 

İsraillle beraber kurulan gazetede de sarsıntılar başladı.Bu bir tesadüf değildir. 

Üçlü saç ayağının en önemli ayağı olan ergenekon bu milleti bir asırdır çepe 

çevre sarmalayarak bağlamış,hareketsiz bırakmıştır. 

Hukuktaki uzantıları bunu kurtarabilmek için,her türlü hukuk ayak oyunlarına 

tevessül etmektedir. 

Bir asırdır kısır döngü içerisinde döndürülüyoruz.Dönüyor tekrar aynı noktaya 

geliyoruz. Kısa adımlarla,asker darbesinin neticesi olan bir uygulamayla bir ileri iki 

geri,bazen de iki ileri bir geri gidiyoruz.Geldiğimiz durum ortada. 

Toplumun değişimi kafaların değişimiyle mümkündür.21.asır değil,yüzmirmi 

birinci asırda olsa değiŞen bir şey olmayacaktır. 

29 general ve 133 subayın bir araya gelerek oluşturduğu darbe planı tam bir 

vahşet. 

Böyle bir plan ancak pörsümüş bir vicdan,çökmüş bir ruh haleti,dengesini 

kaybetmiş bir akıl,medeniyetten uzak bir  yapıdaki insanlar tarafından yazılabilir ve 

yapılabilir. 

Plan gereği;Fatih camiinin detaylı bir şekilde plan çerçevesinde 

bombalanması,yaralı sayısının artması,inançlı halkı galeyana getirmesi,Pkk ve el-

Kaideyle işbirliği yapılması,tam bir kaos ortamı oluşturması,yunanistanla it dalaşı 

sonucu kendi uçağımızı düşürerek hükümeti sorumlu tutup devirme planı,şehit 

sayılarının artması,hava müzesine saldırı,dış düşmanın değil,iç düşmanın belirlenerek 

saldırının yapılması,iki yüz bin insanın tutuklanarak spor sahalarında toplatılması, 

yandaş destek alınacak medya ve yazarlar,tutuklanacak yazarlar…. 

Uzunca beş bin sayfayı bulan plan nedense hep iç saldırıya yönelik yani genel 

kurmayın kendisini savunma amaçlı olarak yaptığı beyanat havada kalmış 

oluyor.Çünkü planda hiç dış tehdit ve ona karşı gösterilecek savunma söz konusu 

olmaksızın,tam bir iç saldırı,kıyım ve yıkım. 

Yapılmazsa? 

Yapmazlar mı? 

Bunu diyecek insanın ya hafıza probleminin olması veya bugünden geriye doğru 

yani en azından 1960 yılına kadar yapılanları ve de ergenekon terör örgütü çerçevesinde 

ele geçirilenleri görmeyecek kadar kör,sağır ve dilsiz ve de basiretsiz  olması gerektir. 



Zaten emekli ve hazırlayan 1.Ordu komutanı Çetin Doğan bu planı doğruladı. 

*Darbe olur (mu?) 

Olmaz mı? 

Daha düne kadar 1997-28-şubat,1980-70-60 ve de sarıkız-ay ışığı-eldiven-

yakamoz darbe planları,kafes darbe planı,belki daha balyoz gibi,jitemin kirli işleri,faili 

meçhuller,öldürülen yazarlar ve eğitimciler,gayrı müslimlere saldırı,33 erin şehid 

edilmesi,tokattaki 7 şehit,hep darbe planının birer uzantıları değil midir? 

*Hükümeti devirme ve kafes planı tutmayınca,bu sefer teker teker imha etme 

yolunu tercih ettiler.Başbakana 15 kere yapılan su-i kastlar bunu göstermektedir. 

*Peygamber ocağında,ergenekon sancağı. 

Ocak Peygamber ocağı,ergenekon ve cunta taraftarı sacın bir ayağı.. ikincisi; 

sessiz-suskun-kolu kırık yen sahibleri,üçüncüsü ise,gariban, askerde çektiklerini bir 

ömür boyu unutmayan,psikolojisi bozulmuş geçici askerler… 

*Kozmik oda veya Seferberlik tetkik kurulu kominizm tehlikesine karşı hazır 

eleman olarak kurulmuş iken,şimdi kominizmden daha tehlikeli görülen irtica ve dindar 

kesimin imhasına yönelik faaliyetler içerisine girilmiştir.Yıllardır laiklik karşıtı görülen 

kesim bu psikolojik savaş içerisine çekilerek madur edilmiştir.Düşman istilasında bile 

düşmanın yapmayacağını bunlar yapmıştır. 

*Pandora'nın kutusu açılmıştır.Önceden dışarı sızan kokular kutunun 

açılmasıyla kokular fena ve şaşırtıcı bir şekilde etrafa yayılmaktadır. 

*Harcanan nesil..kaybedilen nesil,bizim nesil.1960-dan beri darbe-kaos,irtica-

sağ-sol-alevi-sünni kısır döngüsünde döndürülmekteyiz..başımız döndü..bir elli yıl sakin 

geçse bile başımızın durulmasını bekleyeceğiz. 

Kısır ve kısırlaştırılmış bir dönemde dünyaya gözlerimizi açtık. 

Milletin yıllarını bitirenlerin Allah-da soyunu kurutsun. 

*Göz bebeğim sancılı,çapaklı..bağırsakları dolmuş,yalan torbaya sığmıyor. 

2009-un en çok kaybedeni Genelkurmay başkanı İlker Başbuğ ve Tsk olmuştur. 

İkinci vak’ayı hayriye..ancak 2.Mahmudun eksikliği söz konusu… 

*2009 dönüm noktası oldu..hesapların ortaya döküldüğü,kirli çamaşırların 

sergilendiği dönem oldu. 

Muhalefetin seviyeli ve katkılı olmadığı bir dönem oldu.Hem kaybettiler ve hem 

de kaybettirdiler. 

*Kirli insanların kirlettikleri kurumlar..hainane,sinsice,münafıkane oyunlar 

http://www.iksv.org/Film/program.asp?Content=Film&SID=6&FID=38


oynanmaktadır.1970-lerdeki sol zihniyet ve masonluk gibi perdelerin altına 

gizlendi,kurumlara sızdı,Tsk-da önemli yerlere geldi..Ergenekon çatısı altında bütün 

gayrı meşru yolları kendine bağladı ancak mide bunu hazmedemediğinden istifrağ 

edip,içindekileri boşalttı ve de boşaltmaya devam edecektir. 

 

 

Daha önceleri de belirttiğim gibi,sadece üç  yıl kadar bir sürede tuttuğum ‘Haber 

Arşivi’
290

 bunun en açık delilidir. 

MEHMET ÖZÇELİK 

22-01-2010 

 

 

YANSIMALAR 

 

Aynanın itibarı sadeliğindendir.O şeffaftır.Kendisini değil,karşısındakini 

gösterir.Tam gösterir..aynıyla yansıtır..ondan bir şey gizlemez.İçiyle dışı aynıdır. 

İnsan bir aynadır.Esma-i ilahiyyeye ayinedarlık yapmaktadır.Ezeli ve ebedi olan 

Allah-ı ebediyen gösterecek özelliktedir. 

Tıpkı bir aynanın dünyaya gelmiş bütün insanları bütün özellikleriyle 

göstermesi,bütün renkleri birbirinden ayırması,bütün vasıfta olan hayvan,bitki vs. 

eserleri daralmadan,kapasitesi nisbetince göstermektedir.Bu gösterme sonsuz kadar da 

gitse,göstermemezlik etmez ve de tükenmez. 

İnsan da Allah-ı ebediyen gösterecek kapsamlı bir aynadır. 

Ayna nasılki gösterdiği şeyin kendisi olmuyorsa,insanda Allahı sonsuza dek 

kapasitesi nisbetince göstermeye sahip bir varlıktır. 

*Sütün şekerle buluşması misali;maddenin mana ile,ruhun beden ile ve yine iki 

suyun ,'meracel bahreyni yeltekiyan' misali,şeyhin müridiyle,üstadın talebesiyle,beyin 

eşiyle buluşması,her şeydeki vahdetin bir ürünüdür.Yakubla Yusufun,şeytanla 

avanesinin, leyla ile mecnunun buluşmasıdır. 

Eğer şeker sütte erirse,süt lafzı manaya dönüşür,her şeyi manalaşır,içende bir 

çok manalara anlam katar. 
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Bekanın yolu fenadan geçer. 

O’na ayna olan insan,O’nda fena bulan insan bâkileşir,bekâya mazhar olur. 

*M.Feyzi Efendi:"İnsan ölünce ruhu cesetten tedbiri kesilir.Fakat nisbeti devam 

eder. 

Enbiya ve evliyanın her ikisi de devam eder. 

O’nunla nisbeti devam edenin,nisbetleri de devam eder. 

*Kalb ruhla cesed arasında bir berzahtır. 

Bir yandan yaradanına aynedarlık yaparken,diğer yandan da bedenine ruhun 

aynedarlığını yapmaktadır. 

*”Nasıl çekirdeğin lübbü varsa,insanın lübbü de akıldır.Bunun için Cenab-ı Hak 

Kur’an-da:Ya ulil elbab (ahzab.72) diye hitab etmiştir.”(Feyzi Efendi) 

Akıl O’nun kelâmına aynedarlık yapmaktadır. 

*Allah insanın istidatlarına nazar ederek değer verdi,imtihana tabi kıldı.İyiler 

bunu ifa ederken,kötüler telef etti. 

Aynedarlık yapanlar kaldı,diğerleri yok oldu.Mü’min aynanın ön yüzü,kâfir 

aynanın arka yüzü oldu..yüzsüz kaldı. 

*Eğer siz ve eşya yok iseniz,ben size ve değer verdiğiniz eşyalarınıza,söylemiş 

olduğunuz;”Hiçbir şey yoktur,ben de yokum’gibi olumsuz sözünüze neden itibar 

edeyim. 

 Siz,sözünüz ve eşyalarınız muteber değilsiniz! 

 Ayna yansımalarıyla vardır..onlarla aynadır..onlara aynadır. 

 Siz O’nunla var ve O’nunla mutebersiniz. 

*Dünyada at da nefistir,at koşturan da nefistir. 

Ruh ve kalb bunun acısını çekmekte,akıl şaşkınlığını yaşamakta,organlar 

yorulmaktadır. 

Ruh ve kalb cennette bulduğu veya bulmak istediği huzuru burada 

aramakta,nefsiyle taleb etmektedir.Aklıyla bir çok yollar içinde mütehayyir kalıp 

sapmaktadır. 

“Kalbe günde 70 bin hatıra (t) gelir,geçer.Kalbe gelen hatıraları,Kur’an 

mizanıyla ölçüp,değerlendirip,ayırt etmek lazım.”
291
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Akıl ve kalbe yansımalar sürekli iner ha iner.Akıl ve kalbe misafir olur O.Yere ve 

göğe sığmayan,akıl ve kalbe sığar,ona yansır,yansıtır. 

*”Kalb,melekuti bir aynadır;ne tarafa mukabil tutulursa o tarafta olanları 

aksettirir.” Mehmet Feyzi Efendi. 

*”Eğer kalbler (tam olarak)arınmış olsaydı Kur’an-ı okumaktan 

doymazdı.(usanmazdı)”
292

 

*”Bir kalb kasıtsız olarak zuhur bulan günahlardan (bile) tevbe ve istiğfar 

etmedikçe esrarın inceliklerini kavramayı nasıl umabilir?”İbn-u Ataullah. 

*Kalb cesede bakan yönüyle bir idareci durumundadır.Bu yönüyle kalb,cesede 

bulunan organlar vasıtasıyla dünyayla irtibat kurmaktır.” Mehmet Feyzi Efendi. 

*Hadisde:”Muhakkak ki, bu kalb,demirin suda paslandığı gibi paslanır.”İbni 

Ömerden.Beyhaki.Şuabul iman. 

*Hadisde:”Kalbin misali ancak bir tüy gibidir ki,ovanın birinde bir ağacın dalına 

takılıp kalmıştır.Rüzgar da onu alt üste çevirip durur.” 
293

 

*Hadiste:”Ruhlar,toplanmış ordular gibidirler.Tanışanlar ülfet ederler, 

tanışmayanlar ihtilaf ederler.”
294

 

Hadiste:”Mü’min mü’minin aynasıdır.” 

Hep ilahi hazineyi göstermek ve o amaçla ruhlar aleminde imal edilen ruh 

aynaları,bir kısmı buraya gelince kendinde bir varlık hissetti,gurura kapıldı,vazifesini 

unuttu.Yabancılaştı,yabanileşti. 

*Aynadaki yansımalar sonsuza dek sürse,göstermeler ve gösterimler son 

bulmaz.İlahi hakikatlar insan aynasında yansımaktadırlar. 

Şerid gibi sürekli akmakta ve okunmaktadır. 

Aynalar yalan söylemez.Hakikatlar değişmez.Aynalar,içerisinde gösterdikleri 

hakikatlarla değer kazanır. 

Ebedi olan Zat,sayısız aynalarda tecelli etmek istiyor. 

İnsan açısından sonsuzluğa ayna olmak,sonsuzluğa aday olmak,sonsuz kalmak 

demektir. 

Allah kendisini gösteren aynaları kırmaz,onların muhafazasına çalışır. 
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Efendimiz bu aynalar içerisinde adeta –teşbihte hata olmaz- bir endam aynasıdır. 

“Ehadiyet ve samediyet-i İlâhiye, herbir şeyde, hususan zîhayatta, hususan 

insanın mahiyet-i aynasında bütün esmâsıyla bir cilvesi olduğu gibi; vahdet ve vâhidiyet 

cihetiyle dahi, mevcudât ile alâkadar her bir ismi, bütün mevcudâtı ihâta ediyor.” 
295

 

“Zât-ı Rahmânirrahîmin 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 timsâlini ve aksini tutan parlak bir ayna parlaklığına ve delâletinin vuzuhuna 

işareten, "O ayna güneştir" denildiği gibi, "İnsanda sûret-i Rahmân var" vuzuh-u 

delâletine ve kemâl-i münâsebetine işareten denilmiş ve denilir.” 
296

 

“Evet, herbir namazın vakti, mühim bir inkılâb başı olduğu gibi, azîm bir 

tasarruf-u İlâhînin aynası ve o tasarruf içinde ihsanât-ı külliye-i İlâhiyenin birer ma'kesi 

olduğundan, Kadîr-i Zülcelâle o vakitlerde daha ziyâde tesbih ve tâzim ve hadsiz 

nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekûnuna karşı şükür ve hamd demek olan 

namaza emredilmiştir.” 
297

 

“Gizli, kusursuz kemâl ise, takdir edici, istihsan edici, "mâşallah" deyip 

müşâhede edicilerin başlarında teşhir ister. Mahfî, nazîrsiz cemâl ise, görünmek ve 

görmek ister. Yani, kendi cemâlini iki vecihle görmek-biri muhtelif aynalarda bizzat 

müşâhede etmek, diğeri müştak seyirci ve mütehayyir istihsan edicilerin müşâhedesi ile 

müşâhede etmek ister; hem görmek, hem görünmek, hem dâimî müşâhede, hem ebedî 

işhâd ister.” 
298

 

“Evet, şu küçücük insan bedeni içinde bütün kâinatın fihristesini, bütün hazâin-i 

rahmetin anahtarlarını, bütün esmâlarının aynalarını derc etmek, nihayet derecede bir 

hüsn-ü san'at içinde bir hikmeti gösterir.” 
299

 

“Mazhariyet-i esmâsına en câmi' bir ayna” 
300

 

“Mâdem hayat âlem-i şehâdetin ziyâsıdır ve istilâ ediyor; ve vücudun neticesi ve 

gâyesidir; ve Hâlık-ı Kâinatın en câmi' aynasıdır” 
301

 

“Hayatının sırr-ı hakikati şudur ki: tecelli-i ehadiyete, cilve-i samediyete 

aynalıktır.” 
302

 

“Hem, dünyanın iki yüzü var, belki, üç yüzü var. biri, cenab-ı hakkın esmasının 

aynalarıdır.” 
303
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“Sen onun aynasısın. Vazifen, âyinedarlıktır. Bilsen, bilmesen, hazîne-i rahmet 

kapısı olan toprak tarafından senin rızkın gelecektir. Evet, nasıl bir çiçek güneşin 

küçücük bir aynasıdır; şu koca güneş dahi gök denizinde Şems-i Ezelînin "Nur" 

isminden tecellî eden bir lem'anın katre-misâl bir aynasıdır. Ey kalb-i insanî! Sen, nasıl 

bir güneşin aynası olduğunu, bundan bil.” 
304

 

“Noksan sıfatlarıyla Hâlıkının evsâf-ı kemâline mikyasvâri ayna olmak... Gecede 

nurun daha ziyade parlamasına nazaran, gece zulmetinin elektrik lâmbalarını 

göstermeye mükemmel bir ayna olduğu gibi, insan dahi böyle nâkıs sıfatlarıyla kemâlât-

ı İlâhiyeye aynadarlık eder. 

İnsan, cüz'î iradesiyle ve azıcık ilmiyle ve küçücük kudretiyle ve zâhirî 

mâlikiyetiyle ve hanesini bina etmesiyle, bu kâinat ustasının mâlikiyetini ve san'atını ve 

iradesini ve kudretini ve ilmini, kâinatın büyüklüğü nispetinde anlar, aynadarlık 

eder.”
305

  

MEHMET ÖZÇELİK 

12-04-2011 
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İMTİHAN 

“Hatırlayın ki, sizi, Firavun taraftarlarından kurtardık. Çünkü onlar size azabın 

en kötüsünü reva görüyorlar, yeni doğan erkek çocuklarınızı kesiyorlar, (fenalık için) 

kızlarınızı hayatta bırakıyorlardı. Aslında o size reva görülenlerde Rabbinizden büyük 

bir imtihan vardı.”
306

 

“Muhakkak sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden 

biraz eksiltmekle deneriz, sabredenleri müjdele.”
307

 

“Tâlût askerlerle beraber (cihad için) ayrılınca: Biliniz ki Allah sizi bir ırmakla 

imtihan edecek. Kim ondan içerse benden değildir. Eliyle bir avuç içen müstesna kim 

ondan içmezse bendendir, dedi. İçlerinden pek azı müstesna hepsi ırmaktan içtiler. 

Tâlût ve iman edenler beraberce ırmağı geçince: Bugün bizim Câlût'a ve askerlerine 

karşı koyacak hiç gücümüz yoktur, dediler. Allah'ın huzuruna varacaklarına inananlar: 

Nice az sayıda bir birlik Allah'ın izniyle çok sayıdaki birliği yenmiştir. Allah 

sabredenlerle beraberdir, dediler.”
308

 

Allah her kavmi farklı bir yöntemle imtihan etmiştir.Talut’un kavmini ırmaktan 

geçirerek onları ırmakla ve su içip içmemekle imtihan etmiştir.Öyle ki insanın nefsinin 

en fazla arzu ettiği bir şeyi,en hassas bir zamanda ve tamamen nefsinin arzusunu veya 

ilahi rıza ve emri yapıp yapmamakla bırakıldığı bir andır.İkisinden birisini tercih 

edecektir.Ancak netice önemlidir.Oda bu tercih ile gerçekleşmektedir. 

“Andolsun ki, mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz; sizden 

önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden birçok üzücü sözler işiteceksiniz. 

Eğer sabreder ve takvâ gösterirseniz, muhakkak ki bu, (yapılacak) işlerin en 

değerlisidir.”
309

 

“Hatırlayın ki, size işkencenin en kötüsünü yapan Firavun'un adamlarından sizi 

kurtardık. Onlar oğullarınızı öldürüyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda 

size Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardır.”
310

 

“Onlara, deniz kıyısında bulunan şehir halkının durumunu sor. Hani onlar 

cumartesi gününe saygısızlık gösterip haddi aşıyorlardı. Çünkü cumartesi tatili 

yaptıkları gün, balıklar meydana çıkarak akın akın onlara gelirdi, cumartesi tatili 

yapmadıkları gün de gelmezlerdi. İşte böylece biz, yoldan çıkmalarından dolayı onları 

imtihan ediyorduk.”
311

 

Tam da istenilen ve ihtiyaç duyulan bir anda nefsi tahrik edici bir durumda 

ortaya çıkmaları,gelde yeme,der gibi güçlü bir imanın tezahürü ile karşı karşıya… 
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“Onları (yahudileri) gurup gurup yeryüzüne dağıttık. Onlardan iyi kimseler 

vardır, yine onlardan bundan aşağıda olanları da vardır. (Kötülüklerinden) belki 

dönerler diye onları iyilik ve kötülüklerle imtihan ettik.”
312

 

“(Savaşta) onları siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü onları; attığın zaman da 

sen atmadın, fakat Allah attı (onu). Ve bunu, müminleri güzel bir imtihanla denemek 

için (yaptı). Şüphesiz Allah işitendir, bilendir.”
313

 

“İşte orada herkes dünyada yapmış olduğuyla imtihan verir ve gerçek Mevlaları 

olan Allah'a döndürülür. Uydurdukları putlar da ortadan kaybolmuştur.”
314

 

“Hani Musa kavmine demişti ki: «Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. 

Çünkü O, sizi işkencenin en kötüsüne sürmekte ve oğullarınızı kesip, kadınlarınızı 

(kızlarınızı) bırakmakta olan Firavun ailesinden kurtardı. İşte bu size anlatılanlarda, 

Rabbinizden büyük bir imtihan vardır.»”
315

 

“Bir toplum diğer bir toplumdan (sayıca ve malca) daha çok olduğu için 

yeminlerinizi, aranızda bir fesat aracı edinerek ipliğini sağlamca büktükten sonra, 

çözüp bozan (kadın) gibi olmayın. Allah, bununla sizi imtihan etmektedir. Hakkında 

ihtilafa düşmekte olduğunuz şeyi kıyamet gününde mutlaka size açıklayacaktır.”
316

 

“Her canlı, ölümü tadar. Bir deneme olarak sizi hayırla da, şerle de imtihan 

ederiz. Ve siz, ancak bize döndürüleceksiniz.”
317

 

“İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece «İman ettik» demeleriyle 

bırakılıvereceklerini mi sandılar?”
318

 

“ Andolsun ki, biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Elbette 

Allah, doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır.”
319

 

“İşte orada iman sahipleri imtihandan geçirilmiş ve şiddetli bir sarsıntıya 

uğratılmışlardı.”
320

 

“Şüphesiz ki bu apaçık ve kesin bir imtihandı. dedik.”
321

 

“Davud: Andolsun ki, senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle sana 

haksızlıkta bulunmuştur. Doğrusu ortakçıların çoğu, birbirlerinin haklarına tecâvüz 

ederler. Yalnız iman edip de iyi işler yapanlar müstesna. Bunlar da ne kadar az! dedi.                                   
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Davud, kendisini denediğimizi sandı ve Rabbinden mağfiret dileyerek eğilip secdeye 

kapandı, tevbe edip Allah'a yöneldi.”
322

 

“Andolsun biz Süleyman'ı imtihan ettik. Tahtının üstüne bir ceset bırakıverdik, 

sonra o, yine eski haline döndü.”
323

 

“Ve onlara âyetlerden öylesini vermiştik ki onda açık bir ni'met ile imtihan 

vardı.”
324

 

“Andolsun ki içinizden cihad edenlerle sabredenleri belirleyinceye ve 

haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi imtihan edeceğiz.”
325

 

“Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, şüphesiz Allah'ın kalplerini 

takvâ ile imtihan ettiği kimselerdir. Onlara mağfiret ve büyük bir mükâfat vardır.”
326

 

“Ey iman edenler! Mümin kadınlar hicret ederek size geldiği zaman, onları, 

imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz de onların inanmış 

kadınlar olduklarını öğrenirseniz onları kâfirlere geri göndermeyin. Bunlar onlara helâl 

değildir. Onlar da bunlara helâl olmazlar. Onların (kocalarının) sarfettiklerini 

(mehirleri) geri verin. Mehirlerini kendilerine verdiğiniz zaman onlarla evlenmenizde 

size bir günah yoktur. Kâfir kadınları nikâhınızda tutmayın, sarfettiğinizi isteyin. Onlar 

da sarfettiklerini istesinler. Allah'ın hükmü budur. Aranızda O hükmeder. Allah 

bilendir, hikmet sahibidir.”
327

 

Allah Musa’nın kavmini daha çok imtihana tabi tuttuğundan Kur’an-da 

onlardan daha çok bahsedilmektedir. 

İbrahim peygamber oğlunu kesmekle imtihan olmuştur ki,bu imtihanın en ağır 

olanıdır.Ondandır ki peygamberlik makamında en büyük yer alanda O’dur.O’nun 

neslinden peygamberler gelmiş,salli-barik duasında O temsil ve teşbih olarak 

verilmektedir. 

 *Firavunun boğulmasından sonra hanımı Asiye ve sarayda iyiler hakim 

olmuş,kötü olan yönetimde bulunanlar da başı kopmuş yılan gibi devre dışı 

kalmışlardır.İmtihan güçlünün değil,güç sahibi Allah’a dayananların olmuştur. 

*Eğer çocuklar dünyaya gelmeden önce daha sonra oluşacak olan özellikleri 

kendilerine gösterilip bir tercih yaptırılsaydı,anne-babaların kaçta kaçı şimdiki 

çocuklarını tercih ederlerdi? 
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En ağır imtihan tercihi olmadan önüne konulan evlatla yapılan imtihandır.Tıpkı 

kadının da aynı zamanda tanımadığı veya erkeğinde huyunu bilmediği bir kadınla 

imtihan olması gibi. 

*Bundan sonra herkes anne-baba-eş ve çocuklarının mezarında 3 gün yatacak. 

Veya onları gideceği yere uğurlama bir kanun ve bir vakıa olsaydı;durumumuz 

ne olurdu? 

Allah kimseye taşımayacağı bir yükü yüklememektedir. 

*İnsan Allahın yaptığı bir şeye karşı çıkarken,kendi ilmi nedir,boyu ne 

kadardır,ona bir baksın!Oysa en basit ifadeyle,Allah bu işleri öncesine gitmeden 15 

milyar yıldır yapıyor ve sürdürüyor. 

Burada insan boynundan ve ilminden büyük konuşmuş oluyor. 

İbni Kemal Yavuz Sultanın şeyhulislamı olup, öğrencilere ders vermek üzere 

içeriye girdiğinde biraz kibir edasında bulunur. 

Buna vakıf olan öğrencinin biri sorar; 

-Hocam Allahın ilmi yanında sizin ilminiz ne kadardır? 

Hiç böyle bir soru mu sorulur deyince, öğrenci farzı muhal olarak deyince 

büyükçe bir daire çizip onun Allahın ilmi olduğunu ve ortasına da koyduğu noktanın da 

insanların ilmidir diye cevab verince öğrenci; 

Ya hocam acaba sizinki o noktanın neresindedir? 

Büyük bir hiççç! 

*Şükreden bir kul mu?sabreden bir kul mu? 

Böyle bir tercihle imtihan edilseydim,şükreden bir kul olmayı sabreden kul 

olmaya tercih ederdim. 

Diğer bir ifadeyle kaybederek değil,kazanarak,alınarak değil verilerek yapılan  

imtihan edilmeyi seçerdim. 

*Rabbe karşı kendini savunmak!Hiç kabil mi? 

Hakim kendi müdde-i olsa kimden kime şikayet edeyim? 

Allah beni bu halimle kabul edip benden razı ise,ya ben kim oluyorum ki ondan 

razı olmayayım? 

*Hz.Yunus ve Eyyub’un bir kere söyleyip kurtulmasına ve rızaya mazhar olup 

Kur’an-da anlatılmasına ve asırlara örnek olmasına rağmen,bizler sürekli onları evrad 



halinde ve de yüzlerce defa okunduğu halinde bir açılımın olmamasının sırrı şu olsa 

gerektir; 

1-Onlar bu ifadeleri ihtiyaç anlarında,en muhtaç durumda söylediler.Ümitlerin 

ve sebeplerin bittiği noktada,sebeplerin sahibine sebepler devre dışı iken yöneldiler. 

2-Muztar durumda idiler.Zorda idiler. 

3-Birde söz aynı söz fakat ağız aynı ağız değil. 

*Şimdiye kadar hep makro alemde gezildi.Şimdi ise mikro aleme geçiş 

yapılmaktadır,oda hızla.Tıpkı âfaktan enfüse geçiş gibi. 

 Mikro alem,makro alemden geri değil belki daha da zengin ve esrarengiz. 

*Ahirette herkes pişman olacaktır.Kimi az yaptığı için,kimi de yapmadığı için. 

*Dünyada uzun süre kalmaya yönelik ev yapmaya imar izni verilmemektedir, 

aksi takdirde yıkılacaktır. 

*Hayatımızın –z- raporu her gün için ayrı ayrı alınmaktadır.Bize gösterilmek 

üzere. 

*Hamdım-piştim-yandım... 

Hayatın üç mertebe,üç aşaması vardır.Hayat fırınında pişmeyen olamaz. 

Buradan bizleri ham gönderme Allahım! 

Ya pişilecek..ya pişilecek..ya pişilecek..ya da yanılacak... 

*Güzel gören güzel düşünür,güzel düşünen hayatından lezzet alır.” 

Hayattaki tüm sıkıntılar görme problemlerinden kaynaklanır. 

‘Huz mâ şi’te limâ şi’te.’ 

“Huz külle şey’in ahsenehu’ 

Aleme çirkinlikleri yönüyle değil de,güzellikleri cihetiyle bakılmalıdır. 

Bardağa boş tarafından değil,dolu tarafından bak. 

*Burada insanın başına gelen belalar,yanmalar,her türlü azab,korkutucu 

haller,ahirette de verileceğinin bir delili ve göstergesidir. 

Orada kullarına dehşetli cehennem azabı mı verir diyenler,bu dünyadaki azab ve 

belalara bir baksın... 

*Katır, deveye sordu: «Niçin ben çok kere katarın başında gidiyorum da sen 

arkada yürüyorsun?» Deve dedi ki: «Ben yokuşun başına geldiğim zaman ileriye bakar 



sonuna kadar görebilirim. Çünkü yüce başlı yüce himmetliyim, parlak gözlüyüm,bir  

bakışla yokuşun  sonunu,  bir  bakışta  da  ayağımın  önünü  görürüm.» 

Mesele geride olmak değil,ileriyi görmektir. 

Katır olup önde olmaktansa,deve olup ileriyi görmek daha yeğdir. 

*Kus bin Saide: 

Eynel âbâ-u ve eynel ecdad 

Ve eynel ferainetüş şeddad 

Eyne men beğa ve teğa 

Ve seyyede ferain 

Fekale ene rabbükümül a’la 

Tahanehus sera bil kelkelihi 

Ve nezzekahum bi tulih. 

Meali: Hani âba ve ecdad, hani müzeyyen kâşaneler, hani mamur âbâd?  

Nerede kavm-i Lût ve Ad, nerede mağrur Şeddat? Nerede kavm-i Semûd, nerede 

Firavun, Nemrud? Hani “Ben sizin en büyük rabbinizim” diyenler? Hani cennet diye 

sedler, surlar, binalar inşa edenler?  

          -Devran onları değirmeninde öğüttü,  

           Tuz etti kemiklerini çürüttü…  

           Her zerresi bir tarafa dağılıp gitti…  

           Bir kısmının evleri yıkılıp ıssız kaldı.  

           Bir kısmının yerlerini kelbler aldı. 

*Servet ile biz sanırdık ki, rahat artar 

Rahat ile umardık ki, taat artar 

Bulduk bir ehli tahkik sorduk, hakikatinden 

Dedi: Servetle gaflet, rahatla illet artar. 

*Sen çıkarsan aradan 

  Kalır seni yaradan. 

*Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayanlar,hiç yaşamamış gibi ölürler. 

-O.Yüksel Serdengeçti evini satışa çıkarır ancak kimse satın almaz.Bunu Necip 

Fazıl’a anlattığında sebebini sorar.Serdengeçti sebebini şöyle anlatır: 

Gelen alıcıya evi gezdirir.Ev üç cephelidir.Bir cephesinde bulunan hastaneyi,öbür 

cephesinde bulunan hapishaneyi ve diğer cephesinde bulunan mezaristanı gösterir ve 

şöyle der;Hayat bu üçü arasında gelip geçer,deyince kimse de evi almazmış. 



*"Zâlime imhal ederim; ihmalim yok dedi Yezdan" 

Allah herkese bu dünyada bir ömür mühlet vermektedir. 

Hangi güzel yüz ki toprak olmadı 

Hangi güzel göz ki yere akmadı 

*Ölüm Güzel Şey, Budur Perde Ardından Haber! 

   Hiç Güzel Olmasaydı, Ölür Müydü Peygamber?.. 

* “Ben sanırdım âlem içre bana hiç yar kalmadı 

        Ben beni terkeyledim, gördüm ki ağyar kalmadı” Niyazi Mısri 

*Hak teâlâ intikamın, kul eli ile alır 

   İlm-i hâli bilmeyenler, onu kul yaptı sanır 

 

  Cümle eşya Halıkındır, kul eliyle işlenir 

  Emr-i Bâri olmayınca, sanma bir çöp deprenir. 

MEHMET ÖZÇELİK 

14-11-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İLTİHAPLI YARA KAŞINIYOR 

 

*Iraktaki iltihaplı yara deşildi,Türkiye-deki ise kaşınmaktadır;o da Aleviliktir. 

Bunun içerisinden özellikle Marksist,siyasete bulaşmış ve hala kulaklarımda 

çınlayan,Ankara-daki bir dedenin feryadı ki;-14 bin alevinin ateistliğe kaydığını feryad 

ederek,dile getiriyordu.Ateizme itilmeye çalışılan ve Hz.Ali Efendimizden koparılmaya 

çalışılan bir alevi gençliği… 

Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli;”Bazı alevi 

dernek ve vakıfların başında-ateist-insanların olduğunu iddia ediyor.”
328

 

 

Hsyk Başkanı Kadir Özbek,Eski Adalet bakanı Seyfi Oktay,Emekli Balyoz Sanığı 

Orgeneral Çetin Doğan,Orgeneral Çevik Bir ve şimdiki chp genel başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu. 

Emre Aköz-ün ifadesiyle “Hsyk’nın yarısı alevi” 

“Bu arada Recep Gençoğlu, görüştüğü CHP milletvekillerine, savcıların kendisine 

“Cihaner Alevi, 3. Ordu Komutanı Saldıray Berk de Alevi mi?” diye sorduklarını 

anlattı. Berk de aynı soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştı.”
329

 

Bunlar üzerinden oynanan siyaset ve kaos ortamı oluşturma planları sürdürülmektedir. 

 

Anarşinin tırmandırmaya çalışılmasının en önemli sebebi;Demokratik Açılım girişimleri 

ve özellikle Anayasa mahkemesinin,Yargıtayın,Hsyk-nın yanlış ve keyfi 

uygulamalarının üstünü örtme ve nazarları başka tarafa çevirme çabalarıdır. 

Asıl pkk;pkk-ya selam gönderen Yalçın Küçük ve Ergenekon üst kurulu olup,onları 

destekleyen hukukun içindeki uzantılarıdır. 

Bunları da 1970-lerde olduğu gibi devrim adına yapmaktadırlar. 

 

Osman Öcalan; “Ergenekon'un içindeki ve yüksek yargıdaki bazı Aleviler sıkışınca, 

PKK'daki Aleviler harekete geçti... Katliam emrini veren Mustafa Karasu'dur... 

Karasu, PKK içinde Alevi dedesi gibi hareket etmektedir” dedi. 
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Osman Öcalan, son dönemde yüksek yargıdaki Alevi kesimin ayyuka çıkarılan illegal 

ilişkileri ile PKK'nın Alevi kesiminin saldırılarını artırması arasında bir ilişki bulunup 

bulunamayacağına yönelik sorumuz üzerine ise şöyle konuştu: 

“Türkiye'deki bazı Alevilerin zor durumda olması ile PKK'nın Alevi yapılanmasının 

ülkeyi karıştırıp AK Parti'yi tasfiye etmek üzere gayret sarf etmeleri arasında ilişki göz 

ardı edilemez. PKK içinde Ergenekon'u temsil eden isim, son günlerde Türk 

askerlerinin öldürülmesi talimatını veren Mustafa Karasu'dur. Karasu, aynı zamanda 

PKK'nın Avrupa'da terörist örgüt ilan edilmesi sürecini başlatan kişidir. PKK'nın 

silahlı mücadelesini sürdürmesini isteyen en önemli kişilerden birisidir kendisi. Kendisi 

solcu geçinse de onun Alevi damarları daha güçlüdür. PKK'yı AK Parti karşıtı çizgide 

tutmaktadır. Türkiye'deki bazı Alevilerin üzerine gidildiğinde, Alevi dedesi gibi hareket 

eden mevcut sürecin ideoloğu Mustafa Karasu'nun kazan kaldırması doğaldır. Karasu 

ve ekibi, AK Parti'yi ‘istemezük' diye Yeniçeriler gibi kazan kaldırmış durumdalar.” 

Geçtiğimiz günlerde Mustafa Karasu'yla röportaj yapan Newsweek dergisi muhabiri 

Adem Demir, Karasu'nun Alevi kimliğine yaptığı vurguyu şöyle aktarmıştı: 

" Sivas Gürün doğumlu olan Karasu, "Bizler Ömerleri ve Osmanları sevmeyiz" diyerek 

mezhepçi tarafında dikkatimi çekmeye gayet gösteriyor."
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Bu memlekette Alevi yönetici ve de savcı olamaz mı? 

Osmanlıda ermeni ve gayri Müslimler idareci olmuş genelde pek de mesele olmamıştır. 

Gayrı Müslim mahkemeleri kurulmuş,bundan kaçınılmamış,çekinilmemiştir. 

Alevisi de elbette yönetici olabilir. 

Burada esas olan uyumdur,adapte olmak ve alet olmamaktır. 

Yıllarca chp tarafından kullanılmış,buna rağmen bir türlü haklarını alamamışlardır. 

Solla ittifak etmişler ve ettirilmişlerdir,haklarını alma bahanesiyle. 

 

Türkiyedeki problem Ergenekon problemidir.Pkk Ergenekon tarafından 

kullanılmaktadır.Kaosu besleyen ana kurum.Anarşiden medem bekleyenlerin ortak 

karargahı… 

Pkk ergenekonun sol versiyonu ve koludur. 

Maalesef Ergenekon bazen sağ kolunu ve versiyonunu da devreye koymaktadır. 
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Bunlar ise eskilerin sadîk-i Ahmak yani ahmak dost dedikleri iyi niyetli görünürken ve 

de Hz.İbrahimin ateşini söndürmeye giden karınca gibi hareket ettiğini zannederken, 

nemrudun ateşine odun götüren kimselerdir. 

Hırçın,kandan beslenen,bazen pkk ağzıyla konuşup kaostan meded uman,despot ve kısır 

kimselerdir. 

1970-lerin sağ ve sol versiyonları bazen ortak noktalarda birleşerek Türkiye-deki kaosa 

odun taşımakta;basireti kapalı,çözüme kör,askeri vesayete açık,kimliği ve kişiliği 

oluşmamış insanlardır. 

1970-lerin kavgası yer altında,perde altında,Ergenekon çatısı altında sürdürülmektedir. 

 

1960 da vefat eden Bediüzzaman Nâs suresini tefsir ederken; 

“Evet, şeddesiz beş yüz (500) eder; doksandır (90). İstikbale bakan çok âyetler, 

hem bu asrımıza, hem o asırlara işaret etmeleri cihetinde istikbalden haber veren İmam-

ı Ali (r.a.) ve Gavs-ı âzam (k.s.) dahi, aynen hem bu asrımıza, hem o asra bakıp haber 

vermişler. Kelimeleri bu zamana değil, belki bin yüz altmış bir 

(1161) ve sekiz yüz on (810) ederek, o zamanlarda ehemmiyetli maddî mânevî 

şerlere işaret eder. Eğer beraber olsa, Milâdi bin dokuz yüz yetmiş bir (1971) olur. O 

tarihte dehşetli bir şerden haber verir. Yirmi sene sonra, şimdiki tohumların mahsulü 

ıslah olmazsa, elbette tokatları dehşetli olacak.”
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20 sene sonra olan 1991-de olmadığı,daha doğrusu oldurulmadığı,şimdilerde olduğu gibi 

ozamanlarda da katliamlarla sekteye uğratıldı.Aynı yöntem şimdi de uygulamaya 

konulmuştur. 

Eğer kendisine sağ parti diyen kimseler çözüme yönelik,anayasa maddelerinin 

değişimine matuf bir adım atmayıp,solla aynı partnerde hareket ederse,bir yirmi yıl 

daha bu kaos devam eder.Tarihten ders alınmamış zilleti kabul etmiş olurlar. 

 

“Üçüncü Ergenekon iddianamesinin 77. klasörünün 108- 112. sayfalarında, gizli 

toplantının notları şöyle yer alıyor: “Mayıs ayı (Mayıs 1997) başlarında gerçekleştirilen 

ve birçok üst düzey Genelkurmay Harekat Daire Başkanı Çetin Doğan, K.K. Eğitim ve 

Okullar Daire Başkanı Volkan Kaplama ve bazı Albay rütbesinde Alevi) komutanların 

da katıldığı bir gizli toplantı notlarını dikkatlerinize arz ediyorum: Konuşma daha çok 

Gn.Kur.Hrk.Bşk. Korg. Çetin Doğan ile K.K.K.lığı Eğt. ve Ok.D. Bşk. Tuğg. Volkan 
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Kaplama arasında geçiyor. Toplantıya katılan diğerleri ise dinlemek ve not almakla 

meşgul. 

KORGENERAL ÇETİN DOĞAN: (...) Altı ayda bir büyük gürültülerle ordudan adam 

atarsanız, yarın darbe yapma gerekçeniz kalabilir mi? Ali Yalçın Paşa bu işi çok iyi 

götürdü. Ama, iki yıldır üzerine gidiliyor. Nerede yanlış yaptı bilmiyorum. Acaba, 

yeğeni Aleviliğini ortaya koyucu yanlışlıklar yaptı da mı ondan hareketle paşamız 

yıpratıldı bilmiyorum. Ali Paşa geleceğin komutanı olabilirdi. Belki de yine olabilir ama, 

bizim için şu anda fazla yaklaşılacak biri değil. Biz de lekeleniriz. 

KORGENERAL ÇETİN DOĞAN: Bu konularda sınır beklenmez. Dedelik sırası değil. 

Kafanızı çalıştırın. Din, bizim için, bizim için derken aklına ne gelirse gelsin, her şeyi 

kastediyorum, zararlıdır. Bizden olan birlik komutanları, yoksa laik komutanlar 

sıkıştırılmalı, çokça eğlence düzenlenmeli. Dansöz, Rus revüsü ne bulursanız getirin. 

İçkiyi zorlayın. Din ve milliyetçilik duygusunun nasıl zayıflatılacağı, nasıl yok edileceği 

açık. Bunları uygulayın. Okullara da öğrencilerle kız arkadaşlıklarını teşvik edin. 

Yapabiliyorsanız Osmanlı hayranlığını kırın. Türklerin üstün bir ulus olduğu safsatasını 

yıkın. Özellikle, cinsel konularda sınırları zorlayın. Bu konu insan zaafının başında 

gelir. Hanımlarımız aile gezmelerinde, eğlencelerde dekolte giysin. Hanımlarımız 

diğerlerinin hanımlarını açık giymeye teşvik etsin. Yetişmiş kızlar için de bu geçerlidir. 

Felsefe dersleri önemli. Bu dersler bizim için kurtarıcıdır.  

 

Güneydoğu'da bizimkiler postu deldirmesin. Buna yönelik önlemleri alın. Tayin dairesi 

mutlaka elimizde olmalı. Cepheye o namussuzları sürün. Kadrolaşma çok önemli. Çevik 

Paşa'nın yerine bizden akıllı biri olsaydı, Karadayı sünepesinin daha verimli olmasını 

sağlardık. Burası çok önemli. Genelkurmay başkanı senden olmazsa bile ona sahip 

olarak kullanabilirsin. Ama olmadı.  

 

TUĞGENERAL VOLKAN KAPLAMA: Komutanım. Askeri okullarda böyle 

kadrolaşma yapsak. Özellikle sınıf subaylarının çoğunu bizden atadık.  

TUĞGENERAL VOLKAN KAPLAMA: Biliyorsunuz ki, gerçek laiklik ancak Alevi 

toplumda gerçekleşir. Bunu Bütün Alevilere öğretin, onları canlı tutmalıyız. Aptal 

komutanlar, her gün gündeme gelerek, ülkedeki şeriatçı birikimi azaltarak bir 

müdahalenin önünü kesiyorlar. (...) Tanıdığım en akıllı Alevi olan Çetin Paşa 

(Genelkurmay Harekat Başkanı) ve Yalçın Paşa (Ali Yalçın) bu işlere engel olmak 

istiyor ama başaramıyor. 

TOPLANTIDA ÇIKAN PRENSİP KARARLARI : 

Bizden güvendiklerinize adımı vermeden şunları söyleyin:  



¥ Alevilik bu ülkede gurur kaynağı olana kadar, yani memleketi avucumuza alana 

kadar herkes kendisini gizleyecek. Bu amaç için her şey doğrudur. Dinsel kavramlar 

olan hiçbir şey bizi bağlamaz. Fisunoğlu, (Kara Kuvvetleri Komutanı) bana korgeneral 

iken, “Ben karımı oynata zıplata bu noktaya geldim” demişti. Bizim için de ölçü bu 

olmalıdır.  

¥ Deşifre olmuş Aleviler söylemlerimizi ortaya koysunlar. Sevgi desinler, insanlık 

desinler ama ülke için oynadığımızı belli etmesinler.  

¥ Alevi dışında hiç kimse ateist olsa bile güvenilmeyecek, ilişki tam olarak kurulacak 

ama, açıklamalar yapılmayacak. Ben Doğu Paşa’ya bile tam güvenemiyorum.  

¥ PKK ile savaşanlara el altından şu mesajı gönderin: “Sakın ha ölmeyin, bırakın 

Atatürkçü olsa da Sünniler ölsün.” Tayin dairesine çok adam yetiştirdik. Özellikle 

okullara çok bizden sınıf subayı gönderdik. Ama PKK’ya karşı bunu yapamıyoruz. 

Herkes gidiyor. Yine de buraya tayin olanların karargah görevini alması sağlanmalı. 

Kısaca PKK bizim işimiz değil.”
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Pkk birilerinin değil,çoklarının ortak bağları..içte ve dıştaki bu damarlar kurutulmalı 

ve koparılmalıdır.İçteki kopan damarlar pkk-yı devreye koymaktadırlar. 

Pkk taşeron bir firma..sol ve Marksist bir kuruluş..ümit besleyenlerin çıkmaz sokağı, 

küçük bir adası..menfaatların ortak adı..cuntanın umudu..solun kolu..israilin 

besilisi..silah tüccarları,uyuşturucu baronları,rejim çığırtkanlarının gelir kaynağı. 

 

MEHMET ÖZÇELİK 

22-06-2010 
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HAYIR BARIŞTADIR 

 11-Eylül-de ikiz kuleler vurulunca Abd ve batı ülkelerinin ilk tepkisi;Bin Ladin 

olmuştu. 

 Benim ilk tepkim ise;bu bir senaryoydu.Öyle de oldu.Pek duyulmayan Ladin bu 

olayla reklam edilmiş oldu.Sanal düşman hazır,haçlı seferleri başlamıştı.Bütün 

göstergeler ve şüpheler buna işaret ediyordu. 

 Zira Mossad-ın uyarısıyla o gün ikiz kulelerde iş yerleri bulunan üç bin Yahudi 

işe gitmemişti.Senaryoya rağmen Abd hala net bir inandırıcı belge ve suçlu öne 

sürmemektedir.Sarhoş bir suçlu Ladin-e yamanmıştır. 

 Hemen ardından bu bahane ile islâm ülkelerine saldırıldı ve saldırı hala da 

devam etmektedir.O bir starttı. 

 Batı ve Abd doğrudan veya dolaylı olarak kucağında büyüttüğü firavunları teker 

teker indirmekte,suyu sıkılan limon gibi artık sağılması pek umulmayan bu kişiler devre 

dışı bırakılmaktadır.Böylece yeni firavunlar ve firavuncuklar aranmaktadır,olacak yeni 

değişimlere karşı.İslam dünyası uyanıp şekillenmeye dahil olmazsa tarih bir daha 

tekerrür etmiş olacaktır. 

 Üsame bin ladin-in yaptıkları tasvib edilemez.Fayda değil zarar vermiştir.Bilinçli 

veya bilinçsiz olarak alet olmuştur. 

 Apo-yu uzun süre yakalamayıp teslim etmeyen Abd,Ladini de ciddi manada 

engellememiştir. 

 Cıa başkanının ifadesine göre;Ladin taraftarları 60-100 kişi arasında derken, 

afganistana 100 bin asker yığıldı,yüz milyar dolarlar harcandı! 

 Şimdiki ladinin vurulduğu yer bir mağara değil,büyük bir villa,askeri okula 900 

metre yakın ve emekli askerlerin bulunduğu yer. 

 Ladin bir savaş sembolü yapıldı ve figüran olarak seçildi. 

 İslam ülkelerine vurmak için biçilmiş bir kaftan. 

 Bugün dünyanın ekonomiden de,teknolojiden de,bir çok şeyden daha önemli 

üzerinde durması gereken barışın sağlanmasıdır.Müsbet hareket edilmesidir. 

 Dünyada terörün bitip sulhun,barış ortamının sağlanmasıyla nazarlar İslâmiyete 

dönecektir. 

 Barış demek olan İslâm,Ladin bahanesiyle İslami terör,Müslüman terörist 

muamelesine tabi tutuldu. 



 Batıda esas olan menfaattır.Ladin-in öldürülmesi Obama-nın elini 

güçlendirmiştir.Liderliğini pekiştirerek devamını garanti altına almıştır.Tıpkı bizde 

Apo-nun yakalanmasıyla Ecevit-in oyunun yükselmesi gibi. 

 Medenilere üstün gelmek ikna iledir.Kavga ve mücadele ile değildir.Dünyada 

dönen entrikaları boşa çıkarmak,basiretli hareketler ile mümkündür. 

 *Irak-ta Saddamın bitirilmesiyle her şey düzelecek deniliyordu.Oysa her gün 

onlarca insan saldırı ve bombalamalarla ölmektedir. 

 Ladin-in öldürülmesiyle de bu iş bitmiş değildir.Belki yıllarca büyütülen nefret 

ve Ladinin öldürülmesinin doğuracağı hınç,avrupanın bir çok yerinde ölümcül 

nefretlere dönüşerek devam ettirilmeye çalışılacaktır. 

 Ladinin öldürülmesiyle terör bitecek mi? 

 Dünyada bir sektör haline gelen terör ortadan kaldırılacak mı? 

Bataklık mı kurutulacak yoksa sineklerle uğraşmaya ve sinek üretilmeye devam 

mı edilecek? 

 Dünya topyekun bu meseleye el atmalı,barışı sağlamalıdır. 

 Barış,özgürlük ve fakirliğin çözülmesinde,çözüme yönelik kararlar alınarak 

uygulanmalıdır. 

 Mesele ladinin öldürülmesi değil,Ladinlerin doğuşuna meydan verilmemesidir. 

 Dışta kendi ekseni etrafında dönen dünya,içte de kendi eksenini bulana kadar 

dönmeye devam edecektir. 

Nice zalimler eylemiş pâ-mal 

Etmez ihmal ederse de ihmal.. 

MEHMET ÖZÇELİK 

02-05-2011 

 

 

 

 

 

 

 



HAYIRLISINI İSTEMELİ 

 Epey sıkıntılıydı.Sıkıntısı kendisinden değil,başkasının kendisine verdiği 

sıkıntıdandı. 

 Kefil olanların düştükleri sıkıntıları duymuştu,fakat gene de kıramayacakları 

insanların kendisine teklif etmesini geri çevirememişti. 

 Nitekim babası bile muhtar bürosunun yanına açılan büyük halıcı dükkanının 

sahibini önceden tenbihlemiş,sana gelen müşteriler beni kefil gösterirlerse,o elli kişiye 

kefil oldu,de kabul etme.Öyle de olmuştu. 

 İyi de olmuştu fakat buna rağmen gene de kefilliğin sıkıntısından bir türlü 

kurtulamamıştı. 

 Kefil olduğu kişi ödemesini yapmamış,orayı bitirmeden bir başka bankadan daha 

para çekmiş,uyarısı üzerine haberi olmadan tüm resmi işleri ondan habersiz yaparak 

bir üçüncü bankadan ikisinin toplamı kadar daha para çekerek onu da kefil yapmıştı. 

 Bankanın imza atmak üzere kendisini çağırması üzerine bir yol denemişti. 

 Bankaya telefon ederek kendisini müstear bir isimle milli eğitimden üst bir 

yönetici olarak tanıtmış,bazı öğretmenlerin birkaç bankadan para çekerek ödeme 

yapmadıklarını ve bankaları da zor duruma düşürdüklerini hatırlattıktan sonra,size bu 

anlamda müracaatta bulunanların adlarını bize söyler misiniz,dediğinde adları teker 

teker sayan memure hanıma kendi ismi gelince,o kişiye vermemelerini,ödeyemeyip 

kendilerini zor durumda bırakacak kişi olduğunu söyleyerek,birde onlar tarafından 

teşekkürlerle kurtuluşunu sağlamıştı. 

 Ama yakası bir türlü kurtulamamıştı.Bu sefer son sefer olarak kefil olması 

istendiğinde,eğer ben kefil olursam,hanımım beni kesin boşar.İstersen olayım,dediğinde 

insaflı olan muhatabı onu bırakmıştı. 

 Belli ki çok dertliydi.Hep hala devam etmekte olan bu borçların hayaliyle 

yatıyor,ayları iple değil,adeta zincirle çekiyordu. 

Uzunca anlattığı bu dertler bitmeden dedesinin babasına kadar uzandı. 

Dedemin babası ağa ve gayet zengin biriydi.Tek eksiği çocuğu olmamasıydı.Pek 

hayırlı bir kimse de değil,içer,namazını kılmaz ancak orucunu tutan birisi idi. 

Bir gün kız kardeşi kendisine gelerek;abi sen ölünce senin tüm malların benim 

oğullarıma kalacak,sözü yarasına sürülen biber olmuştu. 

İyice dolmuştu.O beldenin en yüksek dağına çıkıp,elini Allah’a açarak şöyle 

yalvarmaya başlamıştı; 

Allahım bana bir erkek evlat ver,ne olursa olsun,isterse hayırsız olsun. 



İçten bir dua etmişti.Hayatında hiç bu kadar içten dua etiğini hatırlamamıştı. 

Gerçekten de bir erkek evladı oldu ancak hayırsız biri oldu.Babasının malını kız 

kardeşinin çocukları değil,o yedi. 

Dedesinin de bir müddet çocuğu olmadı,uzun zaman sonra kendi babası olacak 

kişi dünyaya geldi. 

Dedesinin babası nasıl bir dua etmişti ki,babası da samimi bir insan olmasına 

rağmen o da genel havaya uydu,uzun bir süre kafası bir türlü uyanmadı. 

Bazen sıkıntıya düşünce eskiye dönme genleri depreşiyor,kendisini zor 

tutuyordu. 

Bu gidiş bizlerde son bulur mu diye düşünürken,bir gün kardeşinin hanımı 

arar.Abilerini dert küpü olarak bildiklerinden,her halde karnı da geniş olup her şeyi 

içerisine aldığından olsa gerek,o da derdini buna açar. 

Abi,kardeşin iki haftadır namaz kılmıyor,namazı bıraktı. 

Kardeşiyle görüşür ve sebebini sorar. 

Kardeşi kendisine borçlarının olduğunu,bundan dolayı loto oynamak için 

namazını kıldığını,birinde üçü yakalayıp,altıyı bulacağını söyleyerek,namazla lotoyu bir 

arada yürütmenin doğru olmayacağını düşünmüş olsa gerek ki,ondan dolayı bıraktığı 

bahanesini öne sürer. 

Canı sıkılan abi,o zaman bir de içki içmeye başla,belki zengin olursun,lotodan 

altıyı kazanırsın. 

Birde olay anlatır;Agop tüm dindaşları zengin ve refah içerisinde yaşarken 

kendisi gayet fakir bir hayat yaşamaktadır. 

Bunun sebebi kendisine sorulduğunda şu cevabı verir; 

Benim arkadaşlarım Müslüman olduğundan dolayı der. 

Hızını alamayan abi bu sefer,madem öyle kiliseye git,papaz hristiyan olanlara 

dört yüz dolar veriyormuş,onu alırsın. 

Abinin bu sert çıkışları netice verir ve kardeş namaza yeniden başlar. 

Hayatın içinden,ibretlik hayatlar… 

MEHMET ÖZÇELİK 

11-12-2010 

 

 



HİKMET VE FELSEFE 

 

Hikmet;her şeydeki ince,hassas noktayı araştırmak..hakikata ulaşmak..eşyanın 

üzerindeki perdeyi aralamaktır.Her şeyin bir değil belki binlerce maslahat için 

yaratılmış olduğunu akıl ve kalb ortaklığıyla ortaya koymaktır. 

Kur’an-ı Kerim-de:” Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse, ona pek çok 

hayır verilmiş demektir. Ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alırlar.”
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Hikmet ilmin özü ve hakikatır. 

Hikmetin hakikatı ise;Takvadır. 

Hadisde:”Re’sul hikmeti mehafetullah”-Hikmetin başı Allah korkusudur. 

Takva ise birinci derecede günahlardan kaçınmaktır.İkinci derecede Salih amel 

işlemektir.Burada nazara verilen sevab işlemekten ziyade,günah işlememektir.Zira 

günahtan kaçınan ve uzaklaşan bir kimse Allaha ve Allahın razı olduğu şeylere yaklaşır. 

“Elbette nefsini temizleyip parlatan kurtulmuştur.”334 

 

Felsefe ise;Hikmetin aksine eşyanın zahirine dalar,hakikatı bulamaz hatta bulmaz.Zira 

hakikatı bulduğu an felsefe yapamayacağını düşünür. 

Felsefe karanlıkta bir şeyleri arayıp bulmaya çalışır. 

Felsefe marifet düğmesinin ışığına basmadan karanlık odada bir şeyler aramaya çalışır. 

Veya körlerin fili tarif edişi gibi,gözünü kapatarak bir tanımlama içerisine girer. 

Hikmet kalbi esas alırken,felsefe aklı esas alır hatta kalble barışık değildir. 

Felsefeci Konçarov-un deyimiyle:“Felsefe Dinin huzursuz kardeşidir. Din kendi 

gerçeğini bulur ve huzura kavuşur. Felsefe hiçbir zaman huzura kavuşmaz. Çünkü 

bulduğu her gerçekten sonra bir soru daha sorar.” 

“Kendini fenalıklara gömen kimse de ziyana uğramıştır.”
335

 

Felsefe tanımında ilmi araştırmak ve sevmekle kalıp,ilmi hakikata basamak yapmaz. 

Belki eşyaya mana-yı ismiyle bakmayı hedefler.Yani eşyaya sırf eşya olduğu için bakar. 

Eşyanın yaratılışındaki hikmet,fayda ve maslahatı görmez. 
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Mesela bir zencinin siyahlığını irdeler,belki bir dane bulacağım diye tavuk gibi toprağı 

deşeler fakat ondaki ilâhi fırçayı görmez. 

Hikmet ise,her şeye mana-yı harfiyle bakar yani yaratıcısını gösteren bir âyet ve alamet 

olarak değerlendirir. 

Felsefe bu özelliğindendir ki;kör ve topal olarak hareket eder. 

Önemli olan akıl ve kalbin birleştirilmesidir..barıştırılmasıdır. 

Bediüzzamanın ifadesiyle:” Vicdanın ziyası, ulûm-u dîniyedir. Aklın nuru, fünun-u 

medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecellî eder. O iki cenah ile talebenin himmeti 

pervaz eder. İftirak ettikleri vakit, birincisinde taassup, ikincisinde hile, şüphe tevellüd 

eder.”336 

Felsefe şüphecidir.Önce yara açar sonra tedavi etmeye çalışır. 

Nefsi fir’avunlaştırarak,ilâhla eş değerde değerlendirir ve nefse bunu verir. 

Fir’avun gibi:” Ben, sizin en yüce Rabbinizim! dedi.”
337

 

Bediüzzaman felsefenin dilini şöyle tanımlar:” “Serseri felsefe lisanı ile...
338

 

“Şeytanlaşmış felsefe lisanıyla..... 

“Firavunlaşmış felsefe lisanıyla.... 

“Tuğyan etmiş felsefe lisanıyla...
339

 

Felsefenin tanımı kısa ve kısırdır.Mesela insanı tanımlarken;”El İnsanu hayvanun 

nâtikun”-İnsan konuşan bir hayvandır..yani bir canlıdır. 

İlâhiyatta felsefe hocamız içeriye girer girmez tahtaya dönüp bunu yazmıştı.Oradan bir 

öğrencide kendisine;-Hocam siz hayvan mısınız?dediğinde hocanın yüzü kıpkırmızı 

olmuş,hiç ses çıkarmamışdı. 

Burada o arkadaşın söylediği söz ne kadar sakat ise,felsefenin ve felsefecinin insan 

tanımı da en az o kadar sakattır. 

Böyle külli,okyanus mesabesindeki bir varlık olan insanı bir bardağa sıkıştırmaya 

çalışmak gibidir. 

Büyük zatlar felsefedeki bu zevkten dolayı hayatlarının ilk dönemlerinde felsefeyle 

iştiğal etmişlerdir.Bediüzzaman ve İmam-ı Gazali bunlardandır. 
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İslâmın hüccet ve delili olan İmam-ı Gazali hayatının ilk dönemlerinde felsefeyle 

uğraşmış iken,daha sonra bunu bırakmış ve de –Tehafutu Felasife- yani Felsefenin 

Tutarsızlığı adlı bir eser yazmıştır. 

İbnü Rüşd-de onun bu eserine;-Tehafutu tehafutu felasife-yani Felsefenin tutarsızlığının 

tutarsızlığı adıyla bir tenkidde bulunmuştur. 

Bu gün bir çocuğa bile âhiret konusunda sorsanız,tatmin edici olmasa da,tenkid edici 

olmayan bir cevabı alırsınız. 

Oysa koca İbni Sina gibi bir dahi,âhiret konusunda; -  

Yani –Haşir akli mikyas ve ölçülerle ölçülmez.”deyip pes etmiştir. 

Koca Eflatun âhiret ifadesinin yerine geçecek,kendisince ürettiği bir İdeler Alemi ile 

âhireti tanımlamaya gitmiştir.Yani tam bilemediği âhiret alemini hissettiği şekilde ifade 

etmeye çalışmıştır. 

 

-Bir önemli anekdotu anlatmakta yarar vardır: 

1982-83 Eğitim ve Öğretim yılında Türkiye-deki tüm İslâm Enstitüleri ve Erzurum-daki 

İslâmi İlimler Ankara-daki İlâhiyata tabi olarak hepsi İlâhiyat oldu.İsmi yükseldi ancak 

kalitesi düştü.Felsefe ağırlıklı oldu. 

Öğretim görevlilerinin rütbeleri yükseldi, şimdi hepsi profesör oldu.Fakat seviyede 

önemli çapta düşüş oluştu. 

Bu arada İslâmın kabul ettiği hikmet ise verilmedi..felsefenin yerine ikame 

edilmedi.Böylece tefekkür edip takvada bulunan bir kişi olarak değil,adeta dinler tarihi 

öğrenmiş ve de öğretmeye çalışan bir eleman olarak yetiştirildi. 

Bir de Liselerde okutulan dersler öğrencilerde şüpheden başka vereceği ruha ruh 

olacak,hayata hayat katacak bir ders değildir. 

Nitekim Kenan Evren bile Lise 1.sınıf kitabını tenkid etmiş,İslâmiyetle ilgisinin 

olmadığını belirtmişti. 

Girdiğim felsefe derslerinde kelâmı işliyor,Allahın marifeti açısından dersi 

anlatıyordum. 

Eğer liselerdeki felsefe öğretmenleri manevi yeterliliği yoksa,derin bir bilgiye ve 

sorumluluğa sahip değilse,vereceği bir şey olmadığı gibi,alacağı çok şeyler vardır. 

 

  Bediüzzaman felsefeyi şöyle özetliyor: 



”Felsefe şakirdleri ve millet-i küfriye ve nefs-i emmarenin en müdhiş dalaleti, 

Cenab-ı Hakk'ı tanımamaktadır.”
340

 

“Ehl-i felsefe istib'ad ile inkâra gider.”
341

 

“ Sual: Eğer dense: Neden en çok misalleri çiçekten ve çekirdekten ve meyveden 

getiriyorsun? 

Elcevab: Çünki onlar hem mu'cizat-ı kudretin en antikaları, en hârikaları, en 

nazeninleridirler. Hem ehl-i tabiat ve ehl-i dalalet ve ehl-i felsefe, onlardaki kalem-i 

kader ve kudretin yazdığı ince hattı okuyamadıkları için onlarda boğulmuşlar, tabiat 

bataklığına düşmüşler.”
342

 

            “Amma ilm-i hikmet dedikleri felsefe ise; huruf-u mevcudatın tezyinatında ve 

münasebatında dalmış ve sersemleşmiş, hakikatın yolunu şaşırmış. Şu kitab-ı kebirin 

hurufatına "mana-yı harfî" ile, yani Allah hesabına bakmak lâzım gelirken; öyle 

etmeyip "mana-yı ismî" ile, yani mevcudata mevcudat hesabına bakar, öyle bahseder. 

"Ne güzel yapılmış"a bedel, "Ne güzeldir" der, çirkinleştirir. Bununla kâinatı tahkir 

edip, kendisine müştekî eder. Evet dinsiz felsefe, hakikatsiz bir safsatadır ve kâinata bir 

tahkirdir...”
343

                           

“Felsefenin hâlis bir tilmizi, bir firavundur. Fakat menfaati için en hasis şeye 

ibadet eden bir firavun-u zelildir. Her menfaatli şeyi kendine "Rab" tanır. Hem o dinsiz 

şakird, mütemerrid ve muanniddir. Fakat bir lezzet için nihayet zilleti kabul eden 

miskin bir mütemerriddir. Şeytan gibi şahısların, bir menfaat-ı hasise için ayağını 

öpmekle zillet gösterir denî bir muanniddir. Hem o dinsiz şakird, cebbar bir 

mağrurdur. Fakat kalbinde nokta-i istinad bulmadığı için zâtında gayet acz ile âciz bir 

cebbar-ı hodfüruştur. Hem o şakird, menfaatperest hodendiştir ki; gaye-i himmeti, nefs 

ve batnın ve fercin hevesatını tatmin ve menfaat-ı şahsiyesini, bazı menfaat-ı kavmiye 

içinde arayan dessas bir hodgâmdır.”
344

 

            “Hikmet-i felsefe ile hikmet-i Kur'aniyenin hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye verdiği 

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

kabul eder. Hedefi, "menfaat" bilir. Düstur-u hayatı, "cidal" tanır. Cemaatlerin 

rabıtasını, "unsuriyet, menfî milliyeti" tutar. Semeratı  ise"hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin 

ve hacat-ı beşeriyeyi tezyid"dir. Halbuki kuvvetin şe'ni, tecavüzdür. Menfaatın şe'ni, 

her arzuya kâfi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. Düstur-u cidalin şe'ni, 

çarpışmaktır. Unsuriyetin şe'ni, başkasını yutmakla beslenmek olduğundan, 

tecavüzdür... İşte bu hikmettendir ki, beşerin saadeti selb olmuştur.”(Sözler 132)    

“Kur'andadır hak hikmet, isbat ederim, muhalif felsefeyi beş paraya 

saymam.”(Sözler 206) 
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“Eğer desen: "Acaba neden Kur'an-ı Hakîm felsefenin mevcudattan bahsettiği 

gibi etmiyor? Bazı mesaili mücmel bırakır, bazısını nazar-ı umumîyi okşayacak, hiss-i 

âmmeyi rencide etmeyecek, fikr-i avamı taciz edip yormayacak bir suret-i basitane-i 

zahiranede söylüyor? 

            Cevaben deriz ki: Felsefe, hakikatın yolunu şaşırmış onun için....  

             Kur'an-ı Hakîm şu kâinattan bahsediyor, tâ zât ve sıfât ve esma-i İlahiyeyi 

bildirsin. Yani bu kitab-ı kâinatın maânîsini anlattırıp, tâ Hâlıkını tanıttırsın.” (Sözler 

243),Mektubat.205,Mesnevi-i Nuriye.232. 

İşte diyanet silsilesine itaat etmeyen silsile-i felsefe ki, bir şecere-i zakkum 

suretini alıp, şirk ve dalalet zulümatını etrafına dağıtır. Hattâ kuvve-i akliye dalında; 

Dehriyyun, Maddiyyun, Tabiiyyun meyvelerini, beşer aklının eline vermiş. Ve kuvve-i 

gazabiye dalında; Nemrudları, Firavunları, Şeddadları beşerin başına atmış. Ve kuvve-i 

şeheviye-i behimiye dalında; âliheleri, sanemleri ve uluhiyet dava edenleri semere 

vermiş, yetiştirmiş. O şecere-i zakkumun menşei ile silsile-i nübüvvetin ki bir şecere-i 

tûbâ-i ubudiyet hükmünde bulunan o silsilenin, küre-i zeminin bağında mübarek 

dalları: Kuvve-i akliye dalında enbiya ve mürselîn ve evliya ve sıddıkîn meyvelerini 

yetiştirdiği gibi.. kuvve-i dafia dalında âdil hâkimleri, melek gibi melikler meyvesini 

veren ve kuvve-i cazibe dalında hüsn-ü sîret ve ismetli cemal-i suret ve sehavet ve 

keremnamdarlar meyvesini yetiştiren ve beşer nasıl şu kâinatın en mükemmel bir 

meyvesi olduğunu gösteren o şecerenin menşei ile beraber ene'nin iki cihetindedir. O iki 

şecereye menşe' ve medar, esaslı bir çekirdek olarak ene'nin iki vechini beyan edeceğiz. 

Şöyle ki: 

            Ene'nin bir vechini nübüvvet tutmuş gidiyor; diğer vechini felsefe tutmuş geliyor. 

Evet Nemrudları, Firavunları yetiştiren ve dayelik edip emziren, eski Mısır ve Babil'in 

ya sihir derecesine çıkmış veyahut hususî olduğu için etrafında sihir telakki edilen eski 

felsefeleri olduğu gibi; âliheleri eski Yunan kafasında yerleştiren ve esnamı tevlid eden 

felsefe-i tabiiye bataklığıdır. Evet tabiatın perdesi ile Allah'ın nurunu görmeyen insan, 

herşeye bir uluhiyet verip kendi başına musallat eder.”
345

 

“İşte felsefenin şu esasat-ı fasidesinden ve netaic-i vahîmesindendir ki: İslâm 

hükemasından İbn-i Sina ve Farabî gibi dâhîler, şaşaa-i suriyesine meftun olup, o 

mesleğe aldanıp, o mesleğe girdiklerinden; âdi bir mü'min derecesini ancak 

kazanabilmişler. Hattâ İmam-ı Gazalî gibi bir Hüccet-ül İslâm, onlara o dereceyi de 

vermemiş.”
346

 

“Said Nursî, Eski Said tabir ettiği gençliğinde felsefede çok ileri gitmiştir. Garbın 

Sokrat'ı, Eflatun'u, Aristo'su gibi hakikatlı feylesofları ve şarkın İbn-i Sina, İbn-i Rüşd, 

Farabî gibi dâhî hükemalarından felsefe ve hikmette Kur'an-ı Hakîm'in feyziyle çok 

ileri geçmiş ve Kur'andan başka halâskâr ve hakikî rehber olmadığını dava etmiş ve 
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Risale-i Nur eserlerinde isbat etmiştir. Bu hakikatlarda şübhesi olan olursa, Üstad 

âhirete teşrif etmeden bizzât şübhesini izale edebilir.”
347

 

            “Ta'likat namındaki te'lifatı, Mantık'ta bir şaheserdir. Hem mümtaz ve 

hakperest ve hakikatbîn bir dâhîdir, hem Kur'anla barışık müstakim felsefenin 

hakikatperver bir feylesofudur, hem nazirsiz bir sosyolog içtimaiyatçı) ve bir psikolog 

(ruhiyatçı) ve bir pedagog (terbiyeci)dur, hem daima hakikat terennüm etmiş ve eden, 

yüksek ve emsalsiz ve dâhî bir müellif ve edibdir.”
348
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HRİSTİYANLIĞIN DOĞUM SANCILARI 

 

 Şeyh Bahid Hazretleri Bediüzzamanı ilzam etmek,diğer bir ifadeyle onun 

zekâsındaki harikalığı görmek amacıyla;İslâm dünyasını temsil eden Osmanlı 

ile,hristiyanlık dünyasını temsil eden Avrupa hakkındaki düşüncelerini sorar. 

 Kendisininde hayrette kaldığı veciz cevabda Bediüzzaman,istikbale nüfuz eden 

Kur’an-ın bakış ve göstermesiyle şöyle der: 

 Osmanlı bir Avrupa devletine hamiledir,günün birinde bir Avrupa devleti 

doğuracaktır.Avrupada bir Osmanlı yani onun temsil ettiği bir islâm devletine 

hamiledir.Oda onu doğuracaktır.” 

 İşin birinci yönü tecelli etti..oda ne evlat doğurdu..asırların kirini birden 

boşaldı..istifrağ etti..kirlendi..kirletti. 

  

*Kur’an-da diğer kitaplardan alıntılarda- Ve enzelna ileykel kitabe bil hakki 

musaddikal lima beyne yedeyhi minel kitabi ve muheyminen aleyhi..” 

“Sana da daha önceki kitapları, hem tasdik edici hem de denetleyici olarak bu 

kitabı, gerçeğin ta kendisi olarak indirdik.”
349
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*Hristiyanlığın birinci kurtuluşu,hurafelerden arındırılmasıdır.Mesela kendi 

kaynaklarından da ele aldığımızda görürüz ki: 

Hz.İsa-nın öldürülmediği ve çarmığa gerilmediği ile ilgili islâmın görüşü net ve 

açıktır.Âyet ve hadisle de sabittir.
350

 

*İbni  Cerir  et  Taberî  ve  İbnu  Ebi  Hatem’in  Hasen (r.a.)’den  rivayet  

ettiklerine  göre  -‘İnnî  müteveffike’;  uyku halinde alıp  götürmek  demektir.  Allah  

Onu uyku  halinde semaya kaldırmıştır.
351

 

 

*”Katolik Kilisesi'nin ünlü kurucularından Rahip Irenaeus'un ikinci yüzyılın 

sonlarında yazdığı "Sapkınlara Cevaplar" adlı bildiride verilir. Irenaeus, bu akımın 

temsilcilerinden biri olan Basilides'ten söz eder. Buna göre, İskenderiyeli Hıristiyan bir 

tarihçi olan Basilides, 130-150 yılları arasında yazdığı yazılarda Hz. İsa'nın çarmıha 

gerildiğini ısrarla reddetmiştir.  

Çarmıha gerilen kişinin gerçekte Hz. İsa olmadığını, onun yerine Kireneli  

Simon'un haça gerildiğini, Tanrı'nın Simon'un yüzünü mucizevi bir biçimde  

değiştirerek onu Hz. İsa'ya benzettiğini ve böylece Yahudilerin ve Romalıların onu Hz. 

İsa sandığını savunmuştur. Hatta Basilides, Kireneli Simon çarmıha gerilirken Hz. 

İsa'nın da bu olayı seyrettiğini, sonra da oradan uzaklaştığını ve göğe canlı olarak 

yükselerek Tanrı'nın katına çıktığını yazmıştır. 

…Peki Basilides'in Hz. İsa'nın yerine çarmıha gerilen kişi olarak gösterdiği 

Kireneli Simon kimdi Kireneli Simon, İncillere göre, Romalı askerlerin Hz. İsa'yı 

çarmıha götürürken haçı taşıttıkları kişiydi.  

Çarmıha gerilen kişiye kendi çarmıhının taşıtılması, bir Roma geleneğiydi. Bu 

hem psikolojik hem de fiziksel bir tür işkenceydi. Ancak, İncillere göre Hz. İsa kendi 

çarmıhını taşıyamadı, bu yüzden askerler çarmıhı Kireneli Simon adlı adama taşıttılar. 

Hıristiyan geleneği İncillerdeki bu bilgiyi yorumlarken, Hz. İsa'nın çarmıha 

götürülmeden kırbaçlandığına dikkat çeker ve bunun Hz. İsa'yı güçsüz düşürdüğünü, 

bu yüzden çarmıhı taşımadığını anlatır.”
352

 

..Hristiyanlığn temeli yahudi asıllı olup,Hz. İsayı görmemiş,isevilere zulmeden ve 

daha sonra gördüğü hallisinasyon ile gözü kör olan Pavlus asıl adıyla Saul-un kör 
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olmasıyla doktoru olan ve ‘Elçilerin İşleri’kitabının yazarı olan Luka ondan 

duyduklarını yazdı. 

 

*Hiçbir incil için asla ve asla bu Allah sözüdür denilemez. 

 

*"Petrus'un İncili"nde şöyle yazıyordu: "İki suçluyu getirdiler ve Rab'bi onların 

arasında çarmıha gerdiler. Ancak o hiç ses çıkarmadı, sanki hiç acı çekmiyor gibiydi" 

 

*Bugünkü hristiyanlık Hz.İsa-ya aid olan hristiyanlık değil,Pavlusun düzenlediği 

Pavlus dini olan hristiyanlıktır. 

Çünkü fetvaları hazırdı” Kardinal Newman'ın da belirttiği gibi, "bir causa justa 

(haklı sebep) olduğunda, gerçek olmayan bir şey söylemenin yalan sayılmayacağını 

düşünüyorlardı."
353

 

*”Yeni Ahit'teki İncillerin hepsi, Hz. İsa'nın biyografisi niteliğindedirler. 

İncillerde Hz. İsa'nın doğumu, büyümesi, yaptığı işler, ölümü hatta ölümünden sonra  

gerçekleşen olaylar anlatılır.”
354

 

  Yani Allah sözü olmamaktadır.Oysa olması gereken ise:"Tevrat'ı  

doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik ve ona içinde hidayet ve nur  

bulunan, önündeki Tevrat'ı doğrulayan ve muttakiler için yol gösterici ve öğüt  

olan İncil'i verdik"
355

 der. 

*4 incilde 70-100 yılları arasında yazılmış,Hz.isa-dan bizzat iktibas 

edilmemiştir.Sadece Yuhanna-nın Hz.isa-nın havarisi olduğu ifade edilir. 

*”Markos İncili'nde Allah'ı tanımlayan "Baba" ifadesi sadece dört kez 

geçerken,Markos'tan 10-15 yıl sonra yazılan Matta'da bu sayı belirgin bir biçimde 

yükselir:  

Bu İncil'de Allah için kullanılan "Baba" ifadesi tam 50 kez geçmektedir. 

Bunların 28'i Yahudilere yönelik olarak kullanılır; yani "Babanız'a dua edin", 

"Baba'nızı sevin" gibi genel ifadelerdir. Kalan 22 tane ise Hz. İsa'nın ağzından 

"Babam" şeklinde kullanılır. Bunların da diğer 28 tanesi gibi mecazi bir anlama sahip 

oldukları düşünülebilir. Ama ilginç olan "Baba" kelimesinin kullanılışındaki artıştır.  
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Nedendir bilinmez, bu kavrama yapılan vurgu çok dikkat çekici biçimde  

yükselmiştir.”
356

 

  

*”Üçleme, Hıristiyan araştırmacıların da kabul ettiği gibi, dördüncü yüzyılda 

ortaya çıkmış bir doktrindir ve bu tarihten önce yaşamış Kilise babalarının hiçbirinin 

yazılarında görülmez.”
357

 

 

*”American Bible Society'nin yayınladığı Good News New Testament adlı 

İngilizce İncil'de şu dipnot yer almaktadır: "En eski bazı nüshalarda bu 'Tanrı'nın 

Oğlu' ibaresi yer almaz."
358

 

 Yani Markos İncili'nin en eski bazı nüshalarında "Tanrı'nın Oğlu İsa Mesih'le 

ilgili müjdenin başlangıcı" değil, sadece " İsa Mesih'le ilgili müjdenin başlangıcı" diye 

yazmaktadır!”
359

 

 

*Hristiyanlık her yönüyle tahrif edilmiş ve bu amaçla 325 yılında İznik konsili 

tertiplenerek,birbirine uymayan 104 incil,dört incile indirilmiştir. 

 

İhtilafları kaldırmak için 325 yılında kurulan;”İznik Konsülü otorite sahibi tüm 

Hıristiyan din adamlarının katıldığı "demokratik" bir forum gibi gösterilir. Oysa 

gerçek daha farklıydı. Konsül'de İmparator Konstantin'in büyük bir ağırlığı vardı ve 

çıkan karar da onun desteklediği tarafın lehinde oldu. Konstantin'in tuttuğu taraf ise 

elbette kendi himayesine girmiş olan Roma Kilisesi'ydi.  

İmparator konsülün tüm oturumlarına katıldı ve onun otoritesi de doğal olarak  

konsülde alınan kararlara yansıdı.  

Hz. İsa'nın ilahlaştırılmasının o zamana kadar yapılmış en açık ve en somut 

ifadesi olan İznik Yemini'nde şöyle deniyordu:  
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İnanıyoruz ki... Rab İsa Mesih, Tanrı'nın Oğlu'dur, Baba Tanrı'dan südur 

etmiştir, Baba Tanrı ile aynı özdendir. Tanrı'dan Tanrı'dır, Işık'tan Işık'tır. Tanrı'yla 

aynı özden olup (homoousios) Tanrı'dan südur etmiştir, yaratılmamıştır. Onun (İsa'nın) 

aracılığıyla göklerde ve yerde var olan her şey yaratılmıştır. O ki biz insanlar için ve 

kurtuluşumuz için aşağı inmiş ve beden bulmuş ve insana dönüşmüştür. Acı çekmiş, 

üçüncü günde dirilmiş ve göğe yükselmiştir. Ve ölüleri ve dirileri yargılamak için 

yeniden gelecektir. Ve inanıyoruz ki Kutsal Ruh (da Tanrı'dandır.)  

 

Ve eğer kim "Tanrı'nın Oğlu'nun var olmadığı bir zaman vardı" diyecek olursa, 

yada "südur etmeden önce yoktu" diyecek olursa, ya da "önceden var olmayan 

şeylerden yapıldı" diyecek olursa, ya da "Baba'dan farklı bir özdendir" diyecek olursa, 

ya da onun bir yaratılmış olduğunu ya da dönüşüme açık olduğunu diyecek olursa, 

Katolik Kilisesi tüm bu sözleri söyleyenleri lanetler.”
360

  

 

*”Arius'tan daha zayıf bir biçimde de olsa yine Üçleme'yi reddeden Nestorius'tu. 

Suriye doğumlu bir manastır rahibi olan Nestorius, 428 yılında İstanbul Piskoposluğu 

gibi önemli bir makama getirilmişti.  

Ancak kendisini bu yere getiren Kilise hiyerarşisine karşı teolojik bir mücadele 

başlatmakta gecikmedi. Nestorius'un hedef aldığı kavramların başında, Kilise 

tarafından Hz. Meryem'e verilmiş olan "Theotokos" (Tanrı'nın Annesi) sıfatı geliyordu. 

Kilise dördüncü yüzyılda bu sıfatı Hz. Meryem 'e atfetmiş ve onun, Hz. İsa'yı ve ondan 

sonraki diğer çocuklarını doğurmasına rağmen, "ebediyen bakire" kaldığını ilan 

etmişti. Nestorius ise çıktı ve şöyle dedi: "Kimse Meryem'e Tanrı'nın Annesi demesin, 

çünkü Meryem sadece bir insandı."  

 

Aslında Nestorius Kilise'nin sapkın öğretisinin çok küçük bir bölümüne karşı 

çıkmıştı-Hz. İsa'nın Tanrı sayılmasına karşı açık bir şey söylemiyordu. Ancak bu bile 

Kilise tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı ve Nestorius'un aynı Arius gibi anti-

Triniteryen bir "sapkın" sayılmasına yol açtı. Uzun tartışmaların ardından 431 yılında 

Efes'te toplanan bir konsülde Nestorius aforoz edildi. Tarihe Efes Konsülü olarak geçen 

bu toplantı, "sapkınlara karşı" İznik'ten ve İstanbul'dan sonra düzenlenmiş üçüncü 

"Kutsal Sinod"du (Konsül).  

 

Nestorius 435 yılında Mısır çölüne sürüldü, ama etkisi sona ermedi. Pers (İran) 

Kilisesi zaman içinde giderek Nestorius'un görüşlerini benimsedi. Mısır Kilisesi ise 

Nestorius'u sapkın sayan Katolik Kilisesi kararını tanımadı ve böylece Roma'dan 
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ayrılarak bağımsız bir Kilise haline geldi. Zaman içinde de bugünkü Koptik (Kıpti) 

Kilisesi'ne dönüştü. Nestorius'un diğer bazı bağlıları ise "Nasturilik" olarak bildiğimiz 

mezhebi oluşturdular. Günümüze kadar varlığını sürdüren Nasturi Kilisesi'nin merkezi 

bugün halen San Francisco'dadır.”
361

 

 

*Hristiyanlıktaki en büyük parçalanma,Alman asıllı olan Rahip Martin Lutter 

Kilisenin katı olan katolik inancını sarsarak,papanın baskı ve vergisinden kurtarmak 

amacıyla oluşturduğu Protestanlıktır. 

 

*Kur’an-ı Kerim böyle inanç içinde olanları şöyle tavsif eder:” 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.'  

 

Andolsun, 'Allah üçün üçüncüsüdür' diyenler küfre düşmüştür. Oysa tek bir 

ilahtan başka ilah yoktur. Eğer söylemekte olduklarından vazgeçmezlerse,  

onlardan inkar edenlere mutlaka (acı) bir azap dokunacaktır. Yine de Allah'a  

tevbe edip bağışlanma istemeyecekler mi? Oysa Allah bağışlayandır,  

esirgeyendir. Meryem oğlu Mesih, yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti. 

Onun annesi dosdoğrudur, ikisi de yemek yerlerdi. Bir bak, onlara ayetleri nasıl 

açıklıyoruz? (Yine) bir bak, onlar ise nasıl da çevriliyorlar?”
362

 

 

*"Ey Kitap Ehli, dininiz konusunda taşkınlık etmeyin, Allah'a karşı gerçek 

olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu Mesih İsa, ancak Allah'ın elçisi ve 

kelimesidir.  

Onu Meryem'e yöneltmiştir ve O'ndan bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve elçisine 

inanınız; "üçtür" demeyiniz. Kaçının, sizin için hayırlıdır. Allah, ancak bir tek ilahtır. 

O, çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerde ve yerde her ne varsa  
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O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Mesih ve yakınlaştırılmış melekler, Allah'a kul 

olmaktan kesinlikle çekimser kalmazlar. Kim O'na ibadet etmeye 'karşı çekimser' 

davranırsa ve büyüklenme gösterirse, onların tümünü huzurunda toplayacaktır."
363

 

 

 *Her dinde bir Mesih ve kurtarıcı,mehdi manasında inanç mevcuttur. Hristiyan 

dünyası bir Mesih olarak Hz.İsa-yı bekledikleri gibi,Müslümanlarda beklemektedirler. 

Hz.İsa-nın inişi ile ilgili âyette:”Şüphesiz o Kıyametin (kopacağının) bir bilgisidir. 

Artık onun hakkında asla şüphe etmeyin, bana uyun, bu doğru bir yoldur.”
364

  

 

*Eğer İslam onlara sağlıklı anlatılabilseydi,kabulleri farklı olurdu.Bizler gerek 

fiili olarak gerekse de anlatmadaki eksikliğimiz onların kabullerini zorlaştırdı.Zira 

onlar tümüyle ehli tahkik değillerdir.Birde kötü örnek olmamız,onlara İslâmiyetin 

yanlış yansıtılmasında önemli rol oynamıştır. 

 

*Dünyada İslam'la ilgili 'utanç verici bir anlayış eksikliği' var. 

Birde kasıtlı olarak islâmiyet terörizmle eşleştirilmeye,Müslümanlarda terörist 

olarak gösterilmeye çalışılmaktadır. 

 

*Bediüzzamanın hizmetleri islâm dünyasında olduğu gibi,hristiyanlık 

dünyasında da önemli katkılarda bulunmuş,islamın sağlıklı yansıtılmasında önemli rol 

oynamaktadır.Bu konudaki batılıların tesbitinde; 

*Fred A. Reed “Belki de onun demokratik gelişime en büyük katkısı, ilkeleri 

konusundaki sebat ve metaneti ve fikirleri üzerinde pazarlık yapılmasına karşı olan 

tavizsiz tutumuydu.” 

 

*Prof. Dr. Oliver Leaman “Said Nursî’nin yazıları, sabır ve tevazu gibi Kur’ânî 

faziletlerle örülüydü. Allah’a gerçek mânâda güvenmek, Nursî’ye 

göre, insan karakterini tamamen değıştırır ve bu faziletleri içine alır.” 
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*Vatikan Dinlerarası Diyalog Merkezi’nden T. Michel ‘Said–i Nursi 

küreselleşmeyi erken fark etti, evrensel bir dille konuştu’ 

Önceleri, Risale-i Nur’u tasavvuf sandım ve mühimsemedim. O kardeşimize, bu 

hareketimin dar bir kafanın tepkisi olduğuna işaret etti. Eski kitaplarımın koltuk 

değnekliği olmadıkça, kendimi cahil ve kaybolmuş hissediyordum. Halbuki bu eserler 

tamamıyla yeni bir lisan ve yeni bir bakış demekti. Kardeşim rahatsızlığımı sezdi. 

“Merak etme,” dedi. “Daha önce okuduğun kitapların da hepsinin yeri var. Onlar cilt 

gibidir. Fakat bu (Âyetü’l-Kübrâ’nın bir nüshasını işaret ederek) meyvenin kendisidir.” 

Böylece okumaya başladık—bu defa Allah’ın adıyla. Derken her şey yavaş yavaş yerine 

oturmaya başladı. “ 

 

*Apokrifal yani Kayıp Kitap hristiyanlıktaki düğümü çözecek bir gelişmedir. 

Barnabas incilinin ortaya çıkması hristiyanlık dünyasının iki bin yıllık yanlış 

inancını değiştirecek,dünya savaşlarından daha büyük etki bırakacak ve büyük bir 

sarsıntı ile toparlanmalarına sebeb olacaktır. 

Hristiyanlık dünyası ya tefessüh edip tamamen sönecektir veyahut da tasaffi 

edip,asliyetine rücu edecektir. 

Güzel bir gelişme olarak; 

*”Kiliseler Birliği, 1984 yılında yılında yaptığı ve yaklaşık 30 ülkeden Hıristiyan 

temsilcilerin katıldığı bir toplantıda tarihi kararlar aldı. Özenle gizlenen toplantının 

sonuç kitapçığında yer alan kararlar arasında “Hıristiyanların Peygamber Efendimiz 

Hz. Muhammed'i (SAV) Peygamberlik zincirinin bir halkası olarak tanıyabileceği” 

belirtiliyor.  

……Bu toplantıda Kuran'ın Allah Kelamı olduğunu ve Hz. Muhammed'in Hz. 

İbrahim'den beri gelen Peygamberler zincirinin bir halkası olduğunu ve asla sahte 

Peygamber olamayacağını itiraf ettik.” Kiliseler Birliği'nin aldığı bu kararlara özellikle 

Müslüman ülkelerden gelen Hıristiyan temsilciler itiraz etmiş. Bu temsilcilerin “Eğer bu 

kararları ilan edersek, İslam dünyasında Hıristiyan kalmaz ve hepsi Müslüman olurlar. 

“ dediğini aktaran Hollandalı araştırmacı “Biz böyle düşündük ama İslam âleminde bu 

kararlara gereken önem verilmedi.” diyor.  

……Tarih: 5-10 Mart 1984 Yer: Polten- Avusturya  

 

Hollandalı araştırmacının Kiliseler Birliği'nin tarihi toplantısına ilişkin verdiği 

detaylara göre toplantıya bazı Müslüman ülkelerden temsilciler de katılmıştı. Drs Jan 

Slop'un Genel Sekreterliğini yaptığı toplantının diğer katılımcıları ise şöyleydi: 

Belçika'dan 2; Kıbrıs Ortodoks Kilisesinden 1; Rusayadan 2; Danimarkadan 2; 

Finlandiya'dan 1; Fransa'dan 2, Alman Kiliselerinden 7; İngiltere'den 7; 

Yunanistan'dan 1; Macaristan'dan 1; İtalya'dan 1; Hollanda'dan 2; Norvei'den 1; 



Polonya'dan 1; Portekiz'den 1; Romanya'dan 1; İspanya'dan 1; İsviçre'den 2; Rus 

Ortodoks Kilisesinden 1; Katoliklerden Thomas Michel ve 3 papaz daha; Amerikan 

İncil Cemiyetinden bir temsilci; Luter Dünya federasyonundan bir temsilci; Ortadoğu 

Kiliseler Konseyinden bir temsilci; Dünya Kiliseler Birliğinden bir temsilci.
365

  

 

MEHMET ÖZÇELİK 

06-03-2010 

 

 

 

 

HÜR ADAM 

 1978 yılında İmam-lığı kazanmış,bir pürüzden dolayı Anakara’ya Diyanet İşleri 

Başkanlığına gitmem gerekti. 

 Oraya vardığımızda  bir akşam pastanede bulunduğumuzda ilk defa televizyonda 

bir reklamla karşılaşmıştım.Reklamı  heyecan ve sevinç içerisinde seyretmiştim. 

 Reklamda Cemal Kutay’ın;”Asrımızda Bir Asrı Saadet Müslümanı  

Bediüzzaman Said Nursi’adlı kitap tanıtılıyordu. 

 Zihnimde hala unutamadığım,gözümün önünden gitmeyen bir tesir bırakmıştı. 

 Aradan geçen 32 yıl sonra’Hür Adam’adıyla bir Bediüzzaman belgeseliyle karşı 

karşıyaydım. 

 İlk olarak 20 yıl önce ailece sinemaya gitmiş,bazen hüzünlenmiş,bazen 

düşünmüş,bazen de kriterler yapmıştık. 

 Kendi kendime N.Fazıl’ın şu şiirini mırıldandım; 

 Mehmedim başlar yüksekte 

 Ölsek de sevinin eve dönsek de  

 Sanma bu tekerlek kalır tümsekte 

 Yarın elbet bizim elbet bizimdir 

 Gün doğmuş gün batmış,ebed bizimdir. 
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 Film Türkiyede bir kıpırdanma oluşturmuş,derinden dalgalanmalar yaşatmıştı. 

 Bir kısım ve kesim özellikle galasında şamata yapmış.Aklı olan mücevher yüklü 

kervana haykırmaktansa,istifade cihetine gitmelidir.Ziya Paşa’nın; 

 ‘Erbabı kemali çekemez nâkıs olanlar, Rencide olur dîde-i huffaş ziyadan" 

 *Başrolde Mürşit Ağa Bağ Beyin baş rolde oynayacağını duyunca çok 

sevinmiştim.Çünkü onun çevirmiş olduğu 37 dizilik,’Hakkını Helal Et’dizisini çok 

sevmiş,hüzünlenmiş,hayran kalmıştım. 

 Filmin yönetmeni Mehmet Tanrısever ;zoru başardı.Çoktan beri yapılması 

gerekeni ilk o yaptı.İlki başardı.Binler tebrik ve teşekkürler. 

 “Hür adam’filminde kendimi buldum.Onda medeniyetin aklını gördüm. 

Bediüzzamanın  ruhuma ruh olduğunun farkına vardım. 

 Said Nursi bu milletin namusudur. 

 Değil sadece İslâm dünyası,insanlık O’nun  müsbet hareketine,imani 

hizmetine,gönül davasına muhtaçtır. 

 Sayın Mehmet Tanrısever yorulmuşluktan ve beklediğini beklide tam şimdilik 

görememeden dolayı sitemkâr bir tavır sergiliyordu. 

 Elbette haklıydı.Ancak bu film üç güne 239 bin seyirciyle sınırlanacak, 

sığdırılacak, hasılat alınacak,neticesi görülecek bir film değildir.Uzun zamana yayılarak 

değerlendirilmelidir.Zira denizler derin akar,Sessiz çağlar,gür gelir. 

 Zaman gazetesi genel müdürü Ekrem Dumanlı Beye bir teklifimdir;Şu anki 800 

bin abone ve de abone olacaklara ‘Hür Adam’ ve ‘Hakkını Helal Et’ dizisinin Dvd’lerini 

vermelidir.Bu durum gazetenin hizmetinden geri bir hizmet değildir. 

 Fethullah Gülen Hoca Efendiye de bir teklifimdir;Referandum için haklı ve 

yerinde olarak;Gerekirse mezardakileri de kaldırarak oy kullanmalarını sağlamaktan 

bahsediyordu. 

 Hür Adam içinde atağa geçmeli,gerekirse mezardakilerine de seyrettirmelidir. 

 Gerek Mehmet Tanrısever ve gerekse film yapımcılarına şöyle bir teklifim var; 

 Bediüzzaman Dizi filmi yapılalı.Şöyle ki; 

 Çocukluk dönemi,Gençlik dönemi,İstanbul Hayatı,Rusyadaki esareti ve savaş 

dönemi,İsparta Hayatı,Barla hayatı,Eskişehir hayatı,Emirdağ hayatı,Kastamonu hayatı, 

Külliyatın yazımı ve Tahlili,bütün bunlar ayrı ayrı ele alınıp belgesel ve diziler 

yapılabilir. 

 Bazılarınca filmin kasıtlı olarak Atatürkle olan konuşmalarının ön plana 

çıkarılmaya çalışılması,filmi kısırlaştırma çabalarıdır.Ancak bu da tutmamıştır. 



 Bugün Bediüzzamanın Atatürkle yaptığı teklifin lüzumu ve önemi geçte olsa 

anlaşılmış,ihtiyacı görülmüştür.Teşhisin yanlışlığı ve tedavisinin uygun olmadığı daha 

net görülmektedir.Bir asırlık kavga hep bunların sonucu olup,bahçeyi sulayan suyun 

mecrasının değiştirilerek kurumasına sebep olunmuştur. 

 Hür adam,hür toplumdur. 

MEHMET ÖZÇELİK 

16-01-2011 

 

 

 

 

 

HÜRRİYYET      VE  CUMHURİYYET 

 

 Hürriyet kelime anlamı itibarıyla serbestlik anlamına da olsa,buradaki serbestlik 

mutlak manadaki bir serbestlik değildir. 

 İnsanlar yaratılışlarından itibaren hür olarak dünyaya gelirler. 

 Analarının hür olarak doğurduklarını,başkalarının  ne haddine ki o hürriyeti 

ondan gasb etsin! 

 Hürriyet Allah-ın doğuştan insana vermiş olduğu bir ihsan ve hediyedir. 

 Dinin sorumluluğu,Allah-a karşı yükümlülüğün ana şartı hür olmakla başlar. 

 Hürriyeti elinden alınmış bir insanın dini bazı yükümlülükleri ortadan 

kalkmaktadır.Mesela; 

 Hapiste olan bir insana Cuma namazı farz değildir. 

 Zekat ve hac ibadetlerini başkaları tarafından vekaletle yapsa da bil-fiil 

tahakkuk ettirememektedir. 

 İradesi elinden alınarak,zorla inkâra zorlanan insanın inkâr sözü bir hüküm 

ifade etmemektedir. 

 Zira Allah insanın iradesine büyük ehemmiyet vermektedir. 

 Adeta kâinattaki tüm oluşumları,bir düğme mesabesinde olan insanın iradesine 

bağlamış,onunla bire bir alakalandırmıştır. 



 Allah iradeyi esas almış,iradeyi ölçü kabul etmiş,iradenin hükmüne göre 

hükmetmiştir. 

  

 *Asrı saadette hürriyet bunun en parlak dönemini oluşturur. 

 Efendimizin karşısına çıkan bir elçi titremeye başlayınca Efendimiz ona;telaş 

etmemesini,Ben Mekke-de kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum,diyerek tevazuunu 

gösterir. 

 Bir gün sahabelerin bulunduğu bir ortama bir elçi gelir.Efendimiz de o sırada su 

dağıtmaktadır. 

 Gelen kişi;Bu kavmin efendisi kimdir?diye sorunca Efendimiz; 

 -Seyyidül kavmi hâdimuhum.-sözüyle hem bu kavmin seyyidinin kendisi 

olduğunu bir yandan bildirirken,diğer yandan da bir kavmin efendisinin o kavme 

hizmet etmesi gerektiğini bildirmiştir. 

  

 *Dört halife dönemi cumhurun seçerek,hürriyet ve cumhuriyet dönemidir. 

 Nitekim Hz.Ömer yaralanınca hemen başına üşüşen sahabeler,şehid olacağını 

anlayınca oğlu Abdullahı yerine nasbetmesini söylerler. 

 Bunun üzerine Hz.Ömer bir evden bir şehid yeter,derken,hem oğlunun kendisine 

halef seçilmesini sahabenin iradesine aykırı görür ve hem de bu seçimi cumhurun,tüm 

insanların yapmasını tavsiye eder. 

  

 *Hürriyet odur ki;Kişinin ne kendisine ve nede başkasına zarar vermemesidir. 

Her insanın hürriyeti,başkasının hürriyetinin bittiği noktadan itibaren başlar. 

Veya her insanın hürriyetinin bittiği yerde,başkasının hürriyeti başlamış olur. 

 Allah-ın sarih olarak affetmediği suç,kendisine ortak koşmaktır.Diğeri ise insanın 

kendisine emanet olarak verilen hayatını ve canını intihar gibi sebeblerle ortadan 

kaldırmasıdır. 

  

 En büyük hak Allah-ın hakkıdır.İnsanlar üzerine hak olan Hakkın hakkının 

gözetilmesidir. 

 Hürriyet de Allah-ın insanlara vermiş olduğu bir hakdır. 

 



 *Kur’an-ı Kerim-de on beş yerde insan hürriyeti zikredilmektedir.Meâlen: 

 “Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır.”
366

 

 “Ve eğer müşriklerden biri senden aman dilerse, Allah'ın kelâmını işitip 

dinleyinceye kadar ona aman ver, sonra (müslüman olmazsa) onu güven içinde 

bulunacağı bir yere ulaştır. İşte bu (müsamaha), onların, bilmeyen bir kavim 

olmalarından dolayıdır.”
367

 

 Müslüman olmadığı takdirde bir tehdid ve öldürme konusu söz konusu 

olmamakta,onun inancına saygı gösterilmektedir. 

 “(Resûlüm!) onlar seni yalanlarlarsa de ki: Benim işim bana, sizin işiniz de size 

aittir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptığınızdan uzağım.”
368

 

 “Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.”
369

 

 Peygambere düşen ancak ve ancak tebliğ,duyurmak ve hatırlatmaktan 

ibarettir.Bir zorbalık,bir musallat olma değildir. 

“Ortak koşanlar dediler ki: «Allah dileseydi ne biz ne de babalarımız ondan 

başkasına tapardık. Onun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık.» Onlardan 

öncekiler de böyle yapmışlardı. Peygamberlerin üzerine açık seçik tebliğden başka bir 

şey düşer mi!”
370

 

“Rabbiniz, sizi en iyi bilendir. Dilerse size merhamet eder; dilerse sizi 

cezalandırır. Biz, seni onların üstüne bir vekil olarak göndermedik.”
371

 

“Ve de ki: Hak, Rabbinizdendir. Öyle ise dileyen iman etsin, dileyen inkâr 

etsin.”
372

 

“Biz onların dediklerini çok iyi biliriz. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. 

Tehdidimden korkanlara Kur'an'la öğüt ver.”
373

 

“Artık sen hatırlat. Şüphe yok ki, sen ancak bir hatırlatıcısın. Onların 

üzerlerinde bir musallat (cebbâr) değilsin.”
374

 

“Sen, namaz kılan kulu bundan menedeni gördün mü?”
375

 

 

*Bediüzzaman Hazretleri Hürriyet konusunda şu tesbitlerde bulunur: 
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” Hürriyet, tenkid vermiş, gururundan dalalet çıkmış.”
376

 

“Evet o ecnebilerin, canavarlar gibi yaptıkları muamele ve zulümler, İslâm 

dünyasında, hürriyet ve istiklal ve ittihad-ı İslâm cereyanını da hızlandırmıştır. Nihayet, 

müstakil İslâm devletlerinin teşkilini intac etmiştir.”
377

 

“Evet şu hürriyet perdesi altında müdhiş bir istibdadı taşıyan şu asrın gaddar 

yüzüne çarpılmaya lâyık iken ve halbuki o tokada müstehak olmayan gayet mühim bir 

zâtın yanlış olarak yüzüne savrulan kâmilane şu sözün: 

 Ne mümkün zulm ile, bîdâd ile, imha-yı hürriyet; 

Çalış idraki kaldır, muktedirsen âdemiyetten.”
378

 

“Madem hükûmet-i cumhuriye, cumhuriyetteki hürriyet-i vicdan düsturuyla, 

dinsizlere ve sefahetçilere ilişmiyor. Elbette dindarlara ve takvacılara da ilişmemek 

gerektir.”
379

 

“Din ve vicdan hürriyetinin hükümran olduğu bir memlekette vicdanî 

kanaatlerimizden mes'ul olamayız.”
380

 

“Evet, ihtilâl-i Fransavîde hürriyetperverlik tohumuyla ve aşılamasıyla 

sosyalistlik türedi, tevellüd etti. Ve sosyalistlik ise bir kısım mukaddesatı tahrib 

ettiğinden, aşıladığı fikir bilâhere bolşevikliğe inkılab etti. Ve bolşeviklik dahi çok 

mukaddesat-ı ahlâkiye ve kalbiye ve insaniyeyi bozduğundan, elbette ektikleri tohumlar 

hiç bir kayıd ve hürmet tanımayan anarşistlik mahsulünü verecek.”
381

 

“Ben ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam.”
382

 

“Ey ebnâ-yı vatan! Hürriyeti sû-i tefsir etmeyiniz, tâ elimizden kaçmasın. Ve 

müteaffin olan eski esareti başka kabda bize içirmekle bizi boğmasın. Zira hürriyet, 

mürâat-ı ahkâm ve âdâb-ı şeriat ve ahlâk-ı hasene ile tahakkuk eder ve neşvünema 

bulur.”
383

 

“Hürriyeti, âdâb-ı şeriatle takyid ediniz; zira cahil efrat ve avam-ı nâs, kayıtsız 

hür olsa, şartsız tam serbest olsa, sefih ve itaatsiz olur.”
384

 

“Hürriyeti, sefahete şumulünü men ve âdâb-ı şeriatla tahdit ve avâmın siyaset-i 

şer'î bildikleri yalnız kısas ve kat-ı yed haddini  icra idi.”
385
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“S- Hürriyeti bize çok fena tefsir etmişler. Hattâ, âdeta; hürriyette, insan her ne 

sefahet ve rezalet işlerse, başkasına zarar etmemek şartiyle birşey denilmez, diye bize 

anlatmışlar. Acaba böyle midir? 

 C- Öyleler, hürriyeti değil, belki sefahet ve rezaletlerini ilân ediyorlar ve çocuk 

bahanesi gibi hezeyan ediyorlar. Zira; nâzenin hürriyet, âdab-ı şeriatla müteeddibe ve 

mütezeyyine olmak lâzımdır. Yoksa, sefahet ve rezaletteki hürriyet, hürriyet değildir; 

belki hayvanlıkdır, şeytanın istibdadıdır, nefs-i emmareye esir olmakdır Hürriyet-i 

umumî efradın zerrat-ı hürriyatının muhassalıdır. Hürriyetin şe'ni odur ki; ne nefsine, 

ne gayriye zararı dokunmasın.”
386

 

“Hürriyet-i şer'iyye ile meşveret-i meşrua, hakiki milliyetimizin hâkimiyetini 

gösterdi.”
387

 

“Amma hürriyet-i mutlak ise, vahşet-i mutlakadır, belki hayvanlıktır. Tahdid-i 

hürriyet dahi insaniyet nokta-i nazarından zarurîdir.”
388

 

 

*Cumhuriyet ile ilgili tesbitlerinde ise: 

”Dini dünyadan tefrik ile dinde ikraha ve icbara ve mücahede-i diniyeye ve din 

için silâhla cihada muarız olan hürriyet-i vicdan, hükûmetlerde bir kanun-u esasî, bir 

düstur-u siyasî oluyor ve hükûmet lâik cumhuriyete döner.”
389

 

“Zındıklar ve münafıklar, istibdad-ı mutlaka "cumhuriyet" namı vermekle, 

irtidad-ı mutlakı rejim altına almakla sefahet-i mutlaka "medeniyet" ismini vermekle, 

cebr-i keyfî-i küfrîye "kanun" ismini takmakla hem sizi iğfal, hem hükûmeti işgal, hem 

bizi perişan ederek, hâkimiyet-i İslâmiyeye ve millete ve vatana ecnebi hesabına 

darbeler vuruyorlar.”
390

 

“Madem cumhuriyet prensipleri hürriyet-i vicdan kanunu ile dinsizlere ilişmiyor, 

elbette mümkün olduğu kadar dünyaya karışmayan ve ehl-i dünya ile mübareze 

etmeyen ve âhiretine ve imanına ve vatanına dahi nâfi' bir tarzda çalışan dindarlara da 

ilişmemek gerektir ve elzemdir.”
391

 

“Benden sordular ki: Cumhuriyet hakkında fikrin nedir? Ben de dedim: Yaşlı 

mahkeme reisinden başka daha siz dünyaya gelmeden, ben dindar bir cumhuriyetçi 

olduğumu elinizdeki tarihçe-i hayatım isbat eder. Hülâsası şudur ki: O zaman şimdiki 

gibi, hâlî bir türbe kubbesinde inzivada idim, bana çorba geliyordu. Ben de tanelerini 

karıncalara veriyordum, ekmeğimi onun suyu ile yerdim. Benden sordular, ben dedim: 

Bu karınca ve arı milletleri cumhuriyetçidirler. Cumhuriyetperverliklerine hürmeten 
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taneleri karıncalara veriyorum. Sonra dediler: Sen selef-i sâlihîne muhalefet ediyorsun? 

Cevaben diyordum: Hulefa-i Raşidîn hem halife hem reis-i cumhur idiler. Sıddık-ı 

Ekber (R.A.) Aşere-i Mübeşşere'ye ve Sahabe-i Kiram'a elbette reis-i cumhur 

hükmünde idi. Fakat manasız isim ve resim değil, belki hakikat-ı adaleti ve hürriyet-i 

şer'iyeyi taşıyan mana-yı dindar cumhuriyetin reisleri idiler.”
392

 

“Kur'an, beşeriyete İlahî bir lütuftur. Kur'an, muzaffer cumhuriyetler meydana 

getirmiştir.”
393

 

“İşte ben de yüzer âyât-ı Kur'aniyeye istinaden Kur'anın kudsî kanunlarının 

yerine, medeniyetin bozuk kısmından anarşilik hesabına ve bir nevi bolşeviklik namına 

istibdad-ı mutlak manasında, Cumhuriyetteki hürriyet perdesi altında dindarlar 

hakkında eşedd-i zulme âlet olabilen muvakkat bir rejime, değil yalnız ben, belki bütün 

ehl-i vicdan muhaliftir. Hem muhalefet, hiçbir hükûmette bir suç sayılmıyor.”
394

 

 

*Hürriyetin olmadığı yerde,kölelik hüküm sürmektedir. 

Yani benim istediğim kadar düşünecek,konuşacak,yaşayacak,ibadet edip 

inanacaksın,zorbalığı uygulanmaktadır. 

Köle yarım insandır. 

Ahmet Cevdet-in ifadesiyle;-Köle almak,köle olmaktır.” 

İslâmiyet bunu kaldırmak amacıyla kefaretlerin bazısında köle azad etmeyi 

emreder.Cezaları yarı yarıya düşmektedir. 

Onların her yönüyle haklarının gözetilmesini ağır bir müeyyide olarak emreder. 

 

*Ferdin hakkı esastır. 

Âyette:” Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez.”
395

 

İnsanlar hukukta eşittirler. 

Bir kişinin hakkı hak olduğundan,umuma dahi feda edilemez. 

Hak ve Hürriyetin olmadı yerde,Bolşevizm,sosyalizm,kominizm gibi insan dışı 

yönetimler türeyecektir. 

Tam adalet ise,bir ferdin dahi olsa hakkının gözetilmesidir. 

Zira hürriyet ile maddi-manevi terakki ve yükseliş,müsabaka gerçekleşmiş  olur. 

                                                           
392 Ş.363, T.39.Haşiye.1,408 
393 İ.İ.220-221 
394 E.II/158,Bak.Veciz Sözler.Mehmet Özçelik.sh.81. 
395 En’am.164,İsra.15,Fatır.18,Zümer.7,Nacm.38. 



 

*Batı mutlak hürriyeti uygulayıp hayvani bir hayata girerek,namusları pay- mâl 

ederken,Rusya gibi ülkelerde hürriyetleri kısıtlayarak insanların duygularına kadar her 

şeylerini tek elde toplamışlardır. 

 

*Türkiye-deki cumhuriyet ve hürriyet,yeni bir proje getirmemiştir.Tüm hedefi 

geçmişe aid olan uygulamaların devre dışı bırakılmasına yöneliktir. 

Üretime yönelik değil tüketime yöneliktir. 

Farklı bir proje ortaya koyup onu geliştirmek değil,geçmişe aid olan 

uygulamaların kaldırılmasına her şey bina edilmiştir. 

Şapka kanunu,harf inkilabı,hilafetin kaldırılması gibi uygulamalar kime 

danışılarak uygulanmıştır.Halka danışılmadığı gibi,fikir beyan edip karşı çıkanlar imha 

edilmiştir. 

Birinci meclisde bulunan Osmanlı ulema ve temsilcilerinden ikinci devrede kimse 

görülmemektedir. 

Türkiye-deki bir asırlık;-Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir-sözü bir 

aldatmacadan ibaret kalmıştır. 

Ne vakit söz milletin olsa,millet temsilcilerini seçse,bir müdahale ve ihtilalle devre 

dışı bırakılmıştır. 

Türkiye-de gizli bir despot idare hüküm sürmektedir.İnsanların iradelerine 

pranga vurulmaktadır. 

Hürriyet bir kişinin dahi hakkının gözetilmesini gerektirirken,yüzde doksan 

dokuzu Müslüman denilen Türkiye-de üniversiteye gelmiş bir öğrencinin baş örtüsüne 

saygısızca ve seviyesizce müdahale edilmektedir. 

Bu mudur hürriyet? 

MEHMET ÖZÇELİK 

19-04-2010 

 

 

 

 

 



RİSALE-İ NURLARDA HZ.ALİ 

“Cenâb-ı Hakka, ilmelyakîn ve hattâ aynelyakîn derecesinde iktisâb-ı mârifet 

ederek ubûdiyetin (kemâhiye hakkıhâ) iktizâ ettiği acz ve fakr-i tâınını izhar ederek 

dergâh-ı İlâhiyeye ilticâ ve huzur-u Rahmâna takarrüb gibi mezâyâ-yı insâniyeyi 

bihakkın tâlim; ve dünya ve mâfihâya mâlik ve kenz-i mahfîye mutasarrıf olan Ekrem-i 

Enbiya (aleyhi ekmelittahiyyat) efendimizin münâcatından ve Kur'an-ı Mu'cizü'l-

Beyânın tesbih ve tahmid ve sena ve duaya münhasır yedi yüz adet âyâtından me'huz 

nazirsiz şu münâcâtın menba-ı mânevîsi, evvelâ, başta hilkat-i âlem hakkında âyât-ı 

adîdeden ve âyet-i celileden; saniyen, Cevşenü'l-Kebir'in bin bir esmasından hilkat-i 

mevcudatla münasebettar birkaç ukdelerinden; salisen, "ilim şehrinin kapısı" tabir-i 

senaiye-i Nebeviyesine bihakkın mazhar İmam-ı Ali Kerremallahu Vechehu 

Radıyallahu Anh'ın ecram-ı semaviye ve mevcudat-ı arziye ile vücub-u vücud, Vahid-i 

Ehadi ispat ettiği muhteşem bir hitabeyi muktedâ-bih ittihaz ederek mevzu ve gâye-i 

maksadı o kadar ta'mik ve tevzi eder ki, bu hakaika ait takdirat ancak müellifinin lisan 

ve kalemine menut ve mütevakkıf olup yalnız mükerreren sadır olan emre mutavaat 

niyet ve kasdıyla şuru' edilen şu fihristte deriz.” 
396

 

“Hazret-i İmam-ı Ali Radıyallahu Anh ve Kerremallahu Vechehu, Kaside-i 

Celcelûtiyesinde kerametkârâne Risale-i Nur'dan haber verdiği yerde, Risale-i Nur'u 

"Siracü'n-Nur" ve "Siracüssürc" namlarıyla tesmiye ederek, Risale-i Nur'un üç ismine 

iki isim ilâve etmesi cihetiyle ve bu risalede "Siracü'n-Nur" namı tekrarı münasebetiyle, 

bu risalenin âhirinde İmam-ı Ali Radıyallahu Anhın en mühim bir münâcâtını iki 

derece tevsî ederek onun ulvî lisanıyla ve dilimizi onun bir dili hesabıyla istimal edip, bu 

gelen münâcâtı dergâh-ı Vâhid-i Ehade takdim ederiz. “
397

 

“Beşincisi: Otuz üç âyât-ı Kur'âniyenin tahsinkârâne işaretine mazhariyeti; ve 

İmam-ı Ali (kerremallahu vechehu) ve Gavs-ı âzam (kuddise sırruhu) gibi evliyanın 

takdirlerine ve yüz bin ehl-i imanın tasdiklerini ve yirmi senede millete, vatana zararsız 

pek çok menfaatli bir mertebeyi kazandıran Risale-i Nur'u, sinek kanadı gibi 

bahanelerle, bazı riselelerinin müsaderesine, hattâ dört yüz sayfa ve yüz bin adamın 

imanlarını kurtaran ve kuvvetlendiren Zülfikar: Mucizât-ı Ahmediye mecmuasını, 

eskiden yazılmış ve mürûr-u zaman ve af kanunları görmüş iki âyetin tam haklı tefsirine 

dair iki sayfayı bahane ederek, o pek çok menfaatli ve kıymettar mecmuanın 

müsaderesine sebep oldukları gibi, şimdi de Nurun kıymettar risalelerini, herbirisinde 

bin kelime içinde bir iki kelimeye yanlış mânâ vermekle, o bin menfaatli risalenin 

müsaderesine çalışıldığını, bu üçüncü iddianameyi işiten ve neşrettiğimiz kararnameyi 
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gören tasdik eder. Biz dahi,

deriz.”
398

 

“Temsilde hatâ olmasın, Hazret-i Mevlânâ'nın üfürdüğü neyden tuğyan ve 

feyezan eden, Hazret-i Ali'nin (kerremallahu veche) kuyuya söylediği esrar-ı hakikatten 

başka nedir? Farkı nerededir ki, o ney, o kuyuda hâsıl olan kamıştandır.  

Karîham dar, kalemim âciz kalbime tercüman olamıyor. Şu kadar diyebilirim ki, 

benim gibi fakir ve müptedilere büyük ve pek büyük bir ders, bir mürşid ve 

mutmainneye erişmiş ve daha yukarı çıkmış sâfilere bir düstur ve ders-i ibrettir. Kıymet 

takdir edilmez bir şâheser-i tarikattır, bir nur-u hakikat-feşân, bir gülistandır. Daha 

doğrusu, sırf bir ilham-ı Rabbânîdir. Cenab-ı Lemyezel Hazretleri siz Üstadımı, bu ve 

bunun emsâli âsâr-ı bergüzîde telifinde, envâr ve hakikatler neşir ve dellâllığında çok 

zamanlar daim ve kaim buyursun. Ve siz Üstadımı, sizi sevenlerin ve dellâllığında 

bulunduğunuz nidalarınızı işitmek ve dinlemek, okuyup yazmak, mucibince hareket ve 

amel etmek heves ve iştiyakında bulunan kardeşlerimin başından eksik buyurmasın. 

Âmin, bihürmeti seyyidi'l-Murselîn. Âsım (r.h.) “
399

 

“Madem Ehl-i Beyte zulmedenler şimdi ahirette cezasını öyle bir tarzda 

görüyorlar ki, bizim onlara hücumla yardımımıza bir ihtiyaç kalmıyor. Ve mazlum Ehl-

i Beyt, muvakkat bir azap ve zahmet mukabilinde o derece yüksek bir mükafat 

görmüşler ki, aklımız ihata etmiyor. Değil şimdi onlara acımak, belki onları o hadsiz 

rahmete mazhariyetleri noktasında binler tebrik etmek gerektir ki, birkaç sene 

zahmetle, milyonlar mertebeler ve baki saadetler ahirette kazandıkları gibi, dünyada da 

kaldıkları zamanda, ehemmiyetsiz, dünyanın fani saltanatı ve muvakkat hakimiyeti ve 

karışık siyasetine bedel manevi birer sultan ve hakikat aleminde birer şah, birer manevi 

padişah makamını kazandılar. Valiler yerine, evliyalar, aktablara kumandan oldular. 

Kazançları bire bin değil, milyonlardır.  

            İşte bu sır içindir ki, Yeni Said in hususi üstadı olan İmam-ı Rabbani, Gavs-ı 

Azam ve İmam-ı Gazali, Zeynelabidin (r.a.) hususan Cevşenü l-Kebir münacatını bu iki 

imamdan ders almışım. Ve Hazret-i Hüseyin ve İmam-ı Ali Kerremallahü Veche den 

aldığım ders, otuz seneden beri, hususan Cevşenü l-Kebir le daima onlara manevi 

irtibatımda, geçmiş hakikati ve şimdiki Risale-i Nur dan bize gelen meşrebi almışım. 

Zalimlerin gaddarlıklarını değil deşmek, bakmak, belki düşünmek de meşrebimize 

gelmiyor. Çünkü onlar mücazatını ve mazlumlar mükafatını, aklımızın fevkinde 

görmüşler. O meselelerle meşgul olmak, şimdiki bu hazır musibet-i diniyeye karşı 

mükellef olduğumuz vazife-i Kur'âniyeye zarar verir.”
400
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“İmam-ı Ali Kerremallahü Veche nin şahsına ve hayatına ve adalet-i hakiki 

üzerine giden siyasetine ilişmek, darbe vurmak başkadır. Şahsiyet-i zahirisinden ve 

hayat-ı dünyeviyesinden ve siyaset-i içtimaiyesinden binler derece daha yüksek olan 

şahsiyet-i manevisine ve kemalat-ı ilmiyesine ve makamat-ı velayetine ve varisliğine 

darbe gelmez ve gelmemiş ve gelemiyor. Kimin haddi var? Onun için, iki ciheti 

birleştirmek tevehhümüyle karşısında muarazaya çalışanların taarruzu pek dehşetli 

görünüyor. Ehl-i İmân ortasında nasıl böyle vukuat olabilir diye hayret veriyor. 

Halbuki Yezid ve Velid gibi habis herifler müstesna, ötekilerin kısm-ı azamı, İmam-ı Ali 

nin (r.a.) harika kemalatına ve kerametlerine ve verasetine ilişmek değil, belki yalnız 

hayat-ı içtimaiye-i insaniyeye ait idaresine darbe vurmaya çalışmışlar, hata etmişler.”
401

 

Hâfız Mustafa'nın bir fıkrasıdır. Aziz Üstadım,  

            O cereyanın hücumu ânında köyümüzde nahiye müdürü ve daha zahiren mühim 

memurlar bulunduğu halde, şifahen isimlerimizle ihbar edip taharri ettirmek istedikler 

ihalde, Hazret-i Esadullah Ali Kerremallahu Vechehu ve Gavs-ı Âzam gibi çok mânevi 

üstadlarımızın mânevi yardımlarıyla akim kalıp, hattâ o memurları aleyhimize değil, 

lehimize mânevî darbeleriyle çevirdiler. Elfü elfi elhamdülillâhi hâzâ min fadli Rabbî.  

Mektubu mütalâa ettik. Aciptir ki, bizim kusurumuzdan ve ufacık ihtiyatsızlığımızdan 

gelen o tesirsiz cereyanı haber veriyor gördük. Çünkü, "Bir kısım avâm-ı nâs ve 

bid'alara tâbi bir kısım ulemâ-i zâhir, hakikaten kendilerinin pis ve dalâlet 

bataklığından giden yollarında arkadaşlık etmeyen ve bir cadde-i kübrâyı bulan 

Risaletü'n-Nur şakirtlerini zemmediyor" diye sizden gelen o mektup haber veriyordu. 

Hakikaten öyle oldu. Mektuptan birgün sonra, merakı mucip üzerimizde hiçbir tesir 

kalmadı. Talebeniz Hâfız Mustafa”
402

 

Adalet-i izafiye ise, küllün selâmeti için cüz'ü feda eder. Cemaat için, ferdin 

hakkını nazara almaz. Ehvenüşşer diye bir nevi adalet-i izafiyeyi yapmaya çalışır. Fakat 

adalet-i mahzâ kabil-i tatbik ise, adalet-i izafiyeye gidilmez. Gidilse zulümdür.  

İşte, İmam-ı Ali Radıyallahü Anh, adalet-i mahzâyı Şeyheyn zamanındaki gibi 

kabil-i tatbiktir deyip, hilâfet-i İslâmiyeyi o esas üzerine bina ediyordu. Mukabilleri ve 

muarızları ise, "Kabil-i tatbik değil; çok müşkülâtı var' diye, adalet-i izafiye üzerine 

içtihad etmişler. Tarihin gösterdiği sair esbab ise, hakikî sebep değiller, bahanelerdir.  

Eğer desen: "Hilâfet-i İslâmiye noktasında İmam-ı Ali'nin fevkalâde iktidarı, 

harikulâde zekâsı ve yüksek liyakatiyle beraber, seleflerine nisbeten muvaffakiyetsizliği 

nedendir?"  

Elcevap: O mübarek zat, siyaset ve saltanattan ziyade, daha çok mühim başka 

vazifelere lâyıktı. Eğer tam muvaffakiyet-i siyasiye ve tamam saltanat olsaydı, Şâh-ı 
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Velâyet ünvan-ı mânidârını bihakkın kazanamayacaktı. Halbuki, zâhirî ve siyasî 

hilâfetin pek çok fevkinde mânevî bir saltanat kazandı ve üstad-ı küll hükmüne geçti, 

hattâ kıyamete kadar saltanat-ı mânevîsi bâki kaldı.  

Amma Hazret-i İmam-ı Ali'nin Vak'a-i Sıffin'de Hazret-i Muaviye'nin 

taraftarlarıyla muharebesi ise, hilâfet ve saltanatın muharebesidir. Yani, Hazret-i 

İmam-ı Ali, ahkâm-ı dini ve hakaik-i İslâmiyeyi ve âhireti esas tutup, saltanatın bir 

kısım kanunlarını ve siyasetin merhametsiz mukteziyatlarını onlara feda ediyordu. 

Hazret-i Muaviye ve taraftarları ise, hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyeyi saltanat siyasetleriyle 

takviye etmek için azimeti bırakıp ruhsatı iltizam ettiler, siyaset âleminde kendilerini 

mecbur zannedip ruhsatı tercih ettiler, hataya düştüler.”
403

  

“Hem, nakl-i sahih-i kati ile, İmam-ı Ali'ye (r.a.) demiş: "Sende, Hazret-i İsâ 

(a.s.) gibi, iki kısım insan helâkete gider: Birisi ifrat-ı muhabbet, diğeri ifrat-ı adâvetle. 

Hazret-i İsâ'ya, Nasrânî, muhabbetinden, hadd-i meşrudan tecavüzle (hâşâ) 'ibnullah' 

dediler. Yahudi, adâvetinden çok tecavüz ettiler, nübüvvetini ve kemâlini inkâr ettiler. 

Senin hakkında da, bir kısım, hadd-i meşrudan tecavüz edecek, muhabbetinden 

helâkete gidecektir."  demiş. "Bir kısmı, senin adâvetinden 

çok ileri gidecekler. Onlar da Havâriçtir ve Emevîlerin müfrit bir kısım taraftarlarıdır 

ki, onlara 'Nâsibe' denilir."
404

  

“Onuncu Misal: Nakl-i sahih-i kati ile, Hazret-i İmam-ı Ali der:  

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Benî Abdülmuttalib'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. -4- İşte, Hazret-i Ali'nin 

şecaati ve sadakati katiyetinde bir mucize-i bereket!”
405

  

“Hem, nakl-i sahihle, İmam-ı Ali için dua etmiş:  

Yani, "Yâ Rab, soğuk ve sıcağın zahmetini ona gösterme." İşte şu dua bereketiyle, 

İmam-ı Ali kışta yaz libasını giyerdi, yazda kış libasını giyerdi. Derdi ki: "O duanın 

bereketiyle hiçbir soğuk ve sıcağın zahmetini çekmiyorum."
406
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 "Eğer perde-i gayb açılsa yakinim ziyadeleşmeyecek" diyen İmam-ı Ali (r.a.) ve 

yerde iken Arş-ı Azamı ve İsrafilin azamet-i heykelini temaşa eden Gavs-ı Azam (k.s.) 

gibi keskin nazar ve gaybbin gözleri bulunan binler aktab ve evliya-i azimeyi cami ve 

Al-i Muhammed (Aleyhissalatü Vesselam) namıyla şöhretşiar-ı alem olan cemaat-i 

nuraniyenin icma ile tasdikleridir.”
407

 

“Cây-ı ibret bir hadise: Bir vakit, İmam-ı Ali Radıyallahü Anh bir kâfiri yere 

atmış. Kılıcını çekip keseceği zaman o kâfir ona tükürmüş. O, kâfiri bırakmış, 

kesmemiş. O kâfir ona demiş ki: "Neden beni kesmedin?"  

Dedi: "Seni Allah için kesecektim. Fakat bana tükürdün; hiddete geldim. 

Nefsimin hissesi karıştığı için ihlâsım zedelendi. Onun için seni kesmedim."
408

  

“İmam-ı Ali Radıyallahü Anh'ın, Risale-i Nur hakkında ihbar-ı gaybîsinden bir 

parça olan bu kısım; Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî Mecmuasında dercedilen İşârât-ı Kur'âniye 

ve üç Kerâmet-i Aleviye ve Kerâmet-i Gavsiye risaleleriyle birlikte, ehl-i vukufların 

takdirkâr raporlarına müsteniden, mahkemelerce sahiplerine iade edilmiştir.  

İmam-ı Ali'nin (r.a.) Celcelûtiyede, Risale-i Nur hakkındaki üç kerâmetinden bir 

kerâmetinin sekiz remzinden Yedinci ve Sekizinci Remz'in bir parçasıdır. Sikke-i 

Tasdîk-ı Gaybî Mecmuasının yüz yirmi beşinci sayfasından, yüz otuzuncu sayfasına 

kadar olan kısımda münderiçtir.  

YEDİNCİ REMİZ: Hazret-i İmâm-ı Ali Radıyallâhü Anh, nasıl ki,  

  

diye birinci fıkrasıyla Yedinci Şuaya işaret etmiş; öyle de, aynı fıkra ile, Âlî Bir 

Tefekkürnâme ve Tevhîde Dâir Yüksek Bir Mârifetnâme nâmında olan Yirmi 

Dokuzuncu Arabî Lem'aya dahi işaret eder. İkinci fıkrasıyla İsm-i Âzam ve Sekîne 

denilen esmâ-i sitte-i meşhûrenin hakîkatlerini gâyet Âlî bir tarzda beyân ve ispat eden 

ve Yirmi Dokuzuncu Lem'ayı takip eyleyen Otuzuncu Lem'a nâmında Altı Nükte-i 

Esmâ risâlesine  cümlesiyle işaret ettiğinden; 

sonra akabinde, risâle-i esmâyı tâkip eden Otuz Birinci Lem'anın Birinci Şuayı olarak, 

otuz üç âyet-i Kur'âniyenin Risâle-i Nur'a işârâtını kaydedip, hesâb-ı cifrî 
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münâsebetiyle, baştan başa ilm-i huruf risâlesi gibi görünen ve bir mu'cize-i Kur'âniye 

hükmünde bulunan risâleye  

kelimesiyle işaret edip, derâkab  kelâmıyla 

dahi, risâle-i hurûfiyeyi takip eden ve el-Âyetü'l-Kübrâ'dan ve başka Resâil-i Nuriyeden 

terekküb eden ve Asâ-yı Mûsâ nâmını alan ve asâ-yı Mûsâ gibi dalâletin ve şirkin 

sihirlerini ibtâl eden Risâle-i Nur'un şimdilik en son ve âhir risâlesine "Asâ-yı Mûsâ" 

nâmını vererek işaretle beraber, mânevî karanlıkları dağıtacağını müjde ediyor.  

             Evet, kelimesiyle Yedinci Şua işareti, kuvvetli karîneler ile ispat 

edildiği gibi; aynı kelime, diğer bir mânâ ile, elhak Risâle-i Nur'un Âyet-i Kübrâsı 

hükmünde ve ekser risâlelerin ruhlarını cem' eden ve Arabî bulunan Yirmi Dokuzuncu 

Lem'aya, bu kelâm, "müstetbeâtü't-terâkib" kâidesiyle ona bakıyor, efrâdına dahil 

ediyor. Öyle ise, Hazret-i İmâm-ı Ali Radıyallâhü Anh dahi bu fıkradan ona bakıp işaret 

eder diyebiliriz. Hem sâir işârâtın karînesiyle, hem Mektubat'tan sonra Lem'alar'a 

başka bir tarz-ı ibâre ile îma ederek; Lem'alar'ın en parlağının telifi, dehşetli bir 

zamanda ve hapis ve îdamdan kurtulmak ve emniyet ve selâmet bulmak için, mânâ-i 

mecâzî ve mefhum-u işârî ile, Hazret-i Ali Radıyallâhü Anh, kendi lisânını büyük 

tehlikelerde bulunan müellifin hesâbına istimâl ederek, 

yani, "Yâ Rab! Beni kurtar, emân ve emniyet 

ver" diye duâ etmesiyle, tam tamına Eskişehir Hapishânesinde îdam ve uzun hapis 

tehlikesi içinde telif edilen Yirmi Dokuzuncu Lem'anın ve sahibinin vaziyetine tevâfuk 

karînesiyle, kelâm-ı zımnî ve işârî delâlet ettiğinden, diyebiliriz ki, Hazret-i İmâm-ı Ali 

Radıyallâhü Anh dahi, bundan ona işâret eder.  

Hem Otuzuncu Lem' a nâmında ve Altı Nükte olan Risâle-i Esmâya bakarak, 

deyip, sâir işârâtın karînesiyle, hem Yirmi Dokuzuncu Lem'aya tâkip 

karînesiyle, hem ikisinin isimde ve "esmâ" lâfzına tevâfuk karînesiyle, hem teşettüt-ü 

hâle ve sıkıntılı bir gurbete ve perişâniyete düşen müellifi onun telifi bereketiyle tesellî 

ve tahammül bulmasına ve manâ-i mecâzî cihetinde Hazret-i İmâm-ı Ali Radıyallâhü 

Anh lisânıyla kendine duâ olan yani, İsm-i 

Âzam olan o Esmâ Risâlesinin bereketiyle, beni teşettütten, perişâniyetten hıfzeyle yâ 

Rabbi!" meâli tam tamına o risâle ve sahibinin vaziyetine tevâfuk karînesiyle, "Kelâm-ı 

mecâzî, delâlet; ve İmâm-ı Ali Radıyallâhü Anh ise, gaybî işaret eder" diyebiliriz.  

Hem mâdem Celcelûtiye'nin aslı vahiydir ve esrarlıdır ve gelecek zamana 

bakıyor; ve gaybî umûr-u istikbâliyeden haber veriyor; ve mâdem, Kur'ân îtibârıyla, bu 

asır dehşetlidir ve Kur'ân hesâbıyla, Risâle-i Nur, bu karanlık asırda ehemmiyetli bir 

hâdisedir; ve mâdem sarâhat derecesinde çok karine ve emârelerle, Risâle-i Nur, 



Celcelûtiyenin içine girmiş, en mühim yerinde yerleşmiş; ve mâdem Risâle-i Nur ve 

eczâları, bu mevkie lâyıktır ve Hazret-i İmâm-ı Ali Radiyallâhü Anhın nazar-ı takdirine 

ve tahsinine ve onlardan haber vermesine liyâkatleri ve kıymetleri var; ve mâdem 

Hazret-i İmâm-ı Ali Radıyallahü Anh, Sirâcünnûr'dan zâhir bir sûrette haber 

verdiğinden, sonra ikinci derecede perdeli bir tarzda Sözler'den, sonra Mektublar'dan, 

sonra Lem'alar'dan risâlelerdeki aynı tertip aynı makam, aynı numara tahtında, 

kuvvetli karînelerin sevkiyle kelâm delâlet ve Hazret-i İmâm-ı Ali Radıyallahü Anhın 

işaret ettiğini ispat eylemiş. Ve mâdem, başta  

 

risâlelerin başı ve Birinci Söz olan "Bismillâh" risâlesine baktığı gibi; kasem-i câmi-i 

muazzamanın âhirinde, risâlelerin kısm-ı âhirleri olan son Lem'alara ve Şuâlara, 

husûsan bir âyet-i kübrâ-i Tevhid olan Yirmi Dokuzuncu Lem'a-i hârika-i Arabiye ve 

Risâle-i Esmâ-i Sitte ve Risâle-i İşârât-ı Huruf u Kur'âniye ve bilhassa şimdilik en âhir 

Şuâ ve asâ-yı Mûsâ gibi, dalâletlerin bütün mânevî sihirlerini ibtâl edebilen bir 

mâhiyette bulunan ve bir mânâda Âyetü'l-Kübrâ nâmını alan risâle-i hârikaya bakıyor 

gibi bir tarz-ı ifâde görünüyor; ve mâdem birtek meselede bulunan emâreler ve 

karîneler, meselenin vahdeti haysiyetiyle birbirine kuvvet verir, zaif bir münâsebetle bir 

tereşşuh dahi membaına ilhak edilir; elbette bu yedi adet esaslara istinâden deriz: 

"Hazret-i İmâm-ı Ali Radıyallahü Anh, nasıl ki meşhur Sözlere tertipleri üzerine işaret 

etmiş ve Mektubâttan bir kısmına ve Lem'alardan en mühimlerine tertiple bakmış; öyle 

de, cümlesiyle, Otuzuncu Lem'aya, yani müstakil 

Lem'alar'ın en son olan Esmâ-i Sitte Risâlesine, tahsin ederek bakıyor. Ve  

kelâmıyla dahi Otuzuncu Lem'ayı takip eden işârât-ı 

huruf-u Kur'âniye risâlesini takdir edip, işaretle tasdik ediyor.  

kelimesiyle dahi şimdilik en âhir risâle ve 

Tevhid ve îmânın elinde asâ-yı Mûsâ gibi hârikalı, en kuvvetli bürhan olan mecmua 

risâlesini senâkârâne remzen gösteriyor gibi bir tarz-ı ifâdeden bilâperve hükmediyoruz 

ki: Hazret-i İmâm-ı Ali Radıyallâhü Anh, hem Risâle-i Nur'dan, hem çok ehemmiyetli 

risâlelerinden mânâ-i hakîki ve mecâzî ile, işârî ve remzî ve îmâî ve telvihî bir sûrette 

haber veriyor. Kimin şüphesi varsa, işaret olunan risâlelere bir kere dikkatle baksın. 

İnsafı varsa, şüphesi kalmaz zannediyorum. 

Buradaki mâna-i işârî ve medlûl-ü mecâzîlere, karînelerin en güzeli ve latîfi; aynı 

tertibi muhâfaza ile verilen isimlerin münâsebetidir. Meselâ, Yirmi Dokuz ve Otuz ve 

Otuz Bir ve Otuz İki mertebe-i tâdâdda, Yirmi Dokuz ve Otuz ve Otuz Bir ve Otuz 

İkinci Sözlere gâyet münâsip isimler ile; başta, Sözler'in başı olan Birinci Söze, aynı 

Besmele sırrıyla ve âhirde, şimdilik risâlelerin âhirine mâhiyetini gösterir lâyık birer 



isim vererek işaret etmesi gerçi gizli ise de, fakat çok güzeldir ve letâfetlidir. Ben îtiraf 

ediyorum ki; böyle makbul bir eserin mazhân olmak, hiçbir vecihle o makâma liyâkatim 

yoktur. Fakat, küçük ehemmiyetsiz bir çekirdekten, koca dağ gibi bir ağacı halk etmek, 

kudret-i İlâhiyenin şe'nindendir ve âdetidir ve azametine delildir. Ben kasemle temin 

ederim ki, Risâle-i Nur'u senâdan maksadım, Kur'ân'ın hakîkatlerini ve îmânın 

rükünlerini teyid ve ispat ve neşirdir. Hâlık-ı Rahîmime yüz binler şükrolsun ki, 

kendimi, kendime beğendirmemiş, nefsimin ayıplarını ve kusurlarını bana göstermiş ve 

o nefs-i emmâreyi, başkalara beğendirmek arzusu kalmamış. Kabir kapısında bekleyen 

bir adam arkasındaki fânî dünyaya riyâkârâne bakması, acınacak bir hamakattır ve 

dehşetli bir hasârettir. İşte bu hÂlet-i rûhiye ile, yalnız hakâik-ı îmâniyenin tercümânı 

olan Risâle-i Nur'un doğru ve hak olduğuna latîf bir münâsebet söyleyeceğim. Şöyle ki:  

                  Celcelûtiye, Süryânice bedî' demektir ve bedî' mânâsındadır. İbâreleri bedî' 

olan Risâle-i Nur, Celcelûtiye'de mühim bir mevki tutup ekser yerlerinde tereşşuhâtı 

göründüğünden, kasîdenin ismi ona bakıyor gibi verilmiş. Hem şimdi anlıyorum ki, 

eskiden beri benim liyâkatim olmadığı halde bana verilen "Bediüzzaman" lâkâbı, benim 

değildi, belki Risâle-i Nur'un mânevî bir ismi idi. Zâhir bir tercümânına âriyeten ve 

emâneten takılmış. Şimdi o emânet isim, hakîki sahibine iâde edilmiş. Demek, Süryânice 

bedî' mânâsında ve kasîdede tekerrürüne binâen, kasîdeye verilen Celcelûtiye ismi 

işâr"ı bir tarzda, bid'at zamanında çıkan Bediü'l-Beyân ve Bediü'z-Zaman olan Risâle-i 

Nur'un hem ibâre, hem mânâ, hem isim noktalarıyla bedîliğine münâsebettarlığı ihsâs 

etmesine ve bu isim bir parça ona da bakmasına ve bu ismin müsemmâsında, Risâle-i 

Nur çok yer işgal ettiği için, hak kazanmış olmasına tahmin ediyorum. 

 

SEKİZİNCİ REMİZ  

Suâl: Bütün kıymettar kitaplar içinde Risâle-i Nur, Kur'ân'ın işaretine ve 

iltifâtına ve Hazret-i İmâm-ı Ali Radıyallâhü Anhın takdir ve tahsînine ve Gavs-ı 

Âzamın (k.s.) teveccüh ve tebşîrine vech-i ihtisâsı nedir? O iki zâtın kerâmetle Risâle-i 

Nur'a bu kadar kıymet ve ehemmiyet vermesinin hikmeti nedir?  

Elcevap: Mâlûmdur ki, bâzı vakit olur bir dakika, bir saat ve belki bir gün, belki 

seneler kadar; ve bir saat, bir sene, belki bir ömür kadar netice verir ve ehemmiyetli 

olur. Meselâ, bir dakikada şehit olan bir adam, bir velâyet kazanır; ve soğuğun 

şiddetinden incimâd etmek zamanında ve düşmanın dehşet-i hücumunda bir saat nöbet, 

bir sene ibâdet hükmüne geçebilir. İşte aynen öyle de, Risâle-i Nur'a verilen ehemmiyet 

dahi, zamanın ehemmiyetinden, hem bu asrın Şeriat-ı Muhammediyeye (a.s.m.) ve şeâir-

i Ahmediyeye (a.s.m.) ettiği tahribâtın dehşetinden, hem bu âhirzamanın fitnesinden 

eski zamandan beri bütün ümmet istiâze etmesi cihetinden, hem o fitnelerin savletinden 

mü'minlerin îmanlarını kurtarması noktasından Risâle-i Nur öyle bir ehemmiyet kesb 

etmiş ki; Kur'ân, ona kuvvetli işaretle iltifat etmiş ve Hazret-i İmâm-ı Ali Radıyallâhü 

Anh üç kerâmetle ona beşâret vermiş ve Gavs-ı Âzam (k.s.) kerâmetkârâne ondan haber 

verip, tercümanını teşcî etmiş. Evet, bu asrın dehşetine karşı taklidî olan îtikâdın istinad 



kal'aları sarsılmış ve uzaklaşmış ve perdelenmiş olduğundan, her mü'min, tek başıyla 

dalâletin cemaatle hücumuna mukâvemet ettirecek gâyet kuvvetli bir îmân-ı tahkîki 

lâzımdır ki dayanabilsin. Risâle-i Nur bu vazifeyi en dehşetli bir zamanda ve en lüzûmlu 

nâzik bir vakitte, herkesin anlayacağı bir tarzda, hakâik-ı Kur'âniye ve îmâniyenin en 

derin ve en gizlilerini, gâyet kuvvetli bürhanlar ile ispat ederek; o îmân-ı tahkîkiyi 

taşıyan hâlis ve sâdık şâkirtleri dahi, bulundukları kasaba ve karye ve şehirlerde, 

hizmet-i îmâniye îtibariyle âdetâ birer gizli kutub gibi, mü'minlerin mânevî birer nokta-

i istinâdı olarak, bilinmedikleri ve görünmedikleri ve görüşülmedikleri halde, kuvve-i 

mâneviye-i îtikadlan cesur birer zâbit gibi, kuvvet-i mâneviyeyi ehl-i îmânın kalblerine 

verip, mü'minlere mânen mukâvemet ve cesâret veriyorlar.  

Eğer bir muannid tarafından denilse: "Hazret-i İmâm-ı Ali Radıyallâhü Anh, bu 

umum mecâzî mânâları irâde etmemiş."  

Biz de deriz ki: Farazâ Hazret-i İmâm-ı Ali Radıyallâhü Anh irâde etmezse, fakat 

kelâmı delâlet eder ve karînelerin kuvvetiyle, işârî ve zımnî delâletle mânâları içine 

dahil eder. Hem mâdem o mecâzî mânâ ve işârî mefhumlar haktır, doğrudur ve vâkıa 

mutâbıktır ve bu iltifâta lâyıktır ve karîneleri kuvvetlidir; elbette Hazret-i İmâm-ı Ali 

Radıyallâhü Anhın böyle bütün işârî mânâları irâde edecek küllî bir teveccühü farazâ 

bulunmazsa, Celcelûtiye vahiy olmak cihetiyle hakîki sahibi Hazret-i İmâm-ı Ali 

Radıyallâhü Anhın üstâdı olan Peygamber-i Zîşan Aleyhissalâtü Vesselâmın küllî 

teveccühü ve Üstâdının Üstâd-ı Zülcelâlinin ihâtalı ilmi onlara bakar, irâde dairesine 

alır.  

Bu hususta katî ve yakîn derecesindeki kanaatimin bir sebebi şudur ki: 

Müşkülât-ı azîme içinde, El-Âyetü'l-Kübrâ'nın tefsir-i ekberi olan Yedinci Şuâı 

yazmakta çok zahmet çektiğimden, bir kudsî tesellî ve teşvike cidden çok muhtaç idim. 

Şimdiye kadar mükerrer tecrübelerle bu gibi hÂletlerimde inâyet-i İlâhiye imdâdıma 

yetişiyordu. RisÂleyi bitirdiğim aynı vakitte, hiç hâtırıma gelmediği halde, birden bu 

kerâmet-i Aleviyenin zuhuru, bende hiçbir şüphe bırakmadı ki; bu dahi, benim 

imdâdıma gelen sâir inâyet-i İlâhiye gibi, Rabb-i Rahîmin bir inâyetidir. İnâyet ise 

aldatmaz, hakîkatsiz olmaz. Saîd Nursî”
409

 

“Bu Lem'anın başında İmam-ı Ali (r.a.) Risale-i Nur'a işaret ettiğinden, bir 

kardeşimiz heyecanlı bir iştiyakla Risale-i Nur'a "Elmas, Cevher, Nur" ismini takıp 

tekrar ederek yazmıştı. Bu Lem'anın âhirinde derci münasip görüldü.”
410

 

“İsm-i Âzam herkes için bir olmaz; belki ayrı ayrı oluyor. Meselâ, İmam-ı Ali 

Radıyallahu Anhın hakkında Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl, Kuddûs, altı isimdir. 

Ve İmam-ı Âzamın İsm-i Âzamı Hakem, Adl, iki isimdir. Ve Gavs-ı Âzamın İsm-i Âzamı 
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yâ Hayydır. Ve İmam-ı Rabbânînin İsm-i Âzamı Kayyûm, ve hâkezâ, pek çok zatlar 

daha başka isimleri İsm-i Âzam görmüşlerdir. “
411

 

“ gibi, kayyûmiyet-i 

İlâhiyeye işaret eden âyetlerin bir nüktesi ve İsm-i Âzam veyahut İsm-i Âzamın iki 

ziyasından ikinci ziyası veyahut İsm-i Âzamın altı nurundan altıncı nuru olan Kayyûm 

isminin bir cilve-i âzamı, Zilkade ayında aklıma göründü. Eskişehir Hapishanesindeki 

müsaadesizliğim cihetiyle, o nur-u âzamı elbette tamamıyla beyan edemeyeceğim. Fakat 

Hazret-i İmam-ı Ali (r.a.) Kaside-i Ercûzesinde "Sekîne" nam-ı âlîsiyle beyan ettiği İsm-

i Âzam ve Celcelûtiyesinde yine pek muhteşem isimlerle İsm-i Âzam içinde bulunan o 

altı ismi en âzam, en ehemmiyetli tuttuğu için ve onların bahsi içinde kerametkârâne 

bize teselli verdiği için, bu ism-i Kayyûma dahi, evvelki beş esmâ gibi, hiç olmazsa 

muhtasar bir surette, Beş Şua ile o nûr-u âzama işaret edeceğiz.”
412

 

“ÜÇÜNCÜ DÜSTUR : Hem birkaç misâl ile ihlâsın bir sırr-ı mühimmini izah 

eder; hem İmâm-ı Ali (r.a.) ve Şâh-ı Geylânî (r.a.) gibi kudsî, hârika kahramanların, 

Nur Talebelerinin başlarında üstad ve arkalarında yardımcı olarak, her vakit hazır 

olduklarının vechini beyân eder.”
413

 

“BİRİNCİ NÜKTE : Hazret-i İmâm-ı Ali Radıyallahu Anhu, Kaside-i 

Ercûzesinde, -1- deyip, bu zamanda tâmim edilen ecnebî 

harflerine bakıp, bu cümledeki harflerin cifrî ve ebcedî rakamlarının bu zamana 

parmak basmalarıyla, vâki cereyan-ı küfriyâneye işaret ettiği gibi; hem Ercûzesinde, 

hem Ercûzeyi te'yid ve takviye eden Kaside-i Celcelûtiyesinde, sarâhate yakın, 

 fıkrasıyla, o cereyanın karşısında, 

vücudu ziyâsıyla anlaşılan ve zulmetin pek şiddetli ve sisli, yakıcı dehşetine karşı 

sönmeyen ve gittikçe zulmeti yararak dünyayı ziyâlandırmaya çalışan Risâle-i Nur'a ve 

müellifine hususî iltifâtını  

deyip, âhir zamana kadar Risâle-i Nur'un bedi' bir sûrette ışık vermesini ve yanmasını 

duâ ve niyâz eden ve Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyânın en mühim bir şâkirdi ve ulûmunun 

birinci nâşiri olan Hazret-i İmâm-ı Ali Radıyallahu Anhu, bidâyet-i İslâmda, Kur'ân'ın 

aleyhine açılan çok kapılara karşı mübârek İsm-i Âzamı şefi tutup, kâhramânâne ve 

merdâne hakâik-ı şeriatı ve esas-ı İslâmiyeti muhâfazaya çalıştığı gibi; âhir zamanda 
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bütün bütün Kur'an'a muhâlefet eden zındıka cereyanına karşı, aynı İsm-i Âzamı şefî ve 

melce ve tahassüngâh ittihâz edip, cerh edilmez, Kur'ân'ın i'câzından gelen ve hâtem-i 

mu'cizeyi gösteren Risâle-i Nur'un sönmez nûruyla ve susmaz lisânıyla şecaatkârâne 

mukâbele ve mukavemet edip, yerin yüzünü yakıp çok çiçekleri kurutan zındıka nârını, 

İsm-i Âzamın kibriyâlı, azametli nûruyla ve ism-i Rahmân ve Rahîmin şefkatli ve re'fetli 

tecellîsinden nebeân eden âb-ı hayat ile söndüren; ve yanar yerlerde kuruyan nehir ve 

bağ çiçeklerine mukâbil, dağlarda ve kırlarda semâ yağmuru ve rahmetiyle hararete 

mütehammil ve şiddet-i bürûdete dayanıklı çiçekleri yetiştiren Risâle-i Nur'u görmesi ve 

şefkatkârâne ve tesellîdarâne ve kerâmetkârâne bakması, Hazret-i İmâm-ı Ali 

Radıyallahu Anhın makâm-ı velâyetinin iktizâ ettiğini hakkalyakîn gösterir.  

1 Satır satır yazılan yabancı (Arapça olmayan) birtakım harflerdir.  

2 Nur'un kandili gizli olarak yakılıp, aydınlatılır. Kandiller kandili gizli olarak 

tutuşturulur. O da tenevvür eder.  

3 Ey Celcelet'in Nur'u! İsm-i Âzamın hürmetine benim yıldızımı çağlar ve devirler boyu 

parlat. “
414

 

Vahdette vücub derecesinde bir suhulet, bir kolaylık ve şirkte imtinâ derecesinde 

bir suubet ve müşkülât bulunmasıdır. Bu hakikat ise, İmam-ı Ali Radiyallahu Anhın 

tâbirince, Siracü'n-Nurun çok risalelerinde ve bilhassa Yirminci Mektupta tafsilen ve 

Otuzuncu Lem'anın Dördüncü Nüktesinde icmalen, gayet katî ve parlak bir sûrette 

ispat ve izah edilmiş ve gayet kuvvetli bürhanlarla gösterilmiştir ki:  

Bütün eşya bir tek Zâta verilse, bu kâinatın icadı ve tedbiri, bir ağaç kadar 

kolay; ve bir ağacın halkı ve inşası, bir meyve kadar suhuletli; ve bir baharın ibdâı ve 

idaresi, bir çiçek kadar âsân; ve hadsiz efradı bulunan bir nevin terbiyesi ve tedbiri, bir 

fert kadar müşkülâtsız olur. “
415

 

“Medar-ı kusur ve işkâl olan bu beş sebeple beraber, bu risalenin öyle bir 

ehemmiyeti var ki, İmam-ı Ali (r.a.) kerâmât-ı gaybiyesinde bu risaleye, "Ayet-i Kübrâ" 

ve "Asâ-yı Mûsâ" namlarını vermiş Risale-i Nur'un risaleleri içinde buna hususî bakıp, 

nazar-ı dikkati celbetmiş. 
Haşiye

  

El-Ayetü'l-Kübrâ'nın bir hakikî tefsiri olan bu Ayetü'l-Kübrâ Risalesi, Hazret-i 

İmam'ın (r.a.) tâbirince, "Asâ-yı Mûsâ" nâmında Yedinci Şuâ kitabıdır.  

Haşiye: Evet, İmam-ı Ali'nin (r.a.) Ayetü'l-Kübrâ hakkında verdiği haberi, tam 

tamına Denizli hâdisesi tasdik etti. Çünkü, bu risalenin gizli tab'ı, hapsimize bir vesile 

oldu. Ve onun kudsî ve çok kuvvetli hakikatının galebesi, beraat ve necatımıza 
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ehemmiyetli bir sebep oldu. Ve İmam-ı Ali (r.a.) keramet-i gaybiyesini gözlere gösterdi 

ve hakkımızdaki duasının kabulünü ispat etti. “
416

 

“Demek bu kâinatın mânevî güneşi ve Hâlıkımızın en parlak bir bürhanı, bu 

Habibullah denilen zattır ki, onun şehadetini teyid ve tasdik ve imza eden aldanmaz ve 

aldatmaz üç büyük icmâ var.  

Birincisi: "Eğer perde-i gayb açılsa yakînim ziyadeleşmeyecek" diyen İmam-ı Ali 

(radıyallahu anh) ve yerde iken Arş-ı âzamı ve İsrafil'in azamet-i heykelini temâşâ eden 

Gavs-ı âzam (k.s.) gibi keskin nazar ve gayb-bîn gözleri bulunan binler aktâb ve evliya-

yı azîmeyi câmi ve âl-i Muhammed nâmıyla şöhretşiâr-ı âlem olan cemaat-i nuraniyenin 

icmâ ile tasdikleridir.”
417

  

“Bu risalenin mahall-i zuhuru olan şu memleket muhitinde Risaletü'n-Nur'un 

sair risaleleri bulunmadığından ve ihtiyarsız olarak burada telif edildiğinden, âyetü'l-

Kübrâ gibi risalelerde, zâhirî bir tekrar suretinde başka Sözlerin ve Lem'aların bir 

kısım mühim meseleleri zikredilmiş ve buralardaki şâkirtlere nisbeten herbiri birer 

küçük Risaletü'n-Nur hükmüne geçmek hikmetiyle böyle yazdırılmış.  

Bu müsveddenin birinci tebyizi bir mübarek zat tarafından oldu. O zâtın 

tevafuktan haberi yokken yazdığı nüshada, kayda lâyık şöyle lâtif ve mânidar bir 

tevâfuk gördük ki: O nüshanın satırları başında elif'ler 666 olarak yazılmıştır. Bu hâl 

ise, Hazret-i İmam-ı Ali (radıyallahu anh) tarafından bu hususî risaleye verilen âyetü'l-

Kübrâ namının cifrî ve ebcedî makamı olan 666 adedine tam tamına muvafakatı ve 

mutabakatı ile, bu risalenin bu nâma liyakatını gösterir. Hem âyât-ı Kur'âniyenin adedi 

olan 6666'nın dört mertebesinden üç mertebesine tevafuku dahi, bu risalenin, âyâtın bir 

lem'ası olduğuna bir işarettir diye telâkki ettik. Said Nursî “
418

 

“Nasıl bu sûre, beş cümlesinden dört cümlesiyle bu asrımızın dört büyük şerli 

inkılâplarına ve fırtınalarına mânâ-yı işârî ile bakar. Aynen öyle de, dört defa tekraren 

(şedde sayılmaz) kelimesiyle, âlem-i İslâmca en dehşetli olan Cengiz ve Hülâgu 

fitnesinin ve Abbâsî Devletinin inkıraz zamanının asrına dört defa mânâ-yı işârî ile ve 

makam-ı cifrî ile bakar ve parmak basar.  

Evet, şeddesiz beş yüz (500) eder; doksandır (90). İstikbale bakan çok âyetler, 

hem bu asrımıza, hem o asırlara işaret etmeleri cihetinde istikbalden haber veren İmam-
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ı Ali (r.a.) ve Gavs-ı âzam (k.s.) dahi, aynen hem bu asrımıza, hem o asra bakıp haber 

vermişler. Kelimeleri bu zamana değil, belki bin yüz altmış bir 

(1161) ve sekiz yüz on (810) ederek, o zamanlarda ehemmiyetli maddî mânevî 

şerlere işaret eder. Eğer beraber olsa, Milâdi bin dokuz yüz yetmiş bir (1971) olur. O 

tarihte dehşetli bir şerden haber verir. Yirmi sene sonra, şimdiki tohumların mahsulü 

ıslah olmazsa, elbette tokatları dehşetli olacak. “
419

 

“Hey bedbaht! Otuz üç âyât-ı Kur'âniye işârâtının takdirine mazhar ve İmam-ı 

Ali'nin (r.a.) üç kerametinin ihbar-ı gaybîsiyle ve Gavs-ı âzamın (k.s.) kuvvetli bir 

tarzda ihbarıyla kıymet-i diniyesi tahakkuk eden ve bu yirmi sene zarfında idareye 

hiçbir zararı dokunmayan ve hiç kimseye hiçbir zarar vermemesiyle beraber binler 

vatan evlâdını tenvir ve irşad eden ve imanlarını kuvvetlendiren ve ahlâklarını düzelten 

Risale-i Nur'un irşadlarına 'ifsad' diyorsun. Allah'tan korkmuyorsun, dilin kurusun!" 

demiş.  

Şimdi, bu şakirdin haklı olarak bu sözünü makam-ı iddia gördüğü halde, "Said, 

etrafına fesat saçmış" tabirini insafınıza ve vicdanınıza havale ediyorum.”
420

 

“Bu hâdise tesiriyle ben kendimi mâsum kardeşlerime rıza-yı kalb ile feda 

etmeye katî azm ü cezmettiğim ve çaresini fikren aradığım vakitte, Celcelûtiyeyi 

okudum. Birden hatıra geldi ki, İmam-ı Ali Radıyallahu Anh "Yâ Rab aman ver!" diye 

dua etmiş. İnşaallah, o duanın sırrıyla selâmete çıkarsınız.  

             Evet, Hazret-i Ali Radıyallahu Anh, Kaside-i Celcelûtiyede iki suretle Risale-i 

Nur'dan haber verdiği gibi, âyetü'l-Kübrâ risalesine işareten: 

der. Bu işarette îma eder ki, âyetü'l-Kübrâ yüzünden 

ehemmiyetli bir musibet Risale-i Nur talebelerine gelecek ve "âyetü'l-Kübrâ hakkı için o 

ve 'musibetten şakirtlerine aman ver" diye niyaz eder, o risaleyi ve menbaını 

şefaatçi yapar. Evet, âyetü'l-Kübrâ risalesinin tab'ı bahanesiyle gelen musibet, aynen o 

remz-i gaybîyi tasdik etti.  

                      Hem o kasidede, Risale-i Nur'un mühim eczalarına tertibiyle işaretlerin 

hâtimesinde, mukabil sayfada der: 

Yani, "İşte, Risale-i 

Nur'un sözleri, hurufları ki, onlara işaretler eyledik. Sen onların hassalarını topla ve 

mânâlarını tahkik eyle. Bütün hayır ve saadet onlarla tamam olur" der. "Hurufların 

mânâlarını tahkik et" karinesiyle mânâyı ifade etmeyen hecaî harfler murad olmayıp, 
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belki kelimeler mânâsındaki "Sözler" namıyla risaleler muraddır.  

”
421

 

“Altıncı esas: Bu meselede benim şahsımın veya bazı kardeşlerimin kusuruyla 

Risale-i Nur'a hücum edilmez. O doğrudan doğruya Kur'ân'a bağlanmış ve Kur'ân dahi 

Arş-ı âzamla bağlıdır. Kimin haddi var, elini oraya uzatsın ve o kuvvetli ipleri çözsün? 

Hem bu memlekete maddî ve mânevî bereketi ve fevkalâde hizmeti, otuz üç âyât-ı 

Kur'âniyenin işârâtıyla ve İmam-ı Ali Radıyallahu Anhın üç keramet-i gaybiyesiyle ve 

Gavs-ı âzamın (k.s.) kat'î ihbarıyla tahakkuk etmiş olan Risale-i Nur; bizim âdi ve şahsî 

kusurlarımızla mes'ul olmaz ve olamaz ve olmamalı. Yoksa bu memlekete hem maddî, 

hem mânevî, telâfi edilmeyecek derecede zarar olacak.  

             Risale-i Nur'a karşı gizli düşmanlarımızdan bazı zındıkların şeytanetiyle 

çevrilen plânlar ve hücumlar inşaallah bozulacaklar. Onun şakirtleri başkalara kıyas 

edilmez, dağıttırılmaz, vazgeçirilmez, Cenâb-ı Hakkın inayetiyle mağlûp edilmezler. 

Eğer maddî müdafaadan Kur'ân men etmeseydi, bu milletin can damarı hükmünde 

umumun teveccühünü kazanan ve her tarafta bulunan o şakirtler Şeyh Said ve 

Menemen hâdiseleri gibi, cüz'î ve neticesiz hâdiselerle buluşmazlar. Allah etmesin, eğer 

mecburiyet-i kat'iye derecesinde onlara zulmedilse ve Risale-i Nur'a hücum edilse, 

elbette hükûmeti iğfal eden zındıklar ve münafıklar bin derece pişman olacaklar.”
422

 

“Onuncusu: Adliyede, adalet hakikati ve müracaat eden herkesin hukukunu bilâ-

tefrik muhafazaya, sırf hak namına çalışmak vazifesi hükmettiğine binaendir ki, İmam-ı 

Ali (r.a.) hilâfeti zamanında bir Yahudi ile beraber mahkemede oturup muhakeme 

olmuşlar. Hem bir adliye reisi, bir memuru kanunca bir hırsızın elini kestiği vakit, o 

memurun o zâlim hırsıza hiddet ettiğini gördü, o dakikada o memuru azleyledi. Hem 

çok teessüf ederek dedi: "Şimdiye kadar adalet namına böyle hissiyatını karıştıranlar 

pek çok zulmetmişler."  

            Evet, "Hükm-ü kanunu icra etmekte o mahkûma acımasa da hiddet edemez; etse 

zâlim olur. Hattâ, kısas cezası da olsa, hiddetle katletse, bir nevi katil olur" diye, o 

hâkim-i âdil demiş.”
423

 

“Hattâ İmam-ı Ali (r.a.) ve Gavs-ı âzam (k.s.) gibi bazı evliyanın ilham-ı İlâhî ile 

bu zamanımızda Kur'ân-ı Hakîmin mucize-i mâneviyesinin bir aynası olan Risale-i 

Nur'un hakikatine ve hâlis talebelerinin şahs-ı mânevîsine işaret-i gaybiye ile haber 

verdikleri içinde benim ehemmiyetsiz şahsımı o hakikate hizmetim cihetiyle nazara 

almışlar. Ben hata etmişim ki, onların şahsıma ait bir parçacık iltifatlarını bazı yerde 

tevil edip Risale-i Nur'a çevirmemişim. Bu hatamın sebebi de, zaafiyetim ve 
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yardımcılarımı ürkütecek esbabın çoğaltılmaması ve sözlerime itimadı kazanmak için 

zâhiren şahsıma bir kısmını kabul etmiştim.”
424

 

“Risale-i Nur'un telifi yirmi üç senede tamamlandığı bildirilen İmam-ı Ali'nin 

(r.a.) ve Gavs-ı âzam'ın (k.s.) işârât-ı gaybiyeleriyle ve mânâ-yı işarîsiyle, bir vakit yirmi 

dört senede Risale-i Nur tamam olacak denilmesi, o yanlışı tashih eder.”
425

 

“Hazret-i Ali'nin (r.a.) ilm-i hakikat itibariyle şakirdi olduğumdan, mânevî evlâdı 

olabilirim" demesiyle kendine atfedilen makamlara liyakatini kabul etmiş 

görülmektedir.  

            Bedî' mânâsında olan Celcelûtiye kasidesinde İmam-ı Ali'nin (r.a.) çok cihetlerle 

Risale-i Nur'a sarahat derecesine yakın işarâtı içinde, Bediüzzaman ismini Risale-i 

Nur'a vermesinden, bana emaneten verilen o ismi Risale-i Nur'a iade ettiğimi yazmışım. 

Bununla beraber, "Ben de mânevî âl-i Beytten sayılabilirim" demekten maksadım, bir 

kısım müçtehidlerin, -2- duasında, "Seyyid olmayan, fakat ehl-i takvâ 

bulunanlar o duada dahildirler" dediklerinden, o umumî duada benim de bir hissem 

bulunması için ricakârâne bir tevildir. Yoksa, o hatâkârane mânâ hiç hatırıma 

gelmemiş.”
426

 

“İlm-i gayb Allah'a mahsustur. Hiçbir velî tasarrufat yapamaz ve gaybı bilemez. 

Hattâ Peygamber de bilmez. Halbuki, bir risalede işârât-ı hadîsiye ile hilâfetin mebde ve 

müntehâsını göstermiş.  

             Evet, herkes bizzat gaybı bilmez. Fakat i'lâm ve ilham-ı İlâhî ile bilinebilir ki, 

bütün mu'cizât ve keramat ona dayanır. Hazret-i İmam-ı Ali'nin işârât-ı gaybiyesinin 

Risale-i Nur'a işârâtına dair bir risalenin âhirinde hadîs-i 

şerifinin işârâtında birkaç lem'a-yı i'câziyeyi tam vâkıa mutabık güzel bir tarzda ve 

görenlerin takdirine mazhar olmuş bir beyanı çürük görmek ve itiraz etmek bir cehalet, 

bir hatâ eseridir.”
427

 

“Nurun mahrem parçalarında tesadüf ihtimali, kanaatimizce bulunmayan bazı 

tevafukat-ı gaybiye ve tetabukat-ı riyaziye ve ebcediye ve çok işârât-ı Kur'âniye 

bil'ittifak hem mânâ, hem riyazî ve cifrî hesabıyla Risale-i Nur'un makbuliyetine imza 

basmaları ve İmam-ı Ali (r.a.) Celcelûtiye'sinde sarahate yakın Risale-i Nur'dan haber 

vermesini ve Gavs-ı âzam'ın (k.s.) yine imza basmasını bizler kat'î bir kanaatle 

hakkımızda bir inayet-i Rabbâniye ve bir ikram-ı Sübhânî ve Nurların makbuliyetine 

bir işaret-i gaybiye ve Kur'ân'ın bir mucize-i mâneviyesi olan Risale-i Nur'daki hakaik-ı 
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imaniyenin bir nevi kerâmâtı biliyoruz. Biz, hususan ben, gayet derece kuvve-i 

mâneviyeye ve kudsî tesellîye çok muhtaç olduğumuz bir zamanda, ihtiyarımızın 

haricinde bu işârât-ı gaybiyeyi gördük ve tasdik ettik.”
428

 

"Ey Risale-i Nurun bir hâdimi ve tercümanı olan Üstadım! Allah'ın abdi ve 

İmam-ı Ali'nin (r.a.) mânevî veledi ve Gavs-ı âzamın (k.s.) müridi olan üstadım! Beni 

huzur-u âlî-yi irfanına çıkar. İşte ancak bir kilo kadar olan bir aylık erzakı ve zahîresi 

paket halinde kâğıtta sarılı ve çivide asılı duruyor. O yokluk içinde tükenmez bir varlığa 

kavuşuyor. Hediye ve behiyeleri almaktan çekiniyor. Zekât ve sadakaları, teberrük ve 

teberruları alsaydı, bugün bir milyon servet sahibi olurdu."  

¨ ¨ ¨  

              [Risale-i Nur tesmiyesinin dokuz sebepleri içinde yalnız birisine ilişmişler. "Nur 

isimli, has şakirtlerinden göremiyoruz" demişler. Haşiyede cevap verildiği gibi, şimdi de 

Nuri Benli ve Küreli Saatçi Nuri, Nur hizmetinde mümtazdırlar. Demek tenkit 

edemiyorlar, cüz'î bahanelere mecbur oluyorlar.]”
429

 

“İmam-ı Ali (kerremallahu vechehu) ve Gavs-ı âzam (kuddise sırruhu) gibi 

evliyanın takdirlerine ve yüz bin ehl-i imanın tasdiklerini ve yirmi senede millete, vatana 

zararsız pek çok menfaatli bir mertebeyi kazandıran Risale-i Nur'u, sinek kanadı gibi 

bahanelerle, bazı riselelerinin müsaderesine, hattâ dört yüz sayfa ve yüz bin adamın 

imanlarını kurtaran ve kuvvetlendiren Zülfikar: Mucizât-ı Ahmediye mecmuasını, 

eskiden yazılmış ve mürûr-u zaman ve af kanunları görmüş iki âyetin tam haklı tefsirine 

dair iki sayfayı bahane ederek, o pek çok menfaatli ve kıymettar mecmuanın 

müsaderesine sebep oldukları gibi, şimdi de Nurun kıymettar risalelerini, herbirisinde 

bin kelime içinde bir iki kelimeye yanlış mânâ vermekle, o bin menfaatli risalenin 

müsaderesine çalışıldığını, bu üçüncü iddianameyi işiten ve neşrettiğimiz kararnameyi 

gören tasdik eder. Biz dahi, 

deriz.”
430

 

“Ehl-i vukufun insafsızca ve hatâlı ve haksız tenkitleri, Vehhâbîlik damarıyla 

İmam-ı Ali'nin (radiyallahu anh) Nurlara ciddî alâkasını ve takdirini çekemeyerek ve 

geçen sene zemzem suyunu döktüren ve bu sene haccı men eden evhamın tesiri altında o 

yanlış ve hasûdâne itirazları Beşinci Şuaya etmişler. Bu sırada, böyle evhamlı ve telâşlı 

bir zamanda, bizim için en selâmetli yer hapistir. İnşaallah Nurlar hem kendimizin, hem 

kendilerinin serbestiyetini kazandıracaklar.”
431
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“Otuz üç âyât-ı kerîmenin işârâtı ve İmam-ı Ali (r.a.) ve Gavs-ı âzamın (r.a.) ve 

yüzlerce ehl-i tahkikin takdirkârâne beyanatıyla bir nur-u Kur'ân olduğu ve ona 

yapışanların inşaallah imanlarını kurtaracakları kat'î tahakkuk eden Risale-i Nur 

kat'iyen söndürülemez, kaybedilemez. Buna misâl: Yirmi beş seneden beri onu imha 

etmek gayesiyle yapılan hücumlar, bilâkis onun fevkalâde yayılmasına ve parlamasına 

vesile oldu. Çünkü onun sahibi, ezelden ebede kadar herşey kudret-i ezelîsinde ve 

emrinde olan bir Sultan-ı Zülcelâldir. Çünkü onun hakaikleri Kur'ân'ın hakikatleridir 

ve Cenâb-ı Hakkın hıfz ve inâyetiyle daima parlayacaktır inşaallah...”
432

 

“Kur'ân-ı Mucizü'l-Beyânın i'câz-ı mânevîsinden fışkıran ve bir nur-u İlâhî olan 

Risale-i Nur önünüzdedir. Madem imanı kazanmak ve İmân ile bu dünyadan dâr-ı 

saadet-i bâkiye gidebilmek insanların her meselesinden üstün en büyük dâvâsıdır. Ve 

madem Risale-i Nur Kur'ân'ın feyziyle hakaik-i imaniyeyi ders verip, yüz binlerle onu 

okuyup yazanların kat'î şehadetiyle ve bir çok âyât-ı Kur'âniye ve ehâdîs-i 

Muhammediye (a.s.m.) kudsî beyanatı ve İmam-ı Ali (r.a.) ve Gavs-ı Geylâni (r.a.) 

misilli birçok ehl-i velâyetin takdirkârâne tavsiyeleriyle Risale-i Nur o dâvâyı kat'î 

kazandırıyor. Elbette ve elbette sizler yüksek adalet ve hakikatperverliğinizle, her türlü 

fâni endişelerin fevkinde yüksek hakperestliğinizle Risale-i Nur'un o hakkanî ve Kur'ânî 

çehresini ve hakikî kıymetini takdirle görüp anlayacaksınız. Ve Risale-i Nur'un 

talebelerinin de Cenâb-ı Hakkın rızasından başka bir maksat peşinden koşmadıklarını 

göreceksiniz.”
433

 

“Hem iki deccalın sıfatları ve halleri ayrı ayrı olduğu halde, mutlak gelen 

rivayetlerde iltibas oluyor; biri, öteki zannedilir. Hem Büyük Mehdînin halleri sâbık 

mehdîlere işaret eden rivayetlere mutabık çıkmıyor, hadîs-i müteşabih hükmüne geçer. 

İmam-ı Ali (r.a.) yalnız İslâm Deccalından bahseder.”
434

 

“Rivayetler, Deccalın dehşetli fitnesi İslâmlarda olacağını gösterir ki, bütün 

ümmet istiâze etmiş.  

              Bunun bir tevili şudur ki: İslâmların Deccalı ayrıdır. Hattâ 

bir kısım ehl-i tahkik, İmam-ı Ali'nin (r.a.) dediği gibi demişler ki: Onların Deccalı 

Süfyandır, İslâmlar içinde çıkacak, aldatmakla iş görecek. Kâfirlerin Büyük Deccalı 

ayrıdır. Yoksa Büyük Deccalın cebir ve ceberut-u mutlakına karşı itaat etmeyen şehid 

olur ve istemeyerek itaat eden kâfir olmaz, belki günahkâr da olmaz.”
435
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“  'tır. Bundaki hüccet ise, matbu Âyetü'l-Kübra risalesidir. O emsalsiz 

hüccetin harikalığı içindir ki; İmam-ı Ali (R.A.), Nurun eczalarından haber verdiği 

sırada, -3- deyip, o Âyetü'l-Kübrayı şefaatçi yaparak, Nur 

Şakirtlerinin Denizli hapsinde, o risalenin hem Ankara, hem Denizli Mahkemelerinde 

galebesiyle ve perde altında tesirli intişarıyla, talebelerine beraat kazandırmaya sebep 

olduğu gibi, onun gizli tabı da, şakirtlerinin dokuz ay mevkufiyetlerine vesile olmasıyla, 

İmam-ı Ali'nin (r.a.), hem keramet-i gaybiyesini, hem Nur Şakirtlerinin bedeline duasını 

pek zahir bir surette tasdik etti. “
436

 

“İkinci cümlesi: 'dur. Yirmi Sekizinci 

Lem'a'da tafsilen beyan edildiği gibi, İmam-ı Ali (r.a.) Kaside-i Celcelûtiye'sinde 

sarahat derecesinde Risalei'n-Nur'a bakarak ve ona işaret ederek demiş: 

Ben tahmin ediyorum ki, İmam-ı Ali'nin (r.a.) bu işareti, bu 

cümle-i nuriyenin remzinden mülhemdir. Bu cümle-i âyetin makamı, 546 edip, Risale-i 

Nur'un adedi olan 548'e gayet cüz'î ve sırlı iki farkla tevafuk noktasından işaret ettiği 

gibi, remzî bir mânâsıyla tam bakıyor.”
437

 

“Hem Risale-i Nur zâhiren benim eserim olmak haysiyetiyle senâ etmiyorum. 

Belki yalnız Kur'ân'ın bir tefsiri ve Kur'ân'dan mülhem bir tercüman-ı hakikîsi ve 

imanın hüccetleri ve dellâlı olmak haysiyetiyle meziyetlerini beyan ediyorum. Hattâ, bir 

kısım risaleleri ihtiyarım haricinde yazdığım gibi Risale-i Nur'un ehemmiyetini 

zikretmekte ihtiyarsız hükmündeyim. İmam-ı Ali'nin (radıyallahu anh) Ayetü'l-Kübrâ 

namını verdiği Yedinci Şuâ risalesini yazmakta çok zahmet çektiğime bir mükâfat-ı 

âcile ve bir alâmet-i makbuliyet ve bir medâr-ı teşvik olarak bu keramet-i Celcelûtiye, 

inayet-i İlâhiye tarafından verildiğine şüphem kalmamış. Tahdis-i nimet kabilinden 

bunu Sekizinci Şuâ olarak yazdım. Yoksa haşre dair mühim bir âyetin mucizeli olan 

bürhanlarını yazacaktım.”
438

 

“İmam-ı Ali'nin (radıyallahu anh) Risale-i Nur'a dair üçüncü bir kerametidir.  

Evet, On Sekizinci ve Yirmi Sekizinci Lem'alarda izah ve ispat edilen iki zâhir 

kerametini teyid ve takviye ederek Kaside-i Celcelûtiyesinde, Sirâcü'n-Nur'dan sarahat 

derecesinde haber verdiği gibi, yine o kasidede Sirâcü'n-Nur'un en namdar risalelerine 

parmak basıyor, âdetâ alkışlıyor; ve sekiz adet remizle meşhur bir kısım risalelerini 

gösteriyor.  
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              Birincisi Risale-i Nur'a tasrih eden fıkrasından sonra 

Süryanî lisanıyla Esmâ-i Hüsnâdan istimdat ve suver-i Kur'âniye ile bir münâcât 

yapıyor. Tam otuz üç sûrelerle öyle garip ve mânidar bir tarzda zikrediyor ki, bir kısım 

sırları ve gaybî haberleri dahi bildirmek istediği anlaşılıyor. Ben sıkıntılı bir zamanda 

İmam-ı Ali'nin (radıyallahu anh) Ayetü'l-Kübrâ namını verdiği Yedinci Şuâyı 

bitirdiğim aynı vakitte, itikadımca bana acele bir mükâfat ve bir ücret olarak, geceleyin 

Celcelûtiye'yi okudum. Birden bir ihtar-ı gaybî gibi kalbime denildi:  

           İmam-ı Ali (radıyallahu anh), Risale-i Nur ile çok meşguldür. Mecmuundan 

haber verdiği gibi, kıymettar risalelerine de işaret derecesinde remzedip îma ediyor. 

Eğer sarîh bir surette gaybdan haber vermek (çok zararları bulunduğundan hikmete 

münâfi olduğu cihetle) hikmet-i İlâhiye tarafından yasak olmasaydı tasrih edecekti.  

Meselâ, sûreleri tâdâd ederken, yirmi beşinciye geldiği vakit diyor ki:  

 
İşte bu fıkralarda Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesini hayrette bırakan ve üstünde gözle 

görünen bir kerametiyle ve kıyamet ve haşri ispat eden harika hüccetleriyle iştihar eden 

Yirmi Dokuzuncu Söze Hazret-i İmam-ı Ali (radıyallahu anh), zikir ve tâdâd ettiği 

sûrelerin yirmi dokuzuncu mertebesinde ile ona işaret eder. Çünkü, 

kıyamet kopmasından gayet dehşetli haber veren  sûresine tam mutabık 

bir surette, o Yirmi Dokuzuncu Söz, kıyametin ve harab-ı âlemin ve mevt-i dünyanın ve 

hayat-ı âhiretin ve ihyâ-yı emvâtın kat'î hüccetlerini beyan ederken, bu sûrenin dehşetli 

tasvirini zikretmesi, hem mânâda, hem yirmi dokuzuncu mertebede tetabukları o işareti 

ispat eder.  

               Hem, tahavvülât-ı zerratta boğulan maddiyyunları susturan ve zerrâtın 

tahavvülâtı ve harekâtını, vazife ve intizamlarını emsalsiz bir tarzda ispat eden 

"Otuzuncu Söz" nâmındaki Zerrat Risalesine Hazret-i İmam-ı Ali (radıyallahu anh), 

otuzuncu mertebede kasemiyle ona işaret eder. Evet, bu işarette 

lâfzan ve sureten sûre-i  ve Risale-i Zerrat, birbirine müşabehetle 

beraber, mânâ cihetiyle dahi münasebet var. Çünkü, sûre-i 'ın başında, 

tesadüfî ve intizamsız zannedilen temevvücat-ı havâiye, gayet hikmetli ve vazifedar 

olarak rububiyetin tekvînî emirlerini etrafa yetiştirir diye ifade ettiği gibi, Risale-i 

Zerrat dahi, maddiyyunlar tarafından tesadüfî ve intizamsız telâkki edilen harekât-ı 



zerrat dahi, gayet hikmetli ve o zerreler muntazam vazifelerle vazifedar olduklarını 

gayet kuvvetli ve kat'î bürhanlarla ispat ediyor.  

                  Hem Mirac-ı Muhammedî Aleyhissalâtü Vesselâmı delâil-i akliye ile gayet 

mâkul ve kat'î bir surette ispat eden ve "Otuz Birinci Söz" nâmında ve mertebesinde 

bulunan Risale-i Miraca, Hazret-i İmam-ı Ali (r.a.) otuz birinci mertebede Mirac-ı 

Ahmedî (a.s.m.) ve Kab-ı Kavseyndeki müşahede ve mükâlemeyi sarîh bir surette 

başlayan sûre-i 'nın başında bulunan cümlesi ile sarahate 

yakın bir tarzda o risaleye işaret eder ve sûre-i 'yi bırakarak 'den sonra 

sûresini zikretmesi bu işareti kuvvetlendirir.  

                    Hem Şakk-ı Kamer Mu'cizesini münkirlere karşı kuvvetli delillerle ispat 

eden Mirac Risalesinin zeyli bulunan "Şakk-ı Kamer Risalesi" nâmında, otuz birinci 

mertebenin âhirinde olan o risaleye, Hazret-i İmam-ı Ali (r.a.) şakk-ı kameri nass-ı 

sarîhle zikreden sûre-i 'den iktibas ederek otuz birinci 

mertebenin akabinde zikredilen fıkrasıyla sarahate yakın 

işaret eder.  

               Malûmdur ki, Risale-i Nur, başta otuz üç adet Sözlerdir ve "Sözler" nâmıyla 

yâd edilir. Fakat, Otuz Üçüncü Söz müstakil değil, belki otuz üç adet Mektubattan 

ibarettir. Ve "Mektubat" namıyla zikredilir. Sonra Otuz Birinci Mektup dahi müstakil 

değil, belki otuz bir adet Lem'alardan mürekkeptir ve "Lem'alar" adıyla müştehirdir. 

Sonra Otuz Birinci Lem'a dahi müstakil olmamış; o da inşaallah otuz bir adet 

Şuâlardan mürekkep olacak. El-Ayetü'l-Kübrâ Yedinci ve bu risale Sekizinci Şuâlardır. 

Demek Sözlerin hâtimesi Otuz İkinci Sözdür.  

                Hem Risale-i Nur'un yıldızları içinde bir güneş hükmünde şakirtlerince telâkki 

edilen Otuz İkinci Söz nâmındaki üç mevkıflı risale-i harika ve câmia ve Sözler'in bir 

cihette hâtimesi ve cemiyetli neticesi olan o risaleye Hazret-i İmam-ı Ali (r.a.) onun 

fevkalâde ehemmiyetini ve câmiiyetini göstermek için Kur'ân'ın çok sûreleriyle birden 

otuz ikinci mertebede kasemiyle otuz ikinci mertebede 

bulunan o câmi risaleye işaret eder.  

                  Risale-i Nur'un Otuz Üçüncü Sözü ise, bundan evvel beyan ettiğimiz gibi otuz 

üç adet mektuplardan ibaret ve "Mektubat" namında otuz üç kitap ve yüzden ziyade 

risalelerdir.  

                 İşte Hazret-i İmam-ı Ali (r.a.) otuz üçüncü mertebede ve kaseminde Otuz 

Üçüncü Sözün eczaları olan o yüz on kitap ve Mektubat'a birden işaret etmek için yüz 

on semâvî suhuf nâmında yüz on muhtasar kitaplar ve o büyük mukaddes kitaplardan 

istimdat mânâsında olan şu r0485 kelâmıyla işaret eder. Malûmdur ki, ilm-i belâgatte ve 

fenn-i beyanda uzak ve gizli mânâlara delâlet etmek için "karine" tabir ettikleri 

emarelerden ve münasebetlerden birisi bulunsa, uzak bir mânâ ve gizli ve işârî olan bir 



mefhum, karinenin kuvvetine göre sarîh ve zâhir mânâsı gibi kabul edilir. İşte bu 

kaideye binaen, bu işârî mânâların herbirisine müteaddit karineler, emareler 

bulunduğu gibi, sair arkadaşları da ona karineler olur. Risale-i Nur'un mecmuundan 

haber veren sarîh fıkralar dahi herbirisine kuvvetli bir karinedir. 

                İkinci Remiz:Kur'ân'ın el-Ayetü'l-kübrası olan 

* 'nin hakikat-ı kübrâsını ve tefsir-

i ekberini gösteren ve Ramazan-ı Şerifin ilhâmî bir hediyesi bulunan Yedinci Şuâ 

risalesine Hazret-i İmam-ı Ali (r.a.) Mektubat'a işaretten sonra Lem'alar'a işaret içinde 

Şuâlar'a bakarak 
Haşiye 

deyip ilm-i belâgatçe 

"müstetbeatü't-terakîb" ve "maarîzü'l-kelâm" denilen mânâ-yı zâhirinin tebaiyetiyle ve 

perdesinin arkasıyla müteaddit karinelerin kuvvetine göre işaret eder. Ve o acip ve 

yüksek ve tevhidin hüccetü'l-kübrâsı ve el-Ayetü'l-kübrânın bir alâmet-i kübrâsı ve bir 

tefsir-i âzamı olan risaleye "Ayetü'l-Kübrâ" namı veriyor. Ve o namla, hem menbaı 

olan Ayetü'l-Kübrânın azametini, hem bu Yedinci Şuâ olan vahdâniyetin ve tevhidin 

bürhan-ı âzamının fevkalâde kuvvetini ilân eder, haber verir. Hazret-i İmam-ı Ali'nin 

(r.a.) bu büyük iltifatına, bu risalenin liyakatine her kimin bir şüphesi varsa, gelsin, bir 

defa o risaleyi okusun. Eğer "Evet, lâyıktır" demezse, bana tuh desin!  

               Evet Kur'ân'ın aleyhinde bin seneden beri müntakimâne hazırlanan dinsizlerin 

itirazlarını ve kâfir filozofların terâküm edip şimdi yol bularak intişar eden şüphelerini 

ve Kur'ân'ın dehşetli darbelerinden intikam besleyen muannid Yahudilerin ve mağrur 

bir kısım Hıristiyanların hücumlarını def edip mukabele eden ve her asırda Kur'ân'ın 

pek çok kahramanları ve mânevî kaleleri vardı. Şimdi ihtiyaç bir-ikiden, yüze çıkmış. 

Ve müdafîler yüzden, iki-üçe inmiş.  

              Hem, hakaik-i imaniyeyi, ilm-i kelâmdan ve medreseden öğrenmek çok zamana 

muhtaç bulunduğundan, bu zamanda o kapı dahi kapandı. Hem çabuk, hem herkes 

anlayacak bir tarzda en derin hakikatleri talim eden Risale-i Nur, elbette İmam-ı Ali 

Radıyallahu Anhın bu iltifatına lâyıktır.  

                Hem İmam-ı Ali (r.a.) onuncu mertebe-i tâdâdında onuncu sûre olarak ve 

kıyamet ve Leyle-i Berâta bakan deyip mânâ-yı 

işârîsiyle "Onuncu Söz" namında ve mertebesinde olan Haşir Risalesine işaretle 

beraber, o risalenin fevkalâde ehemmiyetini ve gayet muhkem olduğunu ve o zamanın 

dumanlı karanlıklarını izale eden bir Leyle-i Berâtın bir kandili  

               Haşiye : 

               İmam-ı Ali bu fıkra ile işaret eder ki, Âyetü'l-Kübrâ risalesi yüzünden 

şakirtleri bir musibete düşecekler ve onun kerameti ve bereketiyle emniyete ve selâmete 

çıkacaklar. Evet, bu keramet-i Aleviye tam tamına çıktı ki, o risale için hapse düşüp ve 

onun kuvvetli hakikatleriyle kurtuldular.  

hükmünde bulunmasına ve haşir ve kıyametin bir alâmeti olan duhan, hem Leyle-i 

Berâtın senevî olarak hikmetli tefrik ve taksim-i umûr noktalarıyla ve başka karineler 



ile îmaen ve remzen haber veriyor.  

               Evet, Onuncu Söz, çok ehemmiyetli bir belâyı def etti. Hürriyet-i efkâr 

serbestiyeti ve harb-i umumî sarsıntısı vaktinde haşri inkâr eden münafıklar, fırsat 

bulup çok yerlerde zehirli fikirlerini izhara başladıkları bir zamanda Onuncu Söz çıktı 

ve tab edildi. Bin nüshası etrafa yayıldı, onu gören herkes kemâl-i iştiyak ve merakla 

okudu. Zındıkların kâfirâne fikirlerini tam kırdı ve onları susturdu. İmam-ı Ali 

Radıyallahu Anhın bu takdirine liyakatini ispat etti. Kimin şüphesi varsa, gelsin, onu 

dikkatle okusun, haşrin ne kadar kuvvetli bir bürhanı olduğunu görsün.  

              Hem Hazret-i İmam-ı Ali (r.a.) on dokuzuncu sûre olarak Sûretü'n-Nur'u 

fıkrasıyla zikrederek pek 

muhtasar olan On Dokuzuncu Söze ve pek mükemmel bulunan On Dokuzuncu 

Mektuba işaret için nur lâfzını tekrar etmekle mektupların mertebesi, yani On 

Dördüncü Mektup noksan kalmasına îmaen Sûre-i Nur'u on beşincide yine 

zikretmesiyle gayet lâtif ve müdakkikane haber veriyor. Ve o iki risaleleri, Risale-i 

Nur'un büyük nurları olduklarını bildiriyor.  

              Evet, risalet-i Muhammediye Aleyhissalâtü Vesselâma dair olan On Dokuzuncu 

Söz, hem üç cihetle kerametli ve harika olan On Dokuzuncu Mektup, elhak, Risale-i 

Nur'un en parlak birer nurudurlar. Ve Aişe-i Sıddîka Radıyallahu Anhânın beraati 

münasebetiyle, âyet-i Nur'un kelimesindeki zamir, üç vecihten birisiyle 

Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâma râci olmak haysiyetiyle, Sûre-i Nur, zât-ı 

Muhammediye Aleyhissalâtü Vesselâm ile ziyade alâkadar bulunduğundan, o sûre ile 

risalet-i Muhammediye Aleyhissalâtü Vesselâmı ispat eden o iki risaleye iki nur lâfzıyla, 

belki üç nur kelimeleriyle yine aynen risalet-i Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâmı ispat 

eden Mirac Risalesine dahi işaret etmiş.  

                Ben itiraf ediyorum ki, On Dördüncü Mektup noksan kaldığını unutmuştum. 

Hazret-i İmam-ı Ali (r.a.) aynı sûreyi iki defa tekrar etmesiyle tahattur ettim ve 

işârâtındaki dikkatine hayran oldum. Fakat o tekrar, yalnız On Dokuzuncu Söz ve 

Mektup için sayılır; ondan sonrakilere nisbeten sayılmaz.  

  

                Üçüncü Remiz Yirmi Sekizinci Lem'ada izah ve ispat edilen 

 

fıkralarıyla Risale-i Nur'un üç ehemmiyetli vaziyetini haber veriyor. Bu fıkraların 

sarahate yakın bir surette hem cifir, hem mânâ cihetiyle Risale-i Nur'a işaretini On 

Sekizinci Lem'ada izahına binaen, burada ise orada zikredilmeyen ve İmam-ı Ali 

Radıyallahu Anhın nazar-ı dikkatini celb eden yalnız üç sırra beyan edilecek.  

Birincisi: İslâmlar içinde, dellâllar elinde teşhir suretinde gezdirmeye lâyık olan Risale-i 

Nur, maatteessüf, gayet gizli perde altında intişar ve istitara mecbur olmasına işareten, 

İmam-ı Ali Radıyallahu Anh, iki defa ve kelimeleriyle yani 



"Gizli intişar edebilir" müteaccibâne haber veriyor.  

İkincisi: Risale-i Nur, İsm-i âzam cilvesiyle ve ism-i Rahîm ve Hakîmin tecellisiyle zuhur 

ettiğinden, imtiyazlı hassası 'den iktibasen celâl ve kibriya, 

 'den istifâzaten merhamet ve şefkat, 

'den istifadeten hikmet ve intizamın esasları üzerine gidiyor. Onun 

ruhu ve hayatı onlardır. Sair meşreplerdeki aşk yerinde, Risale-i Nur'un meşrebinde 

müştakane şefkattir. Ve refetkârane muhabbettir. Nasıl ki Hazret-i İmam-ı Ali (r.a.) 

sarîh bir surette Siracü'n-Nur'un tarih-i telifini ve tekemmül zamanını ve meşhur ismini 

fıkrasıyla haber vermiş. Öyle de, (ilâ âhir) 

fıkrasıyla da Siracü'n-Nur'un esaslarından haber veriyor. Çünkü r0497 izzet, azamet ve 

celâl ve kibriyadır. Süryanice Rauf ve Rahîmdir. Demek Hazret-i 

İmam-ı Ali Radıyallahu Anh Siracü'n-Nur'u tarif ediyor "Hayatını ve nurunu, kibriya 

ve azamet ve refet ve rahîmiyetten alıyor" diye mümtaz hasiyetini beyan eder.”
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“Üçüncüsü: Hazret-i İmam-ı Ali Radıyallahu Anh, bu fıkrada 

cümlesiyle diyor ki: 1354'te Siracü'n-Nur (yani, Risale-i Nur'un nuru) ile dalâletin 

tecavüz eden nârı inşaallah sönecek. Yani, fitne-i diniye ateşini ya tahribattan 

vazgeçirecek veya ileri tecavüzatını kıracak.  

            Eğer hicrî tarihi olsa, bundan iki sene evvel, dini dünyadan tefrik fırsatından 

istifade ile, dinin ve Kur'ân'ın zararına olarak ilerleyen dehşetli tasavvuratın tecavüzatı 

tevakkuf etmesi, elbette karşılarında kuvvetli bir seddin bulunmasındandır. O sed ise, 

bu zamanda çok intişar eden Risale-i Nur'un keskin hüccetleri ve kuvvetli bürhanları 

olduğu çok emarelerle hissediliyor. Ve bu ikinci ihtimaldeki işaret-i Aleviye dahi onu 

teyid ediyor. 
Haşiye 

 

              Evet, cifirce : 600, 400, 200, şeddeli 100, 40, ve üç 

7, 'deki iki beş, yekûnu 1354 eder. Lillâhilhamd, Siracü'n-Nur'un el-Ayetü'l-

Kübrâsı gibi çok risaleleri var. Herbiri kuvvetli birer lâmba hükmünde sırat-ı 

müstakimi gösterip İmam-ı Ali Radıyallahu Anhın haberini tasdik ediyorlar.  

            Bu üçüncü sırrın münasebetiyle aynen gibi 1354 tarihine makam-ı 

cifrîsiyle bakan ve Said'in (r.a.) iki mâruf lâkabına remzen ve ismen îma eden ve 

"Kendini muhafaza et" emrini veren ve o tarihte herkesten ziyade müteaddit tehlikelere 

mâruz bulunacağını telvih eden Ercûze'nin âhirlerindeki 
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fıkrasıyla diyor: "Yâ Said 

el-Kürdî! 1354 tarihine yetişirsen, Mevlâ-yı Azîminden, o zamanın ve o asrın fitne ve 

şerlerinden muhafazanı iste ve yalvar."  

                Evet, On Sekizinci Lem'ada birinci keramet-i Aleviyenin izahında, Kaside-i 

Ercûziyenin Risale-i Nur ve müellifine dair işârât-ı gaybiyesi beyan edilmiş. İsm-i âzam 

ve "sekîne" tabir ettiği esmâ-i sitte-i meşhuruyla daima meşgul olan bir şakirdiyle 

konuştuğu ve teselli verdiği ve çok emareler ve karinelerle o şakirt, Said olduğu ispat 

edilmiş. Ve orada o şakirdine demiş:  

Haşiye : 

Hem de İnna a'teyna'nın sırrı kısmen tahakkuk etmiş. Çünkü, süfyaniyetin dört 

rüknünden en kuvvetlisi ve dehşetlisi bütün bütün çekildi. Kabir altında azap çekiyor. 

Ve en büyüğü dahi alâkası bilfiil çekilmiş, Mason komitesinin mahkûmu ve âleti olup 

azabıyla meşguldür. Yalnız onun gölgesi hükmediyor. İleri tecavüz etmemekle beraber 

kısmen geriliyor. Bâki kalan iki şahıs ise ellerinden gelse tamire çalışacaklar.  

Yani, ecnebi hurufları 1348'de tâmim 

edilecek, çoluk-çocuk emirler ve fakirler icbar suretinde, gece dersleriyle öğrenmeye 

çalışacaklar.  

               Evet, cümlesi tam tamına iki 800, iki 120, iki 400, iki 

18, bir 10, mecmuu 1348'dir. Aynı tarihte Lâtinî huruflarına gece dersleriyle cebren 

çalıştırıldı.  

              Sonra İmam-ı Ali (r.a.) Sekîne ile meşgul olan Said'e (r.a.) bakar, konuşur. 

Akabinde der. İki-üç yerde kuvvetli işaretle Said (r.a.) ismini 

verdiği şakirdine hitaben, "Kendini Sekîne ile dua edip muhafazaya çalış" Yâ-i 

nidâî'den sonra müteaddit karineler ve emarelerle Said var. Demek ya Said 

olur. Bu fıkra nasıl ki kelimesiyle "el-Kürdî" lâkabına 

hem lâfzan, hem cifren bakar. Çünkü 'siz "Kürd" kalbidir. ise, ve 

'ye tam muvafıktır. Öyle de, diğer bir ismi olan "Bediüzzaman" lâkabına dahi "ez-

zaman" kelimesiyle îma etmekle beraber, 1354 veya 1355 makam-ı cifrîsiyle Said'in 

(r.a.) hakikat-i halini ve hilâf-ı âdet vaziyetini ve hıfz ve vikaye için kesretli duasını ve 

halvet ve inzivasını tamamiyle tabir ve ifade ettiğinden, sarahate yakın bir surette 

parmağını onun başına o kasidede teselli için basıyor. Burada da sırrına 

mazhar olan Risale-i Nur'u alkışlıyor.  

            Malûm olsun ki, Celcelûtiye'nin esası ve ruhu olan 



İmam-ı Ali Radıyallahu Anhın en mühim 

ve en müdakkik üveysî bir şakirdi ve İslâmiyetin en meşhur ve parlak bir hücceti olan 

Hüccetü'l-İslâm İmam-ı Gazâlî (r.a.) diyor ki: "Onlar vahiyle Peygambere (a.s.m.) nazil 

olduğu vakit, İmam-ı Ali'ye (r.a.) emretti, 'Yaz'; o da yazdı, sonra nazmetti."  

Yani tersinden okunuşudur.  

          Dördüncü Remiz  

           İmam-ı Ali (r.a.) Siracü'n-Nur'dan haber verdikten sonra, yine otuz üç ve bir 

cihetle otuz iki adet Süryanîce esmâyı tâdâd ederken, Risale-i Nur'un en kuvvetli, en 

kıymettar olan Mucizat-ı Kur'âniye Risalesine ve Otuz İkinci Söze kuvvetli işaret ettiği 

gibi, sair risalelere de remzen veya imâen veya telvihen bakar.  

            Evet, Hazret-i İmam-ı Ali (r.a.) Risale-i Nur'a bakarak, Süryanî isimleri derc 

ederek diyor:  

 
diye dua ile hatmeder. Hazret-i İmam-ı Ali (r.a.) başta sarahatle haber verdiği 

mânâsında olan kelimesini tekrarla sabıkan beyan ettiğimiz harikalı Yirmi 

Dokuzuncu Söze kuvvetli bir karine ile işaret eder.  

                Sonra otuz ikinci mertebede, sûrelerin tâdâdında ehemmiyetle işaret ettiği 

risale-i câmia olan Otuz İkinci Söze yine nazar-ı dikkati kuvvetli celb etmek için 

ve bir nüshada yani "ism-i Adl ve ism-i 

Hakemin tecellîsiyle ve adalet ve mizanıyla ve intizam ve hikmetiyle dünya tamir edilir, 

tahripten kurtulur." İkinci nüsha ile, "O iki ismin râyiha-i tayyibesiyle ve çok hoş 

kokularıyla, dünya güzel kokular alır, attar dükkânı gibi râyiha-i tayyibe verir."  

İşte, ism-i Adl ve ism-i Hakemin parlak bir aynaları ve bir tefsirleri hükmünde olan  

Otuz İkinci Söze parmak basıyor ve mânâ-yı mecazî suretinde ifade eder. 

kelimesinin tekrarıyla, Sözler otuz üç iken bir mertebesi mektuplardan ibaret olduğuna 

ve Otuz İkinci Söz, son mertebesi bulunduğuna îma eder. Ben Süryanî kelimelerinin 

mânâlarını tamamıyla bilemediğimden ve İmam-ı Gazâlî (r.a.) dahi tamamıyla izah 

etmediğinden, Hazret-i İmam-ı Ali'nin (r.a.) o kelimelerle sair risalelere işârâtını 

şimdilik bırakıyorum. 



               Elbette diyebiliriz ki, Hazret-i İmam-ı Ali (r.a.) nasıl ki başta 

yani, "Hazine-i 

esrar olan ile başladım. Ruhum, onunla o hazineyi 

keşfetti" diyerek sâir işarâtın karinesiyle bir mânâ-yı işârî ve bir medlûl-ü mecazî 

suretinde Risale-i Nur'un Bismillâh'ı hükmünde ve fâtihası ve besmelesi ve 

Bismillâh'daki büyük sırrın hakikatini beyan eden ve kısa ve gayet kuvvetli Birinci Söz 

namında olan Bismillâh Risalesine îma, belki remiz, belki işaret ediyor. Aynen öyle de, 

sair işârâtın karine ve münasebetiyle ve huruf-u Kur'âniyenin esrarından bahseden ve 

Rumuzât-ı Semaniye namında bulunan sekiz küçük risalelerin mahiyetlerini andırır bir 

tarzda, ibareyi değiştirerek hurufların esrarıyla istimdat etmeye başlaması, karine-i 

lâtifesiyle muazzam dua ve münâcât ve câmi kasem-i istimdadînin âhirlerinde ve Sözlere 

ve Mektuplara işaretten sonra fıkrasıyla Yirmi 

Dokuzuncu Mektubun bir kısım esrar-ı huruf-u Kur'âniyeyi beyan eden Rumuzât-ı 

Semaniye namında sekiz küçük risalelerin en mühimleri ve feth-i Mekke ve feth-i Şam 

ve feth-i Kudüs ve feth-i İstanbul gibi çok fütuhat-ı İslâmiyeden gaybî haber veren sûre-

i 'nun esrarını beyan ile, fütuhat-ı İslâmiyenin pehlivanı olan 

Hazret-i İmam-ı Ali'nin (r.a.) nazar-ı dikkatini celb eden Feth ve Nasr risalesine, hem 

sûre-i Feth'in en mühim ve en âhir âyetin beş vecihle i'câzını beyan ve ispat ile, 

kahraman-ı İslâm Hazret-i İmam-ı Ali'nin (r.a.) nazar-ı dikkatini celb eden gayet 

kıymetli olan âyet-i Feth risalesi namındaki küçük bir risaleye îma, belki işaret eder 

itikadındayım. Böyle itikada iştirak edilmezse de itiraz edilmemeli.  

 

             Altıncı Remiz:Madem Hazret-i İmam-ı Ali (r.a.), üstad-ı kudsîsinden aldığı 

derse binaen, Kur'ân'a taallûk eden gelecek hâdisattan haber veriyor. Ve "Benden 

sorunuz" diye müteaddit ve doğru haberleri verip bir şah-ı velâyet olduğunu öyle 

kerametlerle ispat etmiş. Ve madem bu asırda Avrupa dinsizleri ve ehl-i dalâlet 

münâfıkları, dehşetli bir surette Kur'ân'a hücumu hengâmında Risale-i Nur o seyl-i 

dalâlete karşı mukavemet edip, Kur'ân'ın tılsımlarını keşfederek hakikatini muhafaza 

ediyor. 

Ve madem fıkrasıyla, 

Yirmi Sekizinci Lem'ada ispat edildiği gibi sarahata yakın bir surette Risale-i Nur'a 

işaret etmekle beraber, Sûre-i Nur'daki âyetü'n-Nur'un Risale-i Nur'a işaretine işaret 

eder.  

Ve madem mânâ ve cifirce tam tamına Risale-i Nur'a tevafuk 

ediyor.  

            Elbette diyebiliriz ki, bu fıkranın akabinde 



fıkrasıyla Risale-i Nur'un 

bidayette On İki Söz namında iştihar ve intişar eden on iki küçük risalelerine 

karinesiyle, bu fıkradaki on iki Süryanî kelimeler onlara birer işarettir. Gerçi elimde 

bulunan Celcelûtiye nüshası en sahih ve en mutemeddir. İmam-ı Gazâli (r.a.) gibi çok 

imamlar Celcelûtiye'yi şerh etmişler. Fakat bu Süryanî kelimelerinin mânâsını tam 

bilmediğimden ve nüshalarda ihtilâf bulunduğundan, herbirisinin vech-i işaretini ve 

münasebetini şimdilik bilmediğimden bırakıyorum.  

                Elhasıl: Hazret-i İmam-ı Ali (r.a.) bir defa fıkrasıyla âhirzamanda 

Risale-i Nur'u dua ile Allah'tan niyaz eder, ister ve bidayette on iki risaleden ibaret 

bulunduğundan, yalnız on iki risalesine işaret ediyor. İkinci defada 

fıkrasıyla daha sarîh bir surette Risale-i Nur'u medh ü senâ ile göstererek, tekemmülüne 

işareten, umum Sözleri ve Mektupları ve Lem'aları remzen haber verir.  

Hem On İki Söz namıyla çok intişar eden o küçücük risaleler bu fıkradaki kelimeler gibi 

birbirine ismen ve sureten benzedikleri gibi, "bedi" mânâsında olan Celcelûtiye 

kelimesine mutabık olarak, herbiri gayet bedi' bir tarzda, güzel bir temsille, büyük ve 

derin bir hakikat-i Kur'âniyeyi tefsir ve ispat eder.  

             Eğer bir muannid tarafından denilse, "Hazret-i İmam-ı Ali (r.a.) bu umum 

mecazî mânâları irade etmemiş."  

             Biz de deriz ki:  

             Faraza Hazret-i İmam-ı Ali (r.a.) irade etmezse, fakat kelâm delâlet eder. Ve 

karinelerin kuvvetiyle işârî ve zımnî delâletle mânâları içine dahil eder.  

              Hem madem o mecazî mânâlar ve işârî mefhumlar haktır, doğrudur ve vâkıa 

mutabıktır; ve bu iltifata lâyıktırlar ve karineleri kuvvetlidir. Elbette Hazret-i İmam-ı 

Ali'nin (r.a.) böyle bütün işârî mânâları irade edecek küllî bir teveccühü faraza 

bulunmazsa -Celcelûtiye vahiy olmak cihetiyle- hakikî sahibi, Hazret-i İmam-ı Ali'nin 

(r.a.) üstadı olan Peygamber-i Zîşanın (a.s.m.) küllî teveccühü ve üstadının Üstad-ı 

Zülcelâlinin ihâtalı ilmi onlara bakar, irade dairesine alır. Bu hususta benim hususi ve 

kat'î ve yakîn derecesindeki kanaatimin bir sebebi şudur ki:  

Müşkülât-ı azîme içinde el-Ayetü'l-Kübrânın tefsir-i ekberi olan Yedinci Şuâyı 

yazmakta çok zahmet çektiğimden, bir kudsî teselli ve teşvike cidden çok muhtaçtım. 

Şimdiye kadar mükerrer tecrübelerle bu gibi haletlerimde inâyet-i İlâhiye imdadıma 

yetişiyordu. Risaleyi bitirdiğim aynı vakitte, hiç hatırıma gelmediği halde, birden bu 

keramet-i Aleviyenin zuhuru bende hiçbir şüphe bırakmadı ki, bu  

dahi benim imdadıma gelen sair inâyet-i İlâhiye gibi Rabb-i Rahîmin bir inâyetidir. 

İnâyet ise aldatmaz, hakikatsiz olmaz.  

 

                Yedinci Remiz : 



Hazret-i İmam-ı Ali (r.a.) nasıl ki, 

diye birinci fıkrasıyla Yedinci Şuâya işaret etmiş. Öyle de, aynı fıkra ile "âlî bir 

tefekkürnâme ve tevhide dair yüksek bir mârifetname" namında olan Yirmi Dokuzuncu 

Arabî Lem'aya dahi işaret eder. İkinci fıkrasıyla İsm-i âzam ve Sekîne denilen esmâ-i 

sitte-i meşhurenin hakikatlerini gayet âlî bir tarzda beyan ve ispat eden ve Yirmi 

Dokuzuncu Lem'ayı takip eyleyen Otuzuncu Lem'a namında altı nükte-i esmâ risalesine 

cümlesiyle işaret ettiğinden, sonra akabinde risale-i esmâyı 

tâkip eden Otuz Birinci Lem'anın Birinci Şuâsı olarak otuz üç âyet-i Kur'âniyenin 

Risale-i Nur'a işârâtını kaydedip hesab-ı cifrî münasebetiyle baştan başa ilm-i huruf 

risalesi gibi görünen ve bir  

mucize-i Kur'âniye hükmünde bulunan risaleye kelimesiyle 

işaret edip, der'akap kelâmıyla dahi risale-i hurufiyeyi 

takip eden ve el-Ayetü'l-Kübrâ'dan ve başka Resâil-i Nuriyeden terekküp eden ve Asâ-

yı Mûsâ namını alan ve Asâ-yı Mûsâ gibi, dalâletin ve şirkin sihirlerini iptal eden Risale-

i Nur'un şimdilik en son ve âhir risalesine Asâ-yı Mûsâ nâmını vererek işaretle beraber 

mânevî karanlıkları dağıtacağını müjde ediyor.  

             Evet, kelimesiyle Yedinci Şuâya işareti kuvvetli karinelerle ispat 

edildiği gibi, aynı kelime, diğer bir mânâ ile elhak Risale-i Nur'un Ayetü'l-Kübrâsı 

hükmünde ve ekser risalelerin ruhlarını cem eden ve Arabî bulunan Yirmi Dokuzuncu 

Lem'aya bu kelâm "müstetbeâtü't-terâkib" kaidesiyle ona bakıyor, efradına dahil 

ediyor. Öyleyse; Hazret-i İmam-ı Ali (r.a.) dahi bu fıkradan ona bakıp işaret eder 

diyebiliriz.  

            Hem sair işârâtın karinesiyle, hem Mektubat'tan sonra Lem'alara, başka bir 

tarz-ı ibare ile îma ederek Lem'aların en parlağının telifi dehşetli bir zamanda ve hapis 

ve idamdan kurtulmak ve emniyet ve selâmet bulmak için mânâyı mecazî ve mefhum-u 

işârî ile Hazret-i Ali (r.a.) kendi lisanını büyük tehlikelerde bulunan müellifin hesabına 

istimal ederek yani, "Yâ Rab, beni kurtar, emân ve emniyet 

ver" diye dua etmesiyle, tam tamına Eskişehir Hapishanesinde idam ve uzun hapis 

tehlikesi içinde telif edilen Yirmi Dokuzuncu Lem'anın ve sahibinin vaziyetine tevafuk 

karinesiyle kelâm-ı zimnî ve işârî delâlet ettiğinden diyebiliriz ki, Hazret-i İmam-ı Ali 

(r.a.) dahi bundan, ona işaret eder.  

             Hem Otuzuncu Lem'a namında ve altı nükte olan risale-i esmâya bakarak 

deyip sair işârâtın karinesiyle, hem Yirmi Dokuzuncu Lem'aya takip 

karinesiyle, hem ikisinin isimde ve esmâ lâfzında tevafuk karinesiyle, hem teşettüt-ü 

hale ve sıkıntılı bir gurbete ve perişaniyete düşen müellifi onun telifi bereketiyle teselli 

ve tahammül bulmasına ve mânâ-yı mecazî cihetinde Hazret-i İmam-ı Ali'nin (r.a.) 



lisanıyla kendine dua olan yani "İsm-i âzam olan o 

esmâ risalesinin bereketiyle beni teşettütten, perişaniyetten hıfz eyle yâ Rabbi" meâli, 

tam tamına o risale ve sahibinin vaziyetine tevafuk karinesiyle kelâm-ı mecazî delâlet ve 

İmam-ı Ali'nin (r.a.) ise gaybî işaret eder diyebiliriz. 

                Hem madem Celcelûtiye'nin aslı vahiydir ve esrarlıdır ve gelecek zamana 

bakıyor ve gaybî umûr-u istikbaliyeden haber veriyor.  

                Ve madem Kur'ân itibarıyla bu asır dehşetlidir ve Kur'ân hesabıyla Risale-i 

Nur bu karanlık asırda ehemmiyetli bir hadisedir.  

                Ve madem sarahat derecesinde çok karine ve emarelerle Risale-i Nur 

Celcelûtiye'nin içine girmiş, en mühim yerinde yerleşmiş.  

                Ve madem Risale-i Nur ve eczaları bu mevkie lâyıktırlar ve Hazret-i İmam-ı 

Ali'nin (r.a.) nazar-ı takdirine ve tahsinine ve onlardan haber vermesine liyakatleri ve 

kıymetleri var.  

                Ve madem Hazret-i İmam-ı Ali (r.a.) Siracü'n-Nur'dan, zâhir bir surette haber 

verdikten sonra, ikinci derecede perdeli bir tarzda Sözlerden sonra Mektuplardan, 

sonra Lem'alardan, risalelerdeki gibi aynı tertip, aynı makam, aynı numara tahtında, 

kuvvetli karinelerin sevkiyle kelâm delâlet ve Hazret-i İmam-ı Ali'nin (r.a.) işaret 

ettiğini ispat eylemiş.  

               Ve madem başta, 

risalelerin başı ve Birinci Söz olan Bismillâh Risalesine baktığı gibi, kasem-i câmi-i 

muazzamın âhirinde, risalelerin kısm-ı âhirleri olan son Lem'alara ve Şuâlara, hususan 

bir Ayetü'l-kübra-yı tevhid olan Yirmi Dokuzuncu Lem'a-i harika-i Arabiye ve risale-i 

esmâ-i sitte ve risale-i işarât-ı huruf-u Kur'âniye ve bilhassa şimdilik en âhir Şuâ ve Asâ-

yı Mûsâ gibi, dalâletlerin bütün mânevî sihirlerini iptal edebilen bir mahiyette bulunan 

ve bir mânâda Ayetü'l-Kübrâ namını alan risale-i harikaya bakıyor gibi bir tarz-ı ifade 

görünüyor.  

              Ve madem, birtek meselede bulunan emâreler ve karineler, meselenin vahdeti 

haysiyetiyle, emareler birbirine kuvvet verir, zayıf bir münasebetle bir tereşşuh dahi 

menbaına ilhak edilir.  

              Elbette, bu yedi adet esaslara istinaden deriz: Hazret-i İmam-ı Ali (r.a.) nasıl ki 

meşhur Sözlere tertipleri üzerine işaret etmiş ve Mektubat'tan bir kısmına ve 

Lem'alardan en mühimlerine tertiple bakmış. Öyle de, 

cümlesiyle Otuzuncu Lem'aya, yani müstakil Lem'alardan en son olan Esmâ-i Sitte 

Risalesine tahsin ederek bakıyor ve kelâmıyla dahi Otuzuncu 

Lem'ayı takip eden İşarât-ı Huruf-u Kur'âniye Risalesine takdir edip işaretle tasdik 

ediyor.  

             kelimesiyle dahi şimdilik en âhir risale ve tevhid ve 

imanın elinde Asâ-yı Mûsâ gibi harikalı en kuvvetli bürhan olan mecmua risalesini 

senâkârâne remzen gösteriyor gibi bir tarz-ı ifadeden bilâperva hükmediyoruz ki, 

Hazret-i İmam-ı Ali (r.a.) hem Risale-i Nur'dan, hem çok ehemmiyetli risalelerinden 



mânâ-yı hakikî ve mecazî ile işârî ve remzî ve îmâî ve telvihî bir surette haber veriyor. 

Kimin şüphesi varsa, işaret olunan risalelere bir kere dikkatle baksın. İnsafı varsa 

şüphesi kalmaz zannediyorum. Buradaki mânâ-yı işârî ve medlûl-u mecazîlere 

karinelerin en güzeli ve lâtifi, aynı tertibi muhafaza ile verilen isimlerin münasebetidir. 

Meselâ, yirmi dokuz, otuz ve otuz bir ve otuz iki mertebe-i tâdâdda Yirmi Dokuz ve 

Otuz ve Otuz Bir ve Otuz İkinci Sözlere gayet münasip isimlerle ve başta Sözlerin başı 

olan Birinci Söze, aynı besmele sırrıyla ve âhirde şimdilik risalelerin âhirine, mâhiyetini 

gösterir lâyık birer isim vererek işaret etmesi gerçi gizli ise de, fakat çok güzeldir ve 

letafetlidir. 

                  Sekizinci Remiz:Bu remzin beyanından evvel en mühim, iki suale cevap 

yazılacak.  

                Birinci sual: Bütün kıymettar kitaplar içinde Risale-i Nur, Kur'ân'ın işaretine 

ve iltifatına ve Hazret-i İmam-ı Ali'nin (r.a.) takdir ve tahsinine ve Gavs-ı Azamın 

teveccüh ve tebşirine veçh-i ihtisası nedir? O iki zâtın kerametle Risale-i Nur'a bu kadar 

kıymet ve ehemmiyet vermenin hikmeti nedir?  

                Elcevap: Malûmdur ki, bazı vakit olur, bir dakika, bir saat; ve belki bir gün, 

belki seneler kadar; ve bir saat, bir sene, belki bir ömür kadar netice verir ve 

ehemmiyetli olur. Meselâ, bir dakikada şehid olan bir adam, bir velâyet kazanır. Ve 

soğuğun şiddetinden incimad etmek zamanında ve düşmanın dehşet-i hücumunda bir 

saat nöbet, bir sene ibadet hükmüne geçebilir.  

               İşte, aynen öyle de, Risale-i Nur'a verilen ehemmiyet dahi, zamanın 

ehemmiyetinden, hem bu asrın şeriat-ı Muhammediyeye (a.s.m.) ve şeâir-i Ahmediyeye 

(a.s.m.) ettiği tahribatın dehşetinden, hem bu âhirzamanın fitnesinden eski zamandan 

beri bütün ümmet istiâze etmesi cihetinden, hem o fitnelerin savletinden mü'minlerin 

imanlarını kurtarması noktasından, Risale-i Nur öyle bir ehemmiyet kesb etmiş ki; 

Kur'ân ona kuvvetli işaretle iltifat etmiş. Ve Hazret-i İmam-ı Ali (r.a.) üç kerametle ona 

beşaret vermiş. Ve Gavs-ı Azam (r.a.) kerametkârâne ondan haber verip tercümanını 

teşci etmiş. 

            İkincisi: Hazret-i İmam-ı Ali (r.a.) başta 

ve ortalarında 

ve âhirde 

bir hazine-i ulûm olarak gösteriyor. 

Halbuki, zâhirinde yalnız bir münâcâttır. Hattâ İmam-ı Ali'nin (r.a.) hakikat-feşan sair 

kasideleri ve ilmî başka münâcâtları gibi, esrar-ı ilmiye ile tam münasebeti görünmüyor. 

Benim hususî kanaatım şudur ki: Celcelûtiye, madem Risale-i Nur'u içine almış ve 

sinesine basıp mânevî veled gibi kabul etmiş, elbette fıkrası ile 

kendi hazinesinin bir kısım pırlantalarını âhirzamanda neşreden Risale-i Nur'u şahit 

gösterip Celcelûtiye'yi bir hazine-i ulûm ve bir define-i ilmiyedir diye bihakkın medh ü 

senâ edebilir. 



                  Üçüncüsü: Malûmdur ki, bazan gayet küçük bir emare, bazı şerait dahilinde 

gayet kuvvetli bir delil hükmüne geçer, yakîn derecesinde kanaat verir. Bana böyle 

kanaat veren çok misallerinden yalnız sabık beyan ettiğim birtek misal bana kâfi 

geliyor. Şöyle ki:  

               Hazret-i İmam-ı Ali (r.a.) fıkrasıyla Risale-i Nur'u tarihiyle ve 

ismiyle ve mahiyetiyle ve esaslarıyla ve hizmetiyle ve vazifesiyle gösterdikten sonra, 

Süryanîce isimleri tâdâd ederek münâcât eder. Otuz iki veya otuz üç adet isimlerde iki 

defa kelimesini tekrar eder. Biri, yirmi yedincide ; diğeri, otuz birde 

der.  

             İşte Risale-i Nur'un Sözleri otuz üç ve bir cihette otuz iki ve Mektubat 

namındaki risalelerin dahi bir cihette otuz iki ve bir cihette otuz üç olup bu münâcâtla 

mutabık olması ve yalnız risale şeklinde iki adet zeyilleri bulunması ve o zeyillerin birisi 

Yirmi Yedinci Sözün ehemmiyetli zeyli ve diğeri Otuz Birinci Sözün kıymettar zeyli 

olması ve o iki zeyl risalesinin müstakil mertebe ve numaraları bulunmaması ve 

kelimesi dahi aynı yerde, aynı mânâda tevafuk etmesi bana iki kere iki dört eder 

derecesinde kanaat veriyor ki, Hazret-i İmam-ı Ali (r.a.) tebeî bir mânâ ile ve işârî bir 

mefhumla Risale-i Nur'a, hattâ zeyillerine bakmak için öyle yapmış. Daha çok karineler 

ve birer Söze işaret eden münasebetler var. Fakat gizli ve ince olduklarından 

zikredilmedi. 
Haşiye 

 

 

Haşiye  

            Meselâ, yirmi sekizinci mertebede kelimesiyle Yirmi Sekizinci 

Sözün âhiri olan Cehennem meselesinin çok kuvvetli bir burhanına işaret edip baştaki 

Cennet meselesinin yalnız iki üç sual ve cevaba dair bahsi ise, başka yerde işaret 

ettiğinden münasebet gizlenmiş.  

                 Hem meselâ, ikinci mertebede kelimesiyle, hem İkinci Söze, hem İkinci 

Mektuba, hem İkinci Lem'aya, hem İkinci Şuâya baktığından münasebet 

genişlendiğinden gizlenmiş.  

               Hem meselâ ve ve ve ve yani, beşinci mertebede 

bulunması, hem Beşinci Söze, hem Beşinci Mektuba, hem Beşinci Lem'aya ve Dördüncü 

Şuâ olan Ayet-i Hasbiye Risalesine, hem Üçüncü Şuâ olan Münâcâta baktığı cihetle 

münasebet genişlenmiş, gizlenmiş. Buna başkaları kıyas edilsin. “
440
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“Altıncı nokta: İmam-ı Ali'nin  

-1- emrettiği gibi, insan küçük bir cisim ise de, büyük âlemi içine alacak kadar 

büyüktür. Öyle ise cüz'î istifadesi küllî olur, öyle ise abesiyet yoktur.”
441

 

“Evet, şeddesiz beş yüz (500) eder; doksandır (90). İstikbale bakan çok 

âyetler, hem bu asrımıza, hem o asırlara işaret etmeleri cihetinde istikbalden haber 

veren İmam-ı Ali (r.a.) ve Gavs-ı âzam (k.s.) dahi, aynen hem bu asrımıza, hem o asra 

bakıp haber vermişler.”
442

 

“Birincisi: "Eğer perde-i gayb açılsa yakînim ziyadeleşmeyecek" diyen İmam-ı 

Ali (radıyallahu anh) ve yerde iken Arş-ı âzamı ve İsrafil'in azamet-i heykelini temâşâ 

eden Gavs-ı âzam (k.s.) gibi keskin nazar ve gayb-bîn gözleri bulunan binler aktâb ve 

evliya-yı azîmeyi câmi ve âl-i Muhammed nâmıyla şöhretşiâr-ı âlem olan cemaat-i 

nuraniyenin icmâ ile tasdikleridir.”
443

 

“Rabian: Risaletü'n-Nur, kendi kendine Kur'an'ın himayeti ve hıfz-ı Rabbânî 

altında intişar ediyor. İmam-ı Ali (r.a.) iki defa "sırren, sırren" demesi işaret eder ki, 

perde altında daha ziyade feyiz ve nur verir. Sizin gibi kardeşlerim, zamanın sarsıntılı 

hadisatına karşı-şimdiye kadar gibi-yine tam mukavemet eder ümidindeyim. 

. düsturumuz olmalı.”
444

 

“Risale-i Nur, kendi sadık ve sebatkar şakirtlerine kazandırdığı çok büyük kâr ve 

kazanç ve pek çok kıymettar neticeye mukabil fiyat olarak, o şakirtlerden tam ve halis 

bir sadakat ve daimi ve sarsılmaz bir sebat ister. Evet, Risale-i Nur on beş senede 

kazanılan kuvvetli iman-ı tahkikiyi on beş haftada ve bazılara on beş günde 

kazandırdığını, yirmi senede, yirmi bin zat tecrübeleriyle şehadet ederler.  

Hem, iştirak-i âmâl-i uhreviye düsturuyla, herbir şakirdine, herbir günde binler halis 

lisanlarla edilen makbul duaları ve binler ehl-i salâhatin işledikleri âmâl-i salihanın 

misil sevaplarını kazandırıp, herbir hakikî sadık ve sebatkar şakirdini amelce binler 

adam hükmüne getirdiğine delil, kerametkârâne ve takdirkârâne İmam-ı Ali 

Radıyallahü Anhın üç ihbarı ve keramet-i gaybiye ve Gavs-ı Âzamdaki (k.s.) 

tahsinkârâne ve teşvikkârâne beşareti ve Kur'an-ı Mucizü'l-Beyânın kuvvetli işaretiyle 
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o halis şakirtler, ehl-i saadet ve ashab-ı Cennet olacaklarına müjdesi pek kat'î ispat 

ederler. Elbette böyle bir kazanç, öyle bir fiyat ister.”
445

  

“Hazret-i İmam-ı Ali Radıyallahü Anh iki defa demesi, Risale-i Nur 

perde altında tenevvür ve tenvir eder diye işaret ediyor. Mümkün olduğu kadar geçici 

rüzgârlara ehemmiyet vermeyiniz, bakmayınız. Zaten mabeyninizde samimi tesanüt ve 

meşveret-i şer'iye, sizi öyle şeylerden muhafaza eder. İçinizdeki şahs-ı manevinin fikrini, 

o meşveretle bildirir.Kardeşiniz ve sizinle dünyada, berzahta, ahirette müteşekkirâne 

iftihar eden ve edecek hizmet-i Kur'aniyede arkadaşınız. Said Nursî”
446

 

“İmam-ı Ali Radıyallahü Anhın 

emrine inkıyad etmek icap ettiğinden, Risale-i Nur'u gizli okumak, gizli yazmak, gizli 

neşretmek lazımdı. O kardeşlerimizin bu emre riayet etmemesinden ileri geldiğinden, 

hafif şefkat tokatı yediklerinden, tekrar geçmiş olsun.  

Hiç merak etmesinler, hiçbir şey yapılmaz ve yapamaz ve göremezler. Bu hadiseden 

müteessir olup çekinmeyiniz; bilâkis çalışmanızı ziyadeleştirin ki, tecrübe-i meydan-ı 

imtihanda muvaffak olasınız. Risale-i Nur'a sık sık ilişirler, fakat bir halt edemezler. 

Çünkü, Gavs-ı Âzam (k.s.) ve İmam-ı Ali (r.a.) gibi zatların himayeleri ve duaları 

berekâtına, Hafîz-ı Hakikî hıfz eder. Elhamdü lillâh, hâzâ min fadli Rabbî. Ruhânî 

inkıbaz inşaallah geçecektir.  

              Risale-i Nur *. sırrına mazhardır. Ondan istimdat et. 

Risale-i Nur talebeleri birbirinin ibadetinden hissedar olduklarından, daimi virdleri 

olan bu ayet-i azime size de şifa verir. Risale-i Nur'u yazınız, ihtiyata riayet ediniz.  

Bütün kardeşlerime selam ve hürmetler. Risale-i Nur'a çalışmanızı tekrar tavsiye 

ederim, kardeşlerim. Kardeşiniz Selâhaddin”
447

 

“Her vakit ihtiyat iyidir. Zaten Hazret-i İmam-ı Ali Radıyallahü Anh de 

kerametkârane bize ihtiyatı tavsiye ediyor. Şimdi, Şark tarafında yeni bir hâdise: Bir 

şeyh tarafından, kendi müridleri ve halifeleri vasıtasıyla din lehinde, eskiden beri 

meşhur olmuş Şeyh Ahmed namında türbedâr-ı Nebevî tarafından vasiyetname-i 

Peygamberî (a.s.m.) namında bir eser, o havalide gezmiş, intişar etmiş. Oralarda çalışan 

kahraman Selâhaddin'i bir derece ihtiyata sevk edip, bütün siyasetlerin fevkinde ve 

siyasetlere tenezzül etmeyen Risale-i Nur cereyanı, öyle siyasete temas edebilen 

cereyanlarla iştiraki görünmemek için, daha ziyade ihtiyat ve tevakkufa mecbur olmuş. 

Bugün, beş ay, Ankara'ya bir vazifeyle gitmek için buraya geldi. Bir hafiye onu takip 

edip o da arkasından girdi. Ben o casusa, Selâhaddin kalktıktan sonra, dedim ki:  
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Risale-i Nur ve ondan tam ders alan biz şakirtleri, değil dünya siyasetlerine, belki bütün 

dünyaya karşı da Risale-i Nur'u âlet edemeyiz ve şimdiye kadar da etmemişiz. Biz ehl-i 

dünyanın dünyalarına karışmıyoruz. Bizden zarar tevehhüm etmek divaneliktir.”
448

 

“Risale-i Nur'un makbuliyetine imza basan ve gaybi işaretlerle ondan haber 

veren sekiz parçadan birinci parçadır. Aynı meseleye, aynı davaya ittifakları sarahat 

derecesindedir. Vahdet-i mesele cihetiyle o emareler birbirine kuvvet verir, teyid eder. 

O sekizden üç tanesi İmam-ı Ali nin üç keramet-i gaybiyesiyle Risale-i Nur dan haber 

vermesine dairdir. “
449

 

 “Şimdi eğer mecbur olsam ve size ve Risale-i Nur a zarar gelmemek için kabul 

etsem, yine ileride millete iade etmek üzere saklayacağım. Zaruret-i kat iye derecesinde, 

kendime yalnız az bir parça sarf edeceğim. İşittim ki, eğer reddetsem, onlar, hususan 

lehimde iaşem için çalışanlar gücenecekler. Ve aleyhimde olanlar diyecekler: "Bu adam 

başka yerden iaşe ediliyor." O bedbahtlar, iktisadın harikulade bereketini bilmiyorlar 

ve iki günde beş kuruşluk ekmek bana kafi geldiğini görmemişler ki, bütün bütün asılsız 

bir evhama kapılıyorlar.  

              Eğer kabul etsem, yetmiş senelik hayatım gücenecek; ve bu zamandan haber 

verip tama ve maaş yüzünden bid alara giren ve ihlası kaybeden alimleri tokatlayan 

İmam-ı Ali Radıyallahu Anh dahi benden küsecek ihtimali var; ve Risale-i Nur'un 

hakiki ve safi olan ihlası beni de ihlassızlıkla itham etmek ciheti var. Ben, hakikaten 

tahayyürde kaldım.”
450

 

“Hazret-i Ali (r.a.) fıkrasında Ayetü'l-Kübrâ yüzünden 

şakirtleri bir musibete düşüp ve onun berekatıyla emniyet ve selamete çıkacaklarını 

kerametkarane haber verdiği gibi, Ayetü'l-Kübrâ risalesi Nurlar içinde yüzer matbu 

nüshasıyla serbestiyet noktasında daha ziyade mevki alması cihetiyle bu memlekete üç 

büyük yağmur rahmetine birinci vesile olduğu gibi; ben, dünya halini bilmiyorum, fakat 

eskiden beri boğazımızı sıkan ve daima bizi istila etmeye fırsat bekleyen ve dehşetli 

kuvvet alan ve taraftarlar bulan ve bizi istinadsız zannıyla fırsat bekleyenin istilasından 

ve esaretinden Ayetü'l-Kübrâ ve arkadaşlarının serbestiyeti çok hadise ve emarelerle, 

şimdiye kadar Risale-i Nur, sadaka gibi, belaların def'ine bir vesile olduğundan, bu da 

bu belaya karşı vesiledir denilebilir. Ve İmam-ı Ali Radıyallahu Anhın 

fıkrasında bir vecihte Ayetü'l-Kübrâ risalesi maksut olduğu 

gibi, Denizli Meyvesinin on bir meselesi "Hüccetü l-Baliğa," on bir hüccetiyle, aynen 

Asa-yı Musa nın on bir mucizesine tevafuk edip, bu fıkrada aynen Ayetü'l-Kübrâ 

risalesi gibi İmam-ı Ali nin (r.a.) medar-ı nazarı olduğu kalbime ihtar edildi.  
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Demek Meyve Risalesi, Asa-yı Musa gibi, çok firavunları susturur, mağlup eder. 

Ayetü'l-Kübrâ yı tab eden kahraman ve mübarek kardeşlerimiz, pek büyük bir hizmet-i 

Nuriye yapmışlar. Merhum Hafız Ali nin (r.a.) hizmet-i Nuriyesi bununla da devam 

ediyor. 

            …. Evet, İmam-ı Ali nin (r.a.) Ayetü'l-Kübrâ hakkında verdiği haberi tam 

tamına Denizli hadisesi tasdik etti. Çünkü bu risalenin gizli tab ı hapsimize bir vesile 

oldu; ve onun kudsi ve çok kuvvetli hakikati galebesiyle beraat ve necatımıza 

ehemmiyetli bir sebep oldu. İmam-ı Ali nin (r.a.) keramet-i gaybiyesini körlere de 

gösterdi. [Ya Rab! Ayetül-Kübra hürmetine beni musibetten kurtar, 

eman ve emniyet ver.] hakkımızdaki duasının kabulünü ispat etti.”
451

 

“Şimdi bir ihtar ile kat i kanaatim geldi: O talebe arkadaşlarım, o üstadlar 

hükmünde hocalarım, o mürşidlerim, evliya ve şeyhlerim, bir hiss-i kablelvuku ile ruhu 

hissedip akıl bilmeyerek-ki en lüzumlu bir zamanda-o talebeler içinde ve o hocaların 

şakirtleri içinde ve o mürşidlerin müridleri içinde parlak bir nur çıkacak, ehl-i imanın 

imdadına gelecek diye, o istikbaldeki nimet-i İlahiyeye gayet ağır ve acip şerait içinde ve 

hadsiz muarızların karşısında ve bin seneden beri kuvvet bulan dalaletin mukabilinde 

ve gayet vehham ve garazkar düşmanlarımızın desiselerinin ihatasında ve iki dehşetli 

mahkemenin uzun tetkikatında Risale-i Nur'un bu fevkalade galebesi ve harikulade 

perde altında tenviratı ve düşmanlarını mecbur edip serbestiyetini kazanması gösteriyor 

ki, o mevkiine layıktır ki, kablelvuku İmam-ı Ali Radıyallahu Anh ve Gavs-ı Azam 

(kuddise sırruhu) ondan haber verdikleri gibi, bunlar, köy ve nahiye ve vilayetim, 

benimle beraber şuursuz olarak geleceğini hissedip mesrur olmuşlar.”
452

 

“Risale-i Nur'un makbuliyetine imza basan ve gaybi işaretlerle ondan haber 

veren sekiz parçadan birinci parçadır.  

            Aynı meseleye bu risalede yirmi dokuz işaret var. Sair parçalarla beraber bine 

yakın işaretler, rumuzlar, imalar, emareler aynı meseleye, aynı davaya bakmaları 

sarahat derecesindedir. Vahdet-i mesele cihetiyle, o emareler birbirine kuvvet verir, 

teyid eder. O sekizden üç tanesi, İmam-ı Ali Radiyallahu Anh, üç keramet-i gaybiyesiyle 

Risale-i Nur dan haber vermiş.”
453

 

“Kardeşlerim, çoktan size söylemek lazım gelirken unutmuştum. Kerametli 

Yirmi Dokuzuncu Söz, o Sözün yalnız birinci makamıdır. O Sözün ikinci makamı ise, 

ehemmiyetine binaen-ki, bir vecihte ona da "Ayetü'l-Kübrâ" namını İmam-ı Ali 

Radiyallahu Anhu vermiş olan-Yirmi Dokuzuncu Lem a-i Arabiyedir ki, "Allahu 
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Ekber" gibi sair tesbihatın mertebelerindeki Nur ları beyan ediyor ve Hizb-i Nuriyenin 

de bir me hazıdır.”
454

 

“Hem, "Risale-i Nur mesleği, tarikat değil, hakikattir, Sahabe mesleğinin bir 

cilvesidir. Bu zaman tarikat zamanı değil, imanı kurtarmak zamanıdır." Risale-i Nur, 

bu hizmeti lillahilhamd en müşkül ve ağır zamanlarda yapmış ve yapıyor. Risale-i Nur 

dairesi, Hazret-i Ali ve Hasan ve Hüseyin in (r.a.) ve Gavs-ı Azamın (k.s.) ihbarat-ı 

gaybiyeleriyle, şakirtlerinin bu zamanda bir dairesidir. Çünkü Hazret-i Ali, üç keramet-

i gaybiyesiyle Risale-i Nur dan haber verdiği gibi, Gavs-ı Azam (k.s.) da kuvvetli bir 

surette Risale-i Nur dan haber verip tercümanını teşci etmiş. Bu mahrem dört Risale-i 

Keramet-i Aleviye ve Gavsiyeye ait dört risale inşaallah bir vakit size gönderilebilir. 

Mahkeme ehl-i vukufu, onlara itiraz edememiş. Yalnız "Bu yazılmamalıydı" diye küçük 

bir tenkit etmişler. Ben de cevap verdim, onlar sustular. Zaten Üveysi bir surette 

doğrudan doğruya hakikat dersimi Gavs-ı Azamdan (k.s.) ve Zeynelabidin (r.a.) ve 

Hasan, Hüseyin (r.a.) vasıtasıyla İmam-ı Ali den (r.a.) almışım. Onun için, hizmet 

ettiğimiz daire onların dairesidir.”
455

 

“Size yazmıştım ki: Nasıl Hizb-i Nuriye Risale-i Nur'un ve Ayetü'l-Kübrâ nın bir 

hülasasıdır; öyle de, on dakika zarfında Hizb-i Nuriyenin bir hülasası, bu Ramazan-ı 

Şerifin feyzinden ve Ramazan da telif edilen ve yeni intişar eden Ramazaniye Risalesi 

olan Ayetü'l-Kübrâ nın otuz üç mertebe-i vücub ve vücud ve tevhid otuz üç elsine-i 

külliye ile tezahür ettiği gibi, ruh ve hayal ve kalb o noktadan öyle bir inbisat ve inkişaf 

etti ki, herbir mertebenin söylediği şehadetini dediğim vakit, o külli lisan 

benim oluyor gibi azametli bir tevhid hissettiğimden, Ayetü'l-Kübrâ, güneş gibi İmân 

nurlarını ruhlara telkin edebilir. Şeksiz şüphesiz kanaat ettim ve gördüm ve İmam-ı Ali 

nin (r.a.) ona verdiği ehemmiyetin sırrını bildim.”
456

 

“Hem, madem Risale-i Nur şakirtlerinin en büyük üstadı, Peygamberden (a.s.m.) 

sonra Celcelutiye nin şehadetiyle İmam-ı Ali Radıyallahu Anhtır; onun muhabbetini 

dava eden Şiiler, Aleviler, Risale-i Nur'un derslerini Sünnilerden ziyade dinlemeseler, 

Al-i Beyte muhabbet davaları yanlış olur. Zaten kaç sene evvel, o Alevi köyünde üç Ali 

nin himmetiyle masumlar Risale-i Nur u şevkle yazmalarını işittim. Hatta o zamanda, o 

köyü de duama dahil etmiştim. İnşaallah, yine orada imam olmak istenilen kardeşimiz 

Ali nin himmetiyle ve Hafız Ali nin (r.h.) varisi Küçük Ali gibi kardeşlerimizin 

gayretiyle, onların hakkındaki dualarım boş gitmeyecek; o köydeki iki kısım Sünni, 

Alevi ittifak edecek.”
457
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“Birinci sebep: İmam-ı Ali nin (r.a.) işaret ettiği gibi, perde altında her müştak, 

kendi kalemiyle veyahut başka kalemi çalıştırmasıyla büyük bir ibadet ve ahirette 

şehidlerin kanıyla racihane muvazene edilen mürekkep ile mücahede hükmündeki 

kitabetle envar-ı imanı neşretmektir. Eğer tab' edilse, herkes kolayca elde ettiği için, 

kemal-i merakla ona çalışamaz, bilfiil neşrine hizmet vazifesini kaybeder. “
458

 

“Halbuki, bu memlekete maddi ve manevi bereketi ve fevkalade hizmeti ve 

umum alem-i İslama taalluk edecek hakaiki cami olduğu, otuz üç ayat-ı Kur'âniyenin 

işaretiyle ve İmam-ı Ali nin (r.a.) üç keramet-i gaybiyesiyle ve Gavs-ı Azamın kat i 

ihbarıyla tahakkuk etmiş olan Risale-i Nur'un siyasetle alakası yoktur. Fakat, küfr-ü 

mutlakı kırdığı için, küfr-ü mutlakın altı olan anarşilik ve üstü olan istibdad-ı mutlakı, 

esasıyla bozar, reddeder. Emniyeti ve asayişi ve hürriyeti ve adaleti temin eder.  

Risale-i Nur a, daha vatana, idareye zararı dokunmak bahanesiyle tecavüz edilmez. 

Daha kimseyi o bahaneyle inandıramazlar. Fakat cepheyi değiştirip, din perdesi altında 

bazı safdil hocaları veya bid a taraftarları veya enaniyetli sofi meşreplileri, bazı 

kurnazlıklarla Risale-i Nur a karşı iki sene evvel İstanbul da ve Denizli civarında olduğu 

gibi istimal etmeye münafıklar belki çabalayacaklar. İnşaallah muvaffak olamazlar.”
459

 

“Ona "Kürdi" denilmesi ve kaside-i Hazret-i İmam-ı Ali de (r.a.) görülen 

kelimesinin hazf ve kalbiyle "Kürt" ima ve işaretinin bulunması, gerçekten 

Kürtlüğüne delalet etmez ve onun manevi silsile-i şerafet ve siyadetten tenzil ve teb idini 

icap ettirmez. Bu isnad ve izafe, Kürdistan da doğup büyüyen ve bu lakapla maruf ve 

meşhur olan bu zatın Risaletin-Nur'un tercümanı olduğunu sırf aleme ilan etmek 

içindir; yoksa Kürtlüğünü ispat etmek için değildir.  

                  Kürtçe bilmesi, o kıyafete girmesi ve öyle görünmesi, kendini setr ve ihfa için 

olup, hakiki hüviyet ve milliyetini ihlal ve inkar mana ve maksadıyla değildir diye 

düşünüyorum.”
460

 

“Saniyen: Mümkün olduğu kadar Asa-yı Musa mecmuasını yazmakta fütur ve 

tevakkuf verilmesin. O kudsi birinci vazifenin pek çok ehemmiyeti var; 

Onun hakkında İmam-ı Ali (r.a.) demiş.  

Size iki Ali nin on dört parça mübarek risalelerini tashih edip posta ile gönderdim. 

Burada hem beni, hem talebeleri şevkle tam çalıştırdılar. Kastamonu da imdadıma 

geldikleri gibi, burada dahi o iki kahraman yine imdadıma yetiştiler.”
461
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“Hem onların nüshaları, pek çokların imanlarını kurtaracaklar veya imana 

gelecekler. Bir hadiste vardır ki, "Bir tek adam seninle imana gelse, sahra dolusu 

kırmızı koyundan daha hayırlıdır." Hem onlar, bu mübarek kalemleriyle, eski 

zamanda İslamiyetin büyük mücahid kahramanlarının kılıçlarının kudsi hizmetlerini 

görüyorlar. Elbette istikbal, onları ve Nurcuları çok alkışlayacak.  

            Saniyen: Asa-yı Musa mecmuasının başında bu gelen ve çizgiyle işaret edilen 

fıkra yazılsa münasiptir. İsteyen, bu mektubun başındaki kısmını da beraber yazabilir.  

İmam-ı Ali Radıyallahü Anh, Celcelutiye sinde pek kuvvetli ve sarahate yakın bir tarzda 

Risale-i Nur dan ve ehemmiyetli risalelerinden aynı numara ile haber verdiğini, Yirmi 

sekizinci Lem a ile Sekizinci Şua tam ispat etmişler. İmam-ı Ali Radıyallahü Anh, 

Risale-i Nur'un en son risalesini Celcelutiye de  

fıkrasıyla haber veriyor. Biz bir iki sene evvel Ayetü'l-Kübrâ yı en son zannetmiştik. 

Halbuki şimdi altmış dörtte telifçe Risale-i Nur'un tamam olması ve bu cümle-i 

Aleviyenin mealini, yani, karanlığı dağıtacak, asa-yı Musa (Aleyhisselam) gibi ışık 

verecek, sihirleri ibtal edecek" bir risaleden haber vermesi; ve bu mecmuanın "Meyve" 

kısmı bir müdafaa hükmüne geçip başımıza çöken dehşetli, zulümlü zulmetleri dağıttığı 

gibi, "Hüccetler" kısmı da, Nurlara karşı cephe alan felsefe karanlıklarını izale edip 

Ankara ehl-i vukufunu teslime ve tahsine mecbur etmesi; ve istikbalde zulmetleri 

dağıtacak çok emareler bulunması; ve asa-yı Musa (Aleyhisselamın) bir taşta on iki 

çeşme akıtmasına ve on bir mucizeye medar olmasına mukabil ve müşabih bu son 

mecmua dahi, "Meyve", on bir mesele-i nuraniyesi ve "Hüccetullahi l-Baliğa" kısmı on 

bir hüccet-i katıası bulunması cihetinde bize kanaat verdi ki, İmam-ı Ali Radıyallahu 

Anh, o fıkra ile doğrudan doğruya bu Asa-yı Musa ismindeki mecmuaya bakar ve 

ondan tahsinkarane haber verir.”
462

 

“Risale-i Nur dan İşarat-ı Sebanın bidacılara şiddetli tokadı ve Sekizinci ve On 

sekizinci Lemada İmam-ı Ali'nin (r.a.) Ercüze de, ulemaü's-su hakkında dehşetli tokadı; 

ve bidalara bir derece ve bir cihette müsait olan Vehhabilik mezhebini perde altında 

kabul edenler, Yirmi Sekizinci Mektubun, Vehhabiler hakkındaki meselenin tokadı; ve 

Kur'ân tercümesini yapan ve Kur'ân yerinde tercümesinin okunmasına cevaz 

gösterenlere Risale-i Nur'un şiddetli tokatları, ve derd-i maişet zarureti ve mevki-i 

içtimaide haysiyetini düşünmeleri sebebiyle hocalar, hatta İstanbul un eskide dost 

hocaları, kaçmaya ve az bir kısmı, tenkide çalışmaya, hatta, Al-i Beyt ve İmam-ı Ali'ye 

adavetleri bulunan müfrit Vehhabilik hesabına Risale-i Nur'un Al-i Beyt ve İmam-ı 

Ali'nin bir manevi hediyesi ve eseri olmasından, itiraz etmeye başlamışlar. Fakat biz, 

İstanbul alimlerinden kızmıyoruz, belki bir cihette memnunuz. Çünkü başkalara 

nisbeten ilişmiyorlar. “
463

 

                                                           
462 Emirdağ Lâhikası | Dahiliye Vekili İle Bir Hasb-i Halden Bir Parçadır | 130 

463 Emirdağ Lâhikası | Bu Fıkra Bir Derece Mahremdir (Yalnız Haslara Mahsustur ) | 143 



“Evvela zatınızın bir risale kadar cami ve uzun ve müdakkikane hararetli 

mektubunuzu kemal-i merakla okudum. Peşin olarak size bunu beyan ediyorum ki, 

Risale-i Nur'un üstadı ve Risale-i Nur a Celcelutiye Kasidesinde rumuzlu işaretiyle pek 

çok alakadarlık gösteren ve benim hakaik-i imaniyede hususi üstadım, İmam-ı Ali dir 

(r.a.). Ve ayetinin nassıyla, Al-i Beytin muhabbeti, Risale-

i Nur da ve mesleğimizde bir esastır ve Vehhabilik damarı, hiçbir cihette Nur'un hakiki 

şakirtlerinde olmamak lazım geliyor. Fakat, madem bu zamanda zındıka ve ehl-i dalalet 

ihtilafdan istifade edip, ehl-i imanı şaşırtıp ve şeairi bozarak Kur'ân ve İmân aleyhinde 

kuvvetli cereyanları var; elbette bu müthiş düşmana karşı cüz i teferruata dair medar-ı 

ihtilaf münakaşaların kapısını açmamak gerektir.”
464

 

“Sahabelerin bir kısmı, o harplerde, adalet-i izafiye ve nisbiye ve ruhsat-ı şer 

iyeyi düşünüp tabi olarak, Hazret-i Ali nin (r.a.) takip ettiği adalet-i hakikiye ve azimet-i 

şer iye ile beraber zahidane, müstağniyane, muktesidane mesleğini terk edip, muhalif 

tarafa bu içtihad neticesinde girdiklerini, hatta İmam-ı Ali nin (r.a.) kardeşi Ukayl ve 

"Habrü l-Ümme" ünvanını alan Abdullah ibni Abbas dahi bir vakit muhalif tarafında 

bulunduklarından, hakiki Ehl-i Sünnet ve l-Cemaat,  bir 

düstur-u esasiye-i şer iyeye binaen  diyerek o fitnelerin kapısını 

açmak, bahsetmek caiz görmüyorlar. Çünkü, itiraza müstehak birkaç tane varsa, 

tarafgirlik damarıyla büyük Sahabelere, hatta muhalif tarafında bulunan Al-i Beytin 

bir kısmına ve Talha ve Zübeyir (r.a.) gibi Aşere-i Mübeşşereden büyük zatlara itiraza 

başlar, zem ve adavet meyli uyanır diye, Ehl-i Sünnet o kapıyı kapamak taraftarıdır.”
465

 

“Valiler yerine, evliyalar, aktablara kumandan oldular. Kazançları bire bin 

değil, milyonlardır.  

             İşte bu sır içindir ki, Yeni Said in hususi üstadı olan İmam-ı Rabbani, Gavs-ı 

Azam ve İmam-ı Gazali, Zeynelabidin (r.a.) hususan Cevşenü l-Kebir münacatını bu iki 

imamdan ders almışım. Ve Hazret-i Hüseyin ve İmam-ı Ali Kerremallahü Veche den 

aldığım ders, otuz seneden beri, hususan Cevşenü l-Kebir le daima onlara manevi 

irtibatımda, geçmiş hakikati ve şimdiki Risale-i Nur dan bize gelen meşrebi almışım. 

Zalimlerin gaddarlıklarını değil deşmek, bakmak, belki düşünmek de meşrebimize 

gelmiyor. Çünkü onlar mücazatını ve mazlumlar mükafatını, aklımızın fevkinde 

görmüşler. O meselelerle meşgul olmak, şimdiki bu hazır musibet-i diniyeye karşı 

mükellef olduğumuz vazife-i Kur'âniyeye zarar verir.”
466

 

“Demek İmam-ı Ali nin (r.a.) otuz kırk işaretiyle sarahat derecesinde haber 

verdiği Risale-i Nur, bu zamanın müthiş yaralarına tam bir ilaçtır. Onun için, o daire 
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bize kafi gelmiş, harice çıkmıyoruz.  

            İmam-ı Ali Kerremallahü Veche nin şahsına ve hayatına ve adalet-i hakiki 

üzerine giden siyasetine ilişmek, darbe vurmak başkadır. Şahsiyet-i zahirisinden ve 

hayat-ı dünyeviyesinden ve siyaset-i içtimaiyesinden binler derece daha yüksek olan 

şahsiyet-i manevisine ve kemalat-ı ilmiyesine ve makamat-ı velayetine ve varisliğine 

darbe gelmez ve gelmemiş ve gelemiyor. Kimin haddi var? Onun için, iki ciheti 

birleştirmek tevehhümüyle karşısında muarazaya çalışanların taarruzu pek dehşetli 

görünüyor. Ehl-i İmân ortasında nasıl böyle vukuat olabilir diye hayret veriyor. 

Halbuki Yezid ve Velid gibi habis herifler müstesna, ötekilerin kısm-ı azamı, İmam-ı Ali 

nin (r.a.) harika kemalatına ve kerametlerine ve verasetine ilişmek değil, belki yalnız 

hayat-ı içtimaiye-i insaniyeye ait idaresine darbe vurmaya çalışmışlar, hata etmişler.  

Harici ve büyük bir düşmanın hücumu zamanında, dahili küçük düşmanlıkları 

bırakmak elzemdir. Yoksa, hücum eden büyük düşmana yardım hükmüne geçer. Bunun 

için, daire-i İslamiyede eskiden beri tarafgirane birbirine mukabil, muarız vaziyetini 

alan ehl-i İslam o dahili düşmanlıkları muvakkaten unutmak maslahat-ı İslamiye 

muktezasıdır.”
467

 

“Risale-i Nur dairesinde bulunan ve bilfiil çalışan hocalardan ve Konya 

hocalarından başka, sair hocalara, bugünlerde, tashihat yaparken şiddetli bir hiddet 

bana geldi. Çünkü, Arabi okumayan Nur şakirtlerinin fedakarları, Arabi 

bilmemesinden sehivler, hatalar oluyor. Ben de zahmet çektiğimden, hem eski 

talebelerimden olan hocalara ve kardeşime, hem şimdiki Ankara da ve İstanbul daki 

resmi hocalara bağırarak dedim:  

            "Ey insafsızlar! Neden hem vazifeniz, hem medresenin mahsulü, hem size farz-ı 

ayn gibi lüzumu bulunan bu hizmet-i imaniyede bana yardım etmiyorsunuz? Belki de 

sizin lakaytlığınızdan çokların çekilmesine sebebiyet veriyorsunuz. İmam-ı Ali nin (r.a.) 

ahir zamanın bir kısım hocalarına vurduğu tokattan hissedar oluyorsunuz" diye 

dehşetli bir itiraz kalbe gelirken, birden, kalbini bozmayan hocaları müdafaa etmek için 

üç mana ihtar edildi.”
468

 

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

Alevilerin fıtri fedakarlıklarından istifade edip kendilerine alet etmemek için Nur 

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

Radıyallahu Anh tır ve Nur'un mesleğinde hubb-u Al-i Beyt esastır; elbette hakiki 

Aleviler kemal-i iştiyakla o daireye girmeleri gerektir.
469

 

“İkincisi: Kahraman-ı İslâm İmam-ı Ali Radıyallahü Anh, Celcelûtiyenin çok 

yerlerinde ve âhirinde bir himayetçi istemiş ki, namaz içinde huzuruna gaflet gelmesin. 

Düşmanları tarafından ona bir hücum mânâsı hâtırına gelmemek, sırf namazdaki 
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huzuruna pek çok olan düşmanları tarafından bir hücum tasavvuru ile namazdaki 

huzuruna mâni olunmamak için, bir muhafız ifriti dergâh-ı İlâhîden niyaz etmiş.”
470

 

“Ümmetin beklediği, âhirzamanda gelecek zâtın üç vazifesinden en mühimi ve en 

büyüğü ve en kıymettarı olan iman-ı tahkikîyi neşir ve ehl-i imanı dalâletten kurtarmak 

cihetiyle, o en ehemmiyetli vazifeyi aynen bitemâmihâ Risale-i Nur'da görmüşler. İmam-

ı Ali ve Gavs-ı âzam ve Osman-ı Hâlidî gibi zatlar, bu nokta içindir ki, o gelecek zatın 

makamını Risale-i Nur'un şahs-ı mânevîsinde keşfen görmüşler gibi işaret etmişler. 

Bazan da o şahs-ı mânevîyi bir hâdimine vermişler, o hâdime mültefitane bakmışlar. Bu 

hakikatten anlaşılıyor ki, sonra gelecek o mübarek zat, Risale-i Nur'u bir programı 

olarak neşir ve tatbik edecek.” 
471

 

“Aynı meseleye bu birinci risalede yirmi dokuz işaret var. Sair parçalarla 

beraber bine yakın işaretler, remizler, imalar, emareler; aynı meseleye, aynı davaya 

ittifakla bakmaları, sarahat derecesindedir. Vahdet-i mesele cihetiyle, o emareler 

birbirine kuvvet verir, teyid eder. O sekizden üç tanesi, İmam-ı Alinin (r.a.) üç keramet-

i gaybiyesiyle Risale-i Nurdan haber vermiş. “
472

 

“Hem, iştirak-i âmâl-i uhreviye düsturuyla, herbir şakirdine, herbir günde binler 

halis lisanlarla edilen makbul duaları ve binler ehl-i salâhatin işledikleri âmâl-i 

salihanın misil sevaplarını kazandırıp, herbir hakikî sadık ve sebatkar şakirdini amelce 

binler adam hükmüne getirdiğine delil, kerametkârâne ve takdirkârâne İmam-ı Ali 

Radıyallahü Anhın üç ihbarı ve keramet-i gaybiye ve Gavs-ı Âzamdaki (k.s.) 

tahsinkârâne ve teşvikkârâne beşareti ve Kur'an-ı Mucizü'l-Beyânın kuvvetli işaretiyle 

o halis şakirtler, ehl-i saadet ve ashab-ı Cennet olacaklarına müjdesi pek kat'î ispat 

ederler. Elbette böyle bir kazanç, öyle bir fiyat ister.”
473

 

“Otuz altı yapraktan ibaret ve İmam-ı Ali'nin fevkalâde takdirine mazhar olan 

Otuz İkinci Sözün kendi kendine gelen beş bin yedi yüz on beş tevafuku, Risaletü'n-

Nur'un bu havalideki gayet mühim bir talebesi olan Ahmed Nazif'in nüshasında 

çıkmıştır. Demek o risalenin hatt-ı hakîkisine rastgelmiş ki, bu harika kerameti 

göstermişler.”
474

 

“Üçüncüsü: Aziz kardeşlerim, çok defa kalbime geliyordu: "Neden İmam-ı Ali 

Radıyallahü Anh, Risaletü'n-Nur'a ve bihassa Ayetü'l-Kübra risalesine ehemmiyet 

vermiş?" diye sırrını beklerdim. Lillahilhamd, o sır ihtar edildi. İnkişaf eden o sırra 

yalnız kısa bir işaret ediyorum. Şöyle ki:  

                                                           
470 Emirdağ Lâhikası | Umum Nur Talebelerine Üstad Bediüzzaman´ın Vefatından Önce Vermi | 460 

471 Sikke-i Tasdik-i Gaybi | Risale-i Nurdan Parlak Fıkralar ve Bir Kısım Güzel Mektuplar | 11 

472 Sikke-i Tasdik-i Gaybi | Risale-i Nurdan Parlak Fıkralar ve Bir Kısım Güzel Mektuplar | 13 

473 Sikke-i Tasdik-i Gaybi | Risale-i Nurdan Parlak Fıkralar ve Bir Kısım Güzel Mektuplar | 157-8 

474 Sikke-i Tasdik-i Gaybi | Risale-i Nurdan Parlak Fıkralar ve Bir Kısım Güzel Mektuplar | 158 



            Risaletü'n-Nur'un mümtaz bir hasiyeti, imanın en son ve en külli istinad noktası 

kavi ve kati beyan edildiğinden, bu hasiyet, Ayetü'l-Kübra risalesinde fevkalade parlak 

görünüyor. Bu acib asırda mübareze-i küfür ve iman, en son nokta-i istinada dayandığı 

için, en son istinad noktasını kuvvetli ve kati beyan olduğundan, bu hasiyet, Ayetü'l-

Kübra risalesinde fevkalade parlak görünüyor. Bu acib asırda, mübareze-i küfür ve 

iman, en son nokta-i istinada sirayet ederek, ona dayandırıyor.”
475

 

“Herbir Müslüman tek başıyla bu dehşetli yangından kurtulmaya meyusane 

çabalarken, Risalei'n-Nur (Risaletü'n-Nur) Hızır gibi imdada yetişti. Kainatı ihata eden 

son ordusunun 
Haşiye 

gösterip ve ondan mukavemetsuz maddi ve manevi imdat getirmek 

hizmetinde harika bir emirber neferi olarak Ayetü'l-Kübra risalesini İmam-ı Ali 

Radıyallahü Anh keşfen görmüş, ehemmiyetle göstermiş. Temsildeki sair noktaları 

tatbik ediniz, ta o sırrın bir hülâsası görünsün.”
476

 

“İkinci cümlesi: 'dur. Yirmi Sekizinci 

Lem'a'da tafsilen beyan edildiği gibi, İmam-ı Ali (r.a.) Kaside-i Celcelûtiye'sinde 

sarahat derecesinde Risalei'n-Nur'a bakarak ve ona işaret ederek demiş: 

Ben tahmin ediyorum ki, İmam-ı Ali'nin (r.a.) bu işareti, bu 

cümle-i nuriyenin remzinden mülhemdir. Bu cümle-i âyetin makamı, 546 edip, Risale-i 

Nur'un adedi olan 548'e gayet cüz'î ve sırlı iki farkla tevafuk noktasından işaret ettiği 

gibi, remzî bir mânâsıyla tam bakıyor.”
477

 

“Hem Risale-i Nur zâhiren benim eserim olmak haysiyetiyle senâ etmiyorum. 

Belki yalnız Kur'ân'ın bir tefsiri ve Kur'ân'dan mülhem bir tercüman-ı hakikîsi ve 

imanın hüccetleri ve dellâlı olmak haysiyetiyle meziyetlerini beyan ediyorum. Hattâ, bir 

kısım risaleleri ihtiyarım haricinde yazdığım gibi Risale-i Nur'un ehemmiyetini 

zikretmekte ihtiyarsız hükmündeyim. İmam-ı Ali'nin (radıyallahu anh) âyetü'l-Kübrâ 

namını verdiği Yedinci Şuâ risalesini yazmakta çok zahmet çektiğime bir mükâfat-ı 

âcile ve bir alâmet-i makbuliyet ve bir medâr-ı teşvik olarak bu keramet-i Celcelûtiye, 

inayet-i İlâhiye tarafından verildiğine şüphem kalmamış. Tahdis-i nimet kabilinden 

bunu Sekizinci Şuâ olarak yazdım. Yoksa haşre dair mühim bir âyetin mucizeli olan 

bürhanlarını yazacaktım.”
478

 

“İmam-ı Ali'nin (radıyallahu anh) Risale-i Nur'a dair üçüncü bir kerametidir.  

Evet, On Sekizinci ve Yirmi Sekizinci Lem'alarda izah ve ispat edilen iki zâhir 
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kerametini teyid ve takviye ederek Kaside-i Celcelûtiyesinde, Sirâcü'n-Nur'dan sarahat 

derecesinde haber verdiği gibi, yine o kasidede Sirâcü'n-Nur'un en namdar risalelerine 

parmak basıyor, âdetâ alkışlıyor; ve sekiz adet remizle meşhur bir kısım risalelerini 

gösteriyor.  

  Birincisi : 

            Risale-i Nur'a tasrih eden fıkrasından sonra 

Süryanî lisanıyla Esmâ-i Hüsnâdan istimdat ve suver-i Kur'âniye ile bir münâcât 

yapıyor. Tam otuz üç sûrelerle öyle garip ve mânidar bir tarzda zikrediyor ki, bir kısım 

sırları ve gaybî haberleri dahi bildirmek istediği anlaşılıyor. Ben sıkıntılı bir zamanda 

İmam-ı Ali'nin (radıyallahu anh) Ayetü'l-Kübrâ namını verdiği Yedinci Şuâyı 

bitirdiğim aynı vakitte, itikadımca bana acele bir mükâfat ve bir ücret olarak, geceleyin 

Celcelûtiye'yi okudum. Birden bir ihtar-ı gaybî gibi kalbime denildi:  

                İmam-ı Ali (radıyallahu anh), Risale-i Nur ile çok meşguldür. Mecmuundan 

haber verdiği gibi, kıymettar risalelerine de işaret derecesinde remzedip îma ediyor. 

Eğer sarîh bir surette gaybdan haber vermek (çok zararları bulunduğundan hikmete 

münâfi olduğu cihetle) hikmet-i İlâhiye tarafından yasak olmasaydı tasrih edecekti. 

Meselâ, sûreleri tâdâd ederken, yirmi beşinciye geldiği vakit diyor ki:  

 
İşte bu fıkralarda Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesini hayrette bırakan ve üstünde gözle 

görünen bir kerametiyle ve kıyamet ve haşri ispat eden harika hüccetleriyle iştihar eden 

Yirmi Dokuzuncu Söze Hazret-i İmam-ı Ali (radıyallahu anh), zikir ve tâdâd ettiği 

sûrelerin yirmi dokuzuncu mertebesinde ile ona işaret eder. Çünkü, 

kıyamet kopmasından gayet dehşetli haber veren -1- sûresine tam 

mutabık bir surette, o Yirmi Dokuzuncu Söz, kıyametin ve harab-ı âlemin ve mevt-i 

dünyanın ve hayat-ı âhiretin ve ihyâ-yı emvâtın kat'î hüccetlerini beyan ederken, bu 

sûrenin dehşetli tasvirini zikretmesi, hem mânâda, hem yirmi dokuzuncu mertebede 

tetabukları o işareti ispat eder.  

                  Hem, tahavvülât-ı zerratta boğulan maddiyyunları susturan ve zerrâtın 

tahavvülâtı ve harekâtını, vazife ve intizamlarını emsalsiz bir tarzda ispat eden 

"Otuzuncu Söz" nâmındaki Zerrat Risalesine Hazret-i İmam-ı Ali (radıyallahu anh), 



otuzuncu mertebede kasemiyle ona işaret eder. Evet, bu işarette 

lâfzan ve sureten sûre-i -2- ve Risale-i Zerrat, birbirine müşabehetle 

beraber, mânâ cihetiyle dahi münasebet var. Çünkü, sûre-i ' ın başında, 

tesadüfî ve intizamsız zannedilen temevvücat-ı havâiye, gayet hikmetli ve vazifedar 

olarak rububiyetin tekvînî emirlerini etrafa yetiştirir diye ifade ettiği gibi, Risale-i 

Zerrat dahi, maddiyyunlar tarafından tesadüfî ve intizamsız telâkki edilen harekât-ı 

zerrat dahi, gayet hikmetli ve o zerreler muntazam vazifelerle vazifedar olduklarını 

gayet kuvvetli ve kat'î bürhanlarla ispat ediyor.  

               Hem Mirac-ı Muhammedî Aleyhissalâtü Vesselâmı delâil-i akliye ile gayet 

mâkul ve kat'î bir surette ispat eden ve "Otuz Birinci Söz" nâmında ve mertebesinde 

bulunan Risale-i Miraca, Hazret-i İmam-ı Ali (r.a.) otuz birinci mertebede Mirac-ı 

Ahmedî (a.s.m.) ve Kab-ı Kavseyndeki müşahede ve mükâlemeyi sarîh bir surette 

başlayan sûre-i ' nın başında bulunan cümlesi ile sarahate 

yakın bir tarzda o risaleye işaret eder ve sûre-i ' yi bırakarak ' den 

sonra sûresini zikretmesi bu işareti kuvvetlendirir.”
479

 

“Hem Risale-i Nur'un yıldızları içinde bir güneş hükmünde şakirtlerince telâkki 

edilen Otuz İkinci Söz nâmındaki üç mevkıflı risale-i harika ve câmia ve Sözler'in bir 

cihette hâtimesi ve cemiyetli neticesi olan o risaleye Hazret-i İmam-ı Ali (r.a.) onun 

fevkalâde ehemmiyetini ve câmiiyetini göstermek için Kur'ân'ın çok sûreleriyle birden 

otuz ikinci mertebede kasemiyle otuz ikinci mertebede 

bulunan o câmi risaleye işaret eder.  

Risale-i Nur'un Otuz Üçüncü Sözü ise, bundan evvel beyan ettiğimiz gibi otuz üç adet 

mektuplardan ibaret ve "Mektubat" namında otuz üç kitap ve yüzden ziyade 

risalelerdir.  

                   İşte Hazret-i İmam-ı Ali (r.a.) otuz üçüncü mertebede ve kaseminde Otuz 

Üçüncü Sözün eczaları olan o yüz on kitap ve Mektubat'a birden işaret etmek için yüz 

on semâvî suhuf nâmında yüz on muhtasar kitaplar ve o büyük mukaddes kitaplardan 

istimdat mânâsında olan şu 

kelâmıyla 

işaret eder. Malûmdur ki, ilm-i belâgatte ve fenn-i beyanda uzak ve gizli mânâlara 

delâlet etmek için "karine" tabir ettikleri emarelerden ve münasebetlerden birisi 
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bulunsa, uzak bir mânâ ve gizli ve işârî olan bir mefhum, karinenin kuvvetine göre sarîh 

ve zâhir mânâsı gibi kabul edilir. İşte bu kaideye binaen, bu işârî mânâların herbirisine 

müteaddit karineler, emareler bulunduğu gibi, sair arkadaşları da ona karineler olur. 

Risale-i Nur'un mecmuundan haber veren sarîh fıkralar dahi herbirisine kuvvetli bir 

karinedir.”
480

 

“Kur'ân'ın el-Ayetü'l-kübrası olan :

* 'nin hakikat-ı 

kübrâsını ve tefsir-i ekberini gösteren ve Ramazan-ı Şerifin ilhâmî bir hediyesi bulunan 

Yedinci Şuâ risalesine Hazret-i İmam-ı Ali (r.a.) Mektubat'a işaretten sonra Lem'alar'a 

işaret içinde Şuâlar'a bakarak 
Haşiye 

deyip ilm-

i belâgatçe "müstetbeatü't-terakîb" ve "maarîzü'l-kelâm" denilen mânâ-yı zâhirinin 

tebaiyetiyle ve perdesinin arkasıyla müteaddit karinelerin kuvvetine göre işaret eder. Ve 

o acip ve yüksek ve tevhidin hüccetü'l-kübrâsı ve el-Ayetü'l-kübrânın bir alâmet-i 

kübrâsı ve bir tefsir-i âzamı olan risaleye "Ayetü'l-Kübrâ" namı veriyor. Ve o namla, 

hem menbaı olan Ayetü'l-Kübrânın azametini, hem bu Yedinci Şuâ olan vahdâniyetin 

ve tevhidin bürhan-ı âzamının fevkalâde kuvvetini ilân eder, haber verir. Hazret-i 

İmam-ı Ali'nin (r.a.) bu büyük iltifatına, bu risalenin liyakatine her kimin bir şüphesi 

varsa, gelsin, bir defa o risaleyi okusun. Eğer "Evet, lâyıktır" demezse, bana tuh desin!  

Evet Kur'ân'ın aleyhinde bin seneden beri müntakimâne hazırlanan dinsizlerin 

itirazlarını ve kâfir filozofların terâküm edip şimdi yol bularak intişar eden şüphelerini 

ve Kur'ân'ın dehşetli darbelerinden intikam besleyen muannid Yahudilerin ve mağrur 

bir kısım Hıristiyanların hücumlarını def edip mukabele eden ve her asırda Kur'ân'ın 

pek çok kahramanları ve mânevî kaleleri vardı. Şimdi ihtiyaç bir-ikiden, yüze çıkmış. 

Ve müdafîler yüzden, iki-üçe inmiş.  

                   Hem, hakaik-i imaniyeyi, ilm-i kelâmdan ve medreseden öğrenmek çok 

zamana muhtaç bulunduğundan, bu zamanda o kapı dahi kapandı. Hem çabuk, hem 

herkes anlayacak bir tarzda en derin hakikatleri talim eden Risale-i Nur, elbette İmam-ı 

Ali Radıyallahu Anhın bu iltifatına lâyıktır.  

                 Hem İmam-ı Ali (r.a.) onuncu mertebe-i tâdâdında onuncu sûre olarak ve 

kıyamet ve Leyle-i Berâta bakan deyip 

mânâ-yı işârîsiyle "Onuncu Söz" namında ve mertebesinde olan Haşir Risalesine 

işaretle beraber, o risalenin fevkalâde ehemmiyetini ve gayet muhkem olduğunu ve o 

zamanın dumanlı karanlıklarını izale eden bir Leyle-i Berâtın bir kandili  

             Haşiye İmam-ı Ali bu fıkra ile işaret eder ki, âyetü'l-Kübrâ risalesi yüzünden 

şakirtleri bir musibete düşecekler ve onun kerameti ve bereketiyle emniyete ve selâmete 
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çıkacaklar. Evet, bu keramet-i Aleviye tam tamına çıktı ki, o risale için hapse düşüp ve 

onun kuvvetli hakikatleriyle kurtuldular.”
481

  

“Evet, Onuncu Söz, çok ehemmiyetli bir belâyı def etti. Hürriyet-i efkâr 

serbestiyeti ve harb-i umumî sarsıntısı vaktinde haşri inkâr eden münafıklar, fırsat 

bulup çok yerlerde zehirli fikirlerini izhara başladıkları bir zamanda Onuncu Söz çıktı 

ve tab edildi. Bin nüshası etrafa yayıldı, onu gören herkes kemâl-i iştiyak ve merakla 

okudu. Zındıkların kâfirâne fikirlerini tam kırdı ve onları susturdu. İmam-ı Ali 

Radıyallahu Anhın bu takdirine liyakatini ispat etti. Kimin şüphesi varsa, gelsin, onu 

dikkatle okusun, haşrin ne kadar kuvvetli bir bürhanı olduğunu görsün.  

Hem Hazret-i İmam-ı Ali (r.a.) on dokuzuncu sûre olarak Sûretü'n-Nur'u 

fıkrasıyla 

zikrederek pek muhtasar olan On Dokuzuncu Söze ve pek mükemmel bulunan On 

Dokuzuncu Mektuba işaret için nur lâfzını tekrar etmekle mektupların mertebesi, yani 

On Dördüncü Mektup noksan kalmasına îmaen Sûre-i Nur'u on beşincide yine 

zikretmesiyle gayet lâtif ve müdakkikane haber veriyor. Ve o iki risaleleri, Risale-i 

Nur'un büyük nurları olduklarını bildiriyor. 

           ... Ben itiraf ediyorum ki, On Dördüncü Mektup noksan kaldığını unutmuştum. 

Hazret-i İmam-ı Ali (r.a.) aynı sûreyi iki defa tekrar etmesiyle tahattur ettim ve 

işârâtındaki dikkatine hayran oldum. Fakat o tekrar, yalnız On Dokuzuncu Söz ve 

Mektup için sayılır; ondan sonrakilere nisbeten sayılmaz.”
482

 

“Bu fıkraların sarahate yakın bir surette hem cifir, hem mânâ cihetiyle Risale-i 

Nur'a işaretini On Sekizinci Lem'ada izahına binaen, burada ise orada zikredilmeyen ve 

İmam-ı Ali Radıyallahu Anhın nazar-ı dikkatini celb eden yalnız üç sırra beyan 

edilecek.  

Birincisi: İslâmlar içinde, dellâllar elinde teşhir suretinde gezdirmeye lâyık olan Risale-i 

Nur, maatteessüf, gayet gizli perde altında intişar ve istitara mecbur olmasına işareten, 

İmam-ı Ali Radıyallahu Anh, iki defa ve kelimeleriyle 

yani "Gizli intişar edebilir" müteaccibâne haber veriyor. 

……… Hazret-i İmam-ı Ali (r.a.) sarîh bir surette Siracü'n-Nur'un tarih-i telifini ve 

tekemmül zamanını ve meşhur ismini fıkrasıyla haber vermiş. Öyle 

de, (ilâ âhir) fıkrasıyla da Siracü'n-Nur'un 
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esaslarından haber veriyor. Çünkü izzet, azamet ve celâl ve kibriyadır. 

Süryanice Rauf ve Rahîmdir. Demek Hazret-i İmam-ı Ali 

Radıyallahu Anh Siracü'n-Nur'u tarif ediyor "Hayatını ve nurunu, kibriya ve azamet ve 

refet ve rahîmiyetten alıyor" diye mümtaz hasiyetini beyan eder.”
483

 

“Üçüncüsü: Hazret-i İmam-ı Ali Radıyallahu Anh, bu fıkrada 

cümlesiyle diyor ki: 1354'te Siracü'n-Nur (yani, Risale-i Nur'un nuru) ile dalâletin 

tecavüz eden nârı inşaallah sönecek. Yani, fitne-i diniye ateşini ya tahribattan 

vazgeçirecek veya ileri tecavüzatını kıracak. 

          …. Lillâhilhamd, Siracü'n-Nur'un el-Ayetü'l-Kübrâsı gibi çok risaleleri var. 

Herbiri kuvvetli birer lâmba hükmünde sırat-ı müstakimi gösterip İmam-ı Ali 

Radıyallahu Anhın haberini tasdik ediyorlar.”
484

 

“İkincisi: Hazret-i İmam-ı Ali (r.a.) başta 

ve ortalarında 

 ve âhirde 

 bir hazine-i ulûm 

olarak gösteriyor. Halbuki, zâhirinde yalnız bir münâcâttır. Hattâ İmam-ı Ali'nin (r.a.) 

hakikat-feşan sair kasideleri ve ilmî başka münâcâtları gibi, esrar-ı ilmiye ile tam 

münasebeti görünmüyor.”
485

 

“Hazret-i İmam-ı Ali (r.a.) fıkrasıyla Risale-i Nur'u tarihiyle ve 

ismiyle ve mahiyetiyle ve esaslarıyla ve hizmetiyle ve vazifesiyle gösterdikten sonra, 

Süryanîce isimleri tâdâd ederek münâcât eder. Otuz iki veya otuz üç adet isimlerde iki 

defa kelimesini tekrar eder. Biri, yirmi yedincide ; diğeri, otuz 

birde der.  

               İşte Risale-i Nur'un Sözleri otuz üç ve bir cihette otuz iki ve Mektubat 

namındaki risalelerin dahi bir cihette otuz iki ve bir cihette otuz üç olup bu münâcâtla 
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mutabık olması ve yalnız risale şeklinde iki adet zeyilleri bulunması ve o zeyillerin birisi 

Yirmi Yedinci Sözün ehemmiyetli zeyli ve diğeri Otuz Birinci Sözün kıymettar zeyli 

olması ve o iki zeyl risalesinin müstakil mertebe ve numaraları bulunmaması ve 

kelimesi dahi aynı yerde, aynı mânâda tevafuk etmesi bana iki kere iki dört eder 

derecesinde kanaat veriyor ki, Hazret-i İmam-ı Ali (r.a.) tebeî bir mânâ ile ve işârî bir 

mefhumla Risale-i Nur'a, hattâ zeyillerine bakmak için öyle yapmış. Daha çok karineler 

ve birer Söze işaret eden münasebetler var. Fakat gizli ve ince olduklarından 

zikredilmedi. 
Haşiye  

Haşiye Meselâ, yirmi sekizinci mertebede kelimesiyle Yirmi 

Sekizinci Sözün âhiri olan Cehennem meselesinin çok kuvvetli bir burhanına işaret edip 

baştaki Cennet meselesinin yalnız iki üç sual ve cevaba dair bahsi ise, başka yerde işaret 

ettiğinden münasebet gizlenmiş.”
486

 

“Evet, İmam-ı Ali'nin (r.a.) adi bir Yahudî ile muhakemesi ve medar-ı fahriniz 

olan Salahaddin-i Eyyûbî'nin miskin bir Hıristiyan ile mürafaası, sizin şu yanlışınızı 

tashih eder zannederim.”
487

 

“Muhafaza-i İlahiyeye ve İmam-ı Ali (r.a.) ve Gavs-ı Azam (k.s.), Risale-i Nur'a 

ait keramet-i gaybiyelerini cidden teyid eden bir inayet-i Rahmaniyedir.”
488

 

“İmam-ı Ali (r.a.) gaybaşina nazarıyla bu risaleyi görmüş, "Kasîde-i 

Celcelutiye"sinde bu risalenin ehemmiyetine ve makbuliyetine işaret edip, 

fıkrasıyla onu şefaatçi yaparak dua etmiştir.  

Bu "Ayetü'l-Kübra"nın tetkîki neticesinde Üstad ve talebelerinin beraetle hapisten 

kumılmaları, İmam-ı Ali'nin (r.a.) bu duasının kabulünü ispat etmiştir.  

Bu asırdaki dalalet cereyanları, Müslümanların îmanlarında şiddetli bir tahribat 

yapmak teşebbüsüne karşı, bu hakîkat-i Kur'aniyenin, bir sedd-i azam olarak makam 

münasebetiyle buraya derc edilmesi muvafık görüldü.  

           Ayetü'l-Kübra hürmetine bizi musibetten koru. “
489

 

“Birincisi: "Eğer perde-i gayb açılsa yakînim ziyadeleşmeyecek" diyen İmam-ı 

Ali (radıyallahu anh) ve yerde iken Arş-ı âzamı ve İsrafil'in azamet-i heykelini temâşâ 

eden Gavs-ı âzam (k.s.) gibi keskin nazar ve gayb-bîn gözleri bulunan binler aktâb ve 
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evliya-yı azîmeyi câmi ve âl-i Muhammed nâmıyla şöhretşiâr-ı âlem olan cemaat-i 

nuraniyenin icmâ ile tasdikleridir.”
490

 

“Hem, bu memlekete maddî ve manevî bereketi ve fevkalade hizmeti, otuz üç 

ayat-ı Kur'aniyenin işaratı ile ve İmam-ı Ali Radiyallahü Anhın üç keramat-ı 

gaybiyesiyle ve Gavs-ı Azamın katî ihbarıyla tahakkuk etmiş olan Risale-i Nur, bizim 

adi ve şahsî kusurumuzla mes'ul olmaz ve olamaz ve olmamalı! Yoksa bu memlekete 

hem maddî, hem manevî telafi edilmeyecek derecede zarar olacak.”
491

 

“Risale-i Nur şakirtlerinden Abdürrezzak namında bir zat mahkemeden bir sene 

sonra demiş:  

           "Hey bedbaht! Otuz üç ayat-ı Kur'aniye işaratının takdirine mazhar ve İmam-ı 

Ali'nin (r.a.) üç kerametinin ihbar-ı gaybîsiyle ve Gavs-ı Azamın (k.s.) kuvvetli bir 

tarzda ihbarıyla kıymet-i dîniyesi tahakkuk eden ve bu yirmi sene zarfında idareye 

hiçbir zararı dokunmayan ve hiç kimseye hiçbir zarar vermemesi ile beraber binler 

vatan evladını tenvir ve irşad eden ve îmanlarını kuvvetlendiren ve ahlaklarını düzelten 

Risale-i Nur'un irşadlarına 'ifsad' diyorsun. Allah'tan korkmuyorsun; dilin kurusun" 

demiş.”
492

 

“Birden hatıra geldi ki: İmam-ı Ali (r.a.), "Ya Rab! Eman ver" diye dua etmiş. 

İnşaallah o duanın sırrıyla selamete çıkarsınız.  

Evet, Hazret-i Ali Radiyallahü Anh, Kasîde-i Celcelûtiye'de iki sûretle, Risale-i Nur'dan 

haber verdiği gibi, Ayetü'l-Kübra risalesine işareten, 

der. Ve bu işarette îma eder ki: "Ayetü'lKübra yüzünden ehemmiyetli bir musîbet, 

Risale-i Nur talebelerine gelecek ve Ayetü'l-Kübra hakkı için o " fecet" ve musîbetten 

şakirtlerine eman ver" diye niyaz eder; o risaleyi ve menbaını şefaatçi yapar.”
493

 

“Evvelâ zâtınızın bir risâle kadar câmi' ve uzun ve müdekkikane hararetli 

mektubunuzu kemâl-i merakla okudum. Peşin olarak size bunu beyan ediyorum ki: 

Risâle-i Nur'un üstadı ve Risâle-i Nur'a Celcelûtiye Kasîdesi'nde rumuzlu işârâtıyla 

pekçok alâkadarlık gösteren ve benim hakaik-ı îmâniyede hususî üstadım, İmâm-ı 

Ali'dir (r.a.). Ve -3- âyetinin nassıyla, Âl-i Beytin 

muhabbeti, Risâle-i Nur'da ve mesleğimizde bir esastır. Ve Vehhâbîlik damarı, hiçbir 

cihette Nurun hakîki şâkirtlerinde olmamak lâzım geliyor. Fakat, mâdem bu zamanda 

zındıka ve ehl-i dalâlet ihtilâftan istifade edip, ehl-i îmânı şaşırtıp ve şeâiri bozarak 

                                                           
490 Tarihçe-i Hayat | Dördüncü Kısım : Kastamonu Hayatı | 315-6 

491 Tarihçe-i Hayat | Beşinci Kısım : Denizli Hayatı | 351 

492 Tarihçe-i Hayat | Beşinci Kısım : Denizli Hayatı | 362 

493 Tarihçe-i Hayat | Beşinci Kısım : Denizli Hayatı | 369 



Kur'ân ve îman aleyhinde kuvvetli cereyanları var; elbette bu müthiş düşmana karşı 

cüz'î teferruâta dâir medâr-ı ihtilâf münâkaşaların kapısını açmamak gerektir.”
494

 

“Hattâ İmâm-ı Ali Radıyallâhü Anh ve Gavs-ı Âzam (k.s.) gibi bâzı evliyânın 

ilhâm-ı İlâhî ile bu zamanımızda Kur'ân-ı Hakîmin mu'cize-i mâneviyesinin bir âyinesi 

olan Risâle-i Nur'un hakîkatine ve hâlis talebelerini şahs-ı mânevîsine işaret-i gaybiye ile 

haber verdikleri için de, benim ehemmiyetsiz şahsımı o hakîkate hizmetim cihetiyle 

nazara almışlar. Ben hatâ etmişim ki, onların şahsıma âit bir parçacık iltifatlarını, bâzı 

yerde tevil edip, Risâle-i Nur'a çevirmemişim. Bu hatâmın sebebi de, zaafiyetim ve 

yardımcılarımı ürkütecek esbâbın çoğaltılması ve sözlerime îtimadı kazanmak için, 

zâhiren, şahsıma bir kısmını kabul etmiştim.”
495

 

“ "İnsan, kendi 

hakikatini dahi idrak etmekten âciz iken, herşeyden önce var olan ve herşeyi 

ceberutiyet-i mutlaka ile hükmü altında tutan Zâtı nasıl idrak edebilir? O Cebbâr-ı 

Zîkıdem ki, herşeyi ilk olarak yoktan yaratmış ve inşa etmiştir; sonradan var olup can 

bulanlar Onu nasıl idrak etsin?" İmam-ı Ali'ye (r.a.) ait olduğu rivayet edilmektedir.”
496

  

“Asr-ı Saadet olan sadr-ı evvelin hürriyet ve adalet ve müsavatı, bahusus o 

zamanda delil-i kat'îdir ki, şeriat-ı garrâ müsavatı ve adaleti ve hakikî hürriyeti cemî 

revabıt ve levazımatıyla câmidir. İmam-ı Ömer (r.a.), İmam-ı Ali (r.a.) ve Salâhaddin-i 

Eyyubî â'sârı bu müddeâya delil-i alenîdir.”
497
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SABIR KAHRAMANI HZ.EYYÜB 

“ (Ey Muhammed!) Kulumuz Eyyûb’u da an. Hani o, Rabbine, “Şeytan bana bir 

yorgunluk ve azap dokundurdu” diye seslenmişti. 

Biz de ona, “Ayağını yere vur! İşte yıkanacak ve içecek soğuk bir su” dedik.”
498

 

Eyyüb peygamber Kur’an-da dört yerde geçer. 

Hadiste:” Eşeddül belâ âlel enbiya sümmel  evliya fel emsel fel emsel”,-Belânın en 

şiddetlisi başta peygamberlere,sonra evliyalara ve sonra sırasına göre diğerlerin başına 

gelir..” 

Her peygamber diğer insanlardan farklı olarak ağır bir imtihandan 

geçirilmişlerdir. 

Müminlere ibret olmak üzere özetle; 

1-Hz.Eyyüb peygamberin sürülerine gelen bulaşıcı bir hastalıkla çoğunu 

kaybeder.Ancak O sabreder. 

2-Evde oynamakta olan çocukları,yıkım sonucu eşi hariç hepsi hayatını 

kaybeder. 

Aziz Mahmut Huda’i-nin dediği gibi O’da;Veren sensin,alan sen,dahi nemiz var-

diyerek Allah’a teslim olur.Çünkü hayatı veren Allah olduğu gibi,alan da O’dur. 

*Behlül Dâna-ya sorarlar;Azrail sevilir mi? 

Evet,deyince sebebini soranlara, Melek olduğu için demiştir. 

Anlatıldığı üzere; 

-Eski zamanların birinde çivi imal eden bir usta ile zavallı ustanın karısına göz 

koyan bir zalim vali varmış. Kadını elde etmek için ustayı ortadan kaldırmayı planlamış 

zalim vali ve olmayacak bir iş istemiş ondan. Demiş ki: 

-Yarına kadar 300 askerim için kebkeb (yani eskimemesi için ayakkabı altına 

çakılan çivi) imâl edemezsen yarın kelleni uçururum. 

Hâlbuki bir günde en fazla 15 – 20 kebkeb yapılabilirmiş. Zavallı usta çaresiz, 

valinin kendisini öldürmek için bu emri verdiğini de anladığından, sabaha kadar ağlayıp 

dua etmiş. 

Sabah olunca evinin kapısında valinin adamlarını görünce hepten ümidi kesilmiş 

vaziyette hanımı ile helalleşip kapıyı açmış. 

Valinin adamları demişler ki: 

-Bu gece valimiz öldü; mismâr (çivi) almaya geldik. 
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Ve bir şair bu hadisedeki hikmeti şöyle şiirleştirmiş: 

Kebkebi mismâra tebdîl eyleyen Perverdigâr 

Lâne-i mürg-i garîbi kul yıkar Allah yapar 

Tercümesi: 

Kebkebi mismara dönüştüren Allah, 

Garip kuşun yuvasını kul yıkar, Allah yapar. 

*Hz. Süleyman’a ölümsüzlük suyu âb-ı hayat verilir. Cebrail’in buyurduğuna 

göre Süleyman Peygamber bu sudan içerse kıyamet gününe kadar yaşayacaktır. Ancak 

Süleyman Peygamber içip içmemekte kararsız kalır. İstişare ettiği dostları söz birliği 

etmişçesine bu sudan içmesi için O’nu teşvik ederler. Ölümsüzlük suyundan içip 

içmemek arasında gidip geldiği bir günde bir adam gelir saraya. Ambarına dadanan 

karıncalardan şikayetçidir. 

             Süleyman Peygamberin emri ile karıncaların kraliçesi getirilir saraya. 

             Karıncaların başı adamın çok cimri biri olduğunu, malının sadakasını 

vermediğini, bu sebeple ilâhi bir işaretle buğdayları fakirlerin bulup alabilecekleri 

yerlere taşıdıklarını söyler. Dava sonucunda karıncalar beraat ederler. 

            Karıncaların başı müsaade alıp gitmek istediğinde Süleyman Peygamber bir 

sorum var, der. Bana ölümsüzlük suyu verildi. Sence bu suyu içeyim mi? diye sorar. 

Hayır der, karıncaların kraliçesi. “İçme. İçersen kıyamete kadar ölümsüzlüğü değil, 

sevdiklerini kaybetmenin acısını kazanırsın. Sen yaşarsın ama sevdiklerin ölecek.” Bu 

cevap üzerine ölümsüzlük suyunu toprağa döker Süleyman Peygamber. 

3-Bu sefer tüm vücudunu kurtlar kaplar.Hastalık kendilerine bulaşmasın 

diye,akrabaları da onu terk eder. 

İbadetini terk etmez,devam eder.Ancak kurtlar diline kadar ilişmiş,ibadetine 

engel olmaktadır. 

Sırf ibadetini yapmak için Allah’a dua eder,ibadetini yapması için şifa taleb eder. 

 Rabbisine:” Ve Eyyub da hani Rabbine nidâ etmişti de gerçekten demişti, bana 

zarar dokundu ve sen, merhametlilerin en merhametlisisin.”499 

 Bir insanın en ağır imtihanı önce malını,sonra çocuklarını ve sonra da sağlığını 

kaybetmesidir.O hepsini de kaybeder.Ancak sabır ve metanetini hiç mi hiç kaybetmez. 

Ve sabır kahramanı olmasının mükâfatını,tekrar sürülerine kavuşmak,çocuk 

sahibi olmak ve de sağlığına kavuşmakla elde etmiş oldu. 

 İmtihanı kazanarak,kıyamete kadar tüm insanlığa sabır da kahramanlığı 

göstermiş oldu. 
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 Bediüzzamanın 1.Lem’a da dediği gibi,O’nun zahiri hastalıklarının mukabili 

bizim manevi hastalıklarımızdır.İşlediğimiz günahlar kalbimizde lekeler oluşturur ve 

ebedi hayatımızın mahvına sebep olur. 

 Zira işlediğimiz günahlar gdo-lu ürünler gibi,genetiğimizi değiştirmektedir. 

Hayvani bir derekeye düşürmektedir. 

Çünkü Cenâb-ı Hak insanı bir model yapmış,başa gelen musibetler hayatın 

tasaffi ve arınmasına sebeb olmakta ve başa gelen her şey bir imtihan içindir. 

Hadiste;”Muhakkak ki cesette bir et parçası vardır,o iyi olduğu zaman bütün 

vücut iyi olur ve o kötü olduğu zaman bütün vücut kötü olur.Dikkat edin ki o kalbtir.” 

Önemli olan hastalığın dini olmaması,ebedi hayatı tehdit etmemesidir. 

MEHMET ÖZÇELİK 

04-02-2011 

 

 

İÇ DÜŞMAN 

 

Ordu ve bir kısım savcı ve hakimler kendisine hedef aldığı iç düşman yerine,dış 

düşmana karşı hedef belirleseydi,bu gün Türkiye de pkk ve de anarşi bu dereceye 

varmayacaktı. 

25 yıldır pkk illetini sahib olduğu tüm donanımlar ve de dünya devletleri içerisinde en 

çok askere sahib olan tsk-nın –iç düşman-alanından çıkarak,gerçek düşmanının kim 

olduğunu daha net olarak belirlemesi,onu bunca sürçmelerden ve hazin hale düşen 

durumlardan kurtaracak,gerçek kimliğine bürünecektir. 

Sadece içindeki cuntacılarla mücadele etse yeter… 

Erzincan-daki 3.ordu komutanı Ergenekon Terör Örgütü üyesi zannıyla çağrılan 

Saldıray Berk-in ve diğerlerinin yani camiye,gemiye bomba koyacak olanlar,gayrı 

Müslimleri hedef alan saldırıların,kafes eylem planlarının hedefindeki kimdir? 

İç düşman mı? 

Kim o iç-deki düşman? 

Cemaatler ve tarikatlar mı? 

-Daha net ifadeyle;Said Nursi ve talebeleri mi?Süleyman Efendi ve Talebeleri mi? 

Fethullah Gülen Hoca ve talebeleri mi?Mahmut Efendi ve müridleri mi,Menzil şeyhi ve 



müridleri mi?Daha ismini sayamadığım,genellikle siyasete bulaşmamış bu temiz 

insanlar bu milletin hem asil ve hem de asli üyeleridirler. 

Asil olmayıp asıl bu vatanın sahibleri gibi görünenler mi bunları kovacak? 

Bağdakini kovma misali!!! 

Eğer bahane siyaset ise,çekin kirli ellerini bu ve bu gibi cemaatlardan. 

Ve de siyasetle uğraşanlar da şiddete girmiyor ise,varın siyasi rekabetinizi bu milletin 

üzerinde tepinerek sürdürmeyin… 

Bunlar bin küsur yıldır bu vatana hizmet edip,bu vatanın mayası ve de bir gerçeği değil 

midir? 

-Başsavcı etö üyesi adıyla İlhan Cihaner-in de hedefinde kim var? 

Terör örgütü diye nitelediği cemaatlar mı? 

Ya bugün kendisi ne ile itham edilmektedir? 

O halde kimdir terör örgütüne üye olan? 

Eğer devlet kurumları özellikle Tsk,Hukuk camiası,Üniversiteler kaybolan itibarlarını 

kazanmak istiyorlarsa,bir asırdır irtica ile ittiham edip rencide ettikleri,eziyet edip 

sıkıntı verdikleri yukarıda saydığım değerli cemaat ve mensublarıyla hulus birliği,dost 

birliği,kardeş birliği yapsınlar.. 

Geçmişten günümüze yapılan ve kalan lekeler silinmese de hiç olmazsa üstü örtülmüş, 

mide bulandırmamış olur. 

-Halkla didişme,kavga etme,onu düşman addetme,onun inançlarıyla uğraşıp, 

başörtüsünü engelleme,arasına mesafe koyma gibi davranışlarını terk etmesi gerekir, 

kurumların ve milleti idare etmeye namzet kişilerin….İsimlerine layık birer kurum 

olmaları gerekir. 

Devlet ve kurumları insanların değerlerinden ellerini çekmeli,uğraşma mecburiyeti 

hissediyorlarsa değersizlerle ve değersizliklerle uğraşsınlar. 

 

*Acaba çarşaf giyenler,başını örtenler mi din istismarcısı yoksa çarşaflı üyeye ve 

başörtüsüne karşı çıkanlar mı din dışı ateist istismarcısı ? 

 

*Dini cemaatlerin birbirleriyle hiçbir sıkıntısı yoktur.Olsa bile bu bir iç meseledir kendi 

aralarında halledebilirler.Cemaatların arasında olan bazı kırıcı durumlar olsa da buda 

tamamen askeriyenin içindeki cuntanın,hukuktaki köstebeklerin,derin devletin 

kışkırtmasının bir neticesidir. 

http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=769257&title=carsafli-uyeye-karsi-cikanlar-din-istismarcisi
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=769257&title=carsafli-uyeye-karsi-cikanlar-din-istismarcisi


Bu cemaatlerin üzerinden harici pis ve kirli eller çekilmiş olsa,birbirlerine daha çok 

kenetlenecekleri açıktır.Fakat bu güzel hal istenilmemekte,kardeş kardeşe kırdırılmakta 

ve kırılmaktadır. 

Her bir cemaat İslâmın önemli bir boşluğunu doldurmaktadır.Allah hepsinden de razı 

olsun. 

Nitekim; Arif beyin nakline göre Süleyman efendi şöyle buyurmuş: 'Said Nursi'ye 

makamını bizzat Resulullah vermiştir.En yüksek dereceye çıkmıştır.Hz.Allah'ın ilham 

ettiği şekilde yazacak,onun hizmeti de öyle...' 

Ve de direk Kur’an-ı Kerim-e hücum edildiği bir dönemde Süleyman Efendi gibi bir zat 

fedakârane insanlara Kur’anı Kerim-i öğretme çabasına girmiş,sırf Kur’an-ı Kerim-i 

öğretme amacıyla Ankara-İstanbul arası seyahatlar yapılarak yolda Kur’an öğretme 

yoluna gidilmiştir. 

Ehli tarik bin yıldır İslâmın yayılmasında rolü olan tekkelerin ve toplumun manevi 

mimarını ve harcını oluşturan erenlerdir. 

 

-Bu feryad tarihin tükürüğünden,gelen neslin tel’ininden ve âhiretteki düşülecek 

zilletten bir kısım insanı kurtarma düşünce ve gayretidir. 

Dünya oyuncaklarıyla heveslerini gidermeye çalışanlar,âhiret yolcularının önünde 

durmasınlar.Yaşamıyorlarsa da yaşayanlara gölge etmesinler. 

 

*Dindar kesimi siyasetten uzaklaştırmak için yapılan kuruntulu baskılar,maalesef menfi 

insanların doğmasına,dinin toplumda yanlış anlama ve anlatılmasına sebeb olmaktadır. 

Mesela; 

-Dikkat ediyorum da,dinle pek ilgisi olmayan,yanaşmayan,barışık olmayan,mesafeli 

duran insanlar;hanımını sekreteriyle aldatan Yaşar Nuri Öztürk-ün yazdığı-Allahla 

Aldatmak-kitabını istekle ve isteyerek okuyorlar. 

Bu bir gelişmemi? 

İnşaalah öyledir.Keşke öyle olsa. 

Yoksa verdiği ihtilaflardan veya yapıcı değil de yıkıcı ifadelerinden mi? 

Zaten onun bahsettiği bazı ihtilaflı konular konuşulmuş,itibar edilmemiş ve de çözüme 

kavuşturulmuştur. 

Neden tekrar? 

Bu bir iyi gelişme örneği değil,içten vurma yöntemidir. 



Yoksa yeni bir dönem mi başladı? 

Nasıl mı? 

1970 yıllarında sağ kesimden bir kısım iyi niyetli kimse,kominizmi,sosyalizmi, 

materyalizmi çürütmek için onların eserlerini okurlardı. 

Temennimiz Y.Nuri Öztürk gibilerin eserlerini okumaya çalışan dine küsmüş,dinden 

uzak kalmış kimseler tenkid amaçlı değil de,öğrenme amaçlı okumuş olurlar. 

 

*Şu hinliğe bakın ki,Fener rum ve azınlık okullarının açılmamasındaki derin devletin 

hesabı,ona izin verilince din ve ilâhiyat alanında özel okulların açılması,medreselerinde 

açılmasına izin verme korkusudur. 

Cem ibadet yerlerini de açmamadaki gizli düşünce ise,tekke ve zaviyelere izin verme 

korkusudur. 

Yani rum okullarını severek açmayı düşünen ancak açılmaması için çaba gösteren bu 

insanlar,gizli,derin,çukur devletin hesabı din ve ilâhiyat okullarının ve medreselerin 

açılmasının da önünü kapatma düşüncesidir. 

*Bu insanlar nasıl ölecek?Arkasından,ilâhi mahkemede nasıl sorgulanacaklar? 

Gerçekten çok düşündürücü ve çok düşünüyorum? 

Dün Menderesi katleden cübbeliler,bu günde hukukun içerisinde varlığını sürdürerek 

hukuku katletmeye çalışmaktadırlar… 

Türkiyenin tuzu bozulmaya çalışılmakta!!! 

Deri bozulmasın diye tuz dökülür,ya tuz bozulursa??? 

Südü bozuk olanlar,tuzu da bozdu… 

 

*Kendimle hasbihal ediyorum da..kime güveneceğiz?Bir kaç asırdır hep entrikalarla 

yaşıyoruz.. 

Şimdiye kadar böyle olduğunu bilmiyor muydun?Bu yeni bir şey değil ki? 

Gizli komite bir asırdır çalışıyor hatta İttihat ve terakkiden beri… 

MEHMET ÖZÇELİK 

16-06-2010 

 

 



 

İHLAS 

*İslamın esası tevhid,tevhidin esası ve ruhu ise ihlastır. 

İhlas ise,yapılan işin sadece ve sadece Alla rızası için yapılmasıdır. 

İhlasta kemiyet değil,keyfiyet esastır. 

Sahabelerde farklı olan amel değil,ihlastır. 

İhlasta Allah-ın rızası ve Allah-ın kabulü esastır. 

Tüm iş O’nun rızasını kazanmak ve rızası yolunda hareket etmektir. 

 

Ayetlerde İhlas: 

Dolaylı olarak ihlas 32 kere geçmekte,doğrudan ise 9 kere geçmektedir. 

 

“Kitabda Musâyı da an, çünkü o bir muhlis idi ve bir Resul bir Peygamber idi.”
500

 

Kur’an-da kıssası en çok zikredilen peygamber Hz.Musadır.Bu da onun Muhlas yani 

doğrudan doğruya bir ihsanı ilahi tarafından bir nimete ve ihlasa mazhar olmasından 

kaynaklanmaktadır. 

“Şüphesiz biz onları, ahiret yurdunu düşünme özelliği ile (temizleyip) ihlâslı kimseler 

kıldık.”
501

 

“Siz ancak işlediklerinizin karşılığı ile cezalandırılırsınız.  

Ancak Allah’ın halis kulları başka.”
502

 

“De ki: “Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi (O’na) doğrultun. Dini 

Allah’a has kılarak O’na ibadet edin. Sizi başlangıçta yarattığı gibi (yine O’na) 

döneceksiniz.”
503

 

“Şüphe yok ki, Biz sana kitabı hak olarak indirdik. O halde Allah'a, dini onun için 

halisane tahsis ederek ibadet eyle.”
504

 

“De ki: ben Allaha, dini onun için halîs kılarak, ıbadet edeyim diye emrolundum.”
505
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 Meryem-51. 
501

 Sad-46. 
502

 Saffat-39-40. 
503

 Araf-29. 
504

 Zümer-2. 
505

 Zümer-11. 



“De ki: «Ancak Allah'a dinimi onun için halis kılarak ibadet ederim.»
506

 

“O hâlde, kâfirlerin hoşuna gitmese de, siz dini Allah’a has kılarak O’na ibadet edin.”
507

 

“Hayy ancak o, ondan başka tapılacak yok, onun için dîni halîs kılarak ona, hep ona 

yalvarın, hamd, Allâhın, o rabbül'âlemînin.”
508

 

 

*-İhlas suresinin özelliği-Taberaniden bir rivayette,her kim günde 50 kere ihlası 

okursa,kıyamet gününde kabrinden çağrılır.Kalk,ey Allahı öven kişi,cennet gir. 

 

*Hadislerde İhlas: 

1. Hz. Ömer (r.a)'dan rivayet edilmiştir: Resulullah (s.a.v)'in şöyle buyurduğunu işittim: 

"Ameller, niyetlere (Bir rivayette: niyete)göre değerlendirilir. Herkese ancak niyet ettiği 

şey vardır. Öyleyse kimin hicreti, Allah'a ve Resulüne ise, onun hicreti Allah ve 

Resulünedir. Kimin hicreti de elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına ise, 

onun hicreti de o hicret ettiği şeyedir.” 

Hadisde:”Ameller ancak niyetlere göredir.” 

Bundan kasıt;İmam-ı Azam :”A’malin kemâli niyetledir.” 

İmam-ı Şafii:”A’malin sıhhati niyetledir.” 

 

*Bir hadisi kutside "İhlas benim sırlarımdan bir sırdır" buyrulmaktadır.Hak Teala onu 

dilediğine verir.  

*- İbnu Abbâs radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resülullah Aleyhissalâtu Vesselâm 

buyurdular ki:  

"Kim kırk sabah Allah'a ihlâslı olursa, kalbinden lisanına hikmet çeşmeleri akmaya 

başlar." 

*İhlas ve riya mukayesesi: 

-İHLAS:” Velayet yollarının ve tarîkat şubelerinin en mühim esası, ihlastır. Çünki ihlas 

ile hafî şirklerden halas olur. İhlası kazanmayan, o yollarda gezemez.”
509

 

“Medar-ı necat ve halas, yalnız ihlastır. İhlası kazanmak çok mühimdir. Bir zerre 

ihlaslı amel, batmanlarla hâlis olmayana müreccahtır. İhlası kazandıran harekâtındaki 

sebebi, sırf bir emr-i İlahî ve neticesi rıza-yı İlahî olduğunu düşünmeli ve vazife-i 
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 Zümer-14. 
507

 Mümin-14. 
508

 Mümin-65. 
509

 Mektubat.B.Said Nursi.450. 



İlahiyeye karışmamalı. Herşeyde bir ihlas var. Hattâ muhabbetin de ihlas ile bir zerresi, 

batmanlarla resmî ve ücretli muhabbete tereccuh eder.”
510

 

“Evet ihlas ile kim ne isterse Allah verir.”
511

 

“Hizmet-i diniyenin mukabilinde dünyada bir şey istenilmemeli ki, ihlas 

kaçmasın.”
512

 

“Cenab-ı Hakk'ın rızası ihlas ile kazanılır.”
513

 

 “Eğer ihlas ile, niyet-i sadıka ile o havadaki kelimeler hayatlansalar, lezzetli 

birer meyve gibi ruhanîlerin kulaklarına girer. Eğer rıza-yı İlahî ve ihlas o havadaki 

kelimelere hayat vermezse, dinlenilmez; sevab da yalnız ağızdaki kelimeye münhasır 

kalır. Seslerinin ziyade güzel olmadığından, dinleyenlerin azlığından sıkılan hâfızların 

kulakları çınlasın!..”
514

 

 “İhlas ve rıza-yı İlahî yolunda zerre, yıldız gibi olur.”
515

 

“Bu dünyada, hususan uhrevî hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir 

kuvvet, en makbul bir şefaatçı, en metin bir nokta-i istinad, en kısa bir tarîk-ı hakikat, 

en makbul bir dua-yı manevî, en kerametli bir vesile-i makasıd, en yüksek bir haslet, en 

safi bir ubudiyet: İhlastır.”
516

 

“Mühim ve büyük bir umûr-u hayriyenin çok muzır manileri olur. Şeytanlar o 

hizmetin hâdimleriyle çok uğraşır. Bu manilere ve bu şeytanlara karşı, ihlas kuvvetine 

dayanmak gerektir. İhlası kıracak esbabdan; yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi 

çekininiz.”
517

 

“Bütün kuvvetinizi ihlasta ve hakta bilmelisiniz. Evet kuvvet haktadır ve 

ihlastadır. Haksızlar dahi, haksızlıkları içinde gösterdikleri ihlas ve samimiyet yüzünden 

kuvvet kazanıyorlar.”
518

 

“İhlası kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir bir sebebi, rabıta-i mevttir. 

Evet ihlası zedeleyen ve riyaya ve dünyaya sevkeden, tul-i emel olduğu gibi; riyadan 

nefret veren ve ihlası kazandıran, rabıta-i mevttir.”
519

 

“Menfaat-ı maddiye cihetinden gelen rekabet, yavaş yavaş ihlası kırar. Hem 

netice-i hizmeti de zedeler. Hem o maddî menfaati de kaçırır.”
520
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“Şimdi terbiye-i İslâmiyeden ve a'mal-i uhreviyeden en kıymetli ve en lüzumlu 

esas, ihlastır.”
521

 

“Her amelde bir ihlas ciheti olduğundan, insan hareketinde rıza-yı İlahîyi 

düşünüp, vazife-i İlahiyeye karışmamasıyla a'lâ-yı illiyyîne çıkacağını yol gösteren 

mühim bir mes'eledir.”
522

 

“İnsanlar helak oldu alimler müstesna(İnsanlar helak olsa da alimler helak 

olmazlar),alimlerde helak oldu ilmi ile amel edenler müstesna,onlarda helak olsa ihlaslı 

olanlar müstesna,onlar ise helak olmayıp azim bir tehlike ile karşı karşıyadırlar.”hadîs-i 

şerifi mucibince, İslâmiyette ihlas en mühim bir esas olduğu...”
523

 

*Muhlis ve Muhlas farkına gelince; 

İhlas zaten en üstün mertebedir.Yani kişinin kendi gayret,irade ve isteğiyle 

Allah-ın rızasını kazanmak amacıyla gösterdiği gayret ve istektir. 

Muhlas ise;direkmen Allah-ın bir ihsanı ve lutfu olarak,doğrudan doğruya 

O’nun tarafından,her hangi bir çaba göstermeden,kabiliyetinde mevcud olan bir sırdan 

dolayı kazanılmış daha doğrusu kazandırılmış bir vasıftır. 

Kendilerinin Allah-dan razı olanlardan değil de,Allah-ın kendilerinden razı 

olduğu kimselerdir bu kişiler. 

 

“Demek şimdi bir ihtiyaç var ki, kader-i İlahî onları bize musallat ediyor. Onlar 

mevhum bir cem'iyet isnadıyla zulmederler. Kader ise, "neden tam ihlasla, tam bir 

tesanüdle, tam bir hizbullah olmadınız?" diye bizi onların elleriyle tokatladı, adalet 

etti.”
524

 

“İbadetin ruhu, ihlastır. İhlas ise, yapılan ibadetin yalnız emredildiği için 

yapılmasıdır.”
525

 

“Necat, halas ancak ihlas iledir.”
526

 

“En az onbeş günde bir defa okunması emir buyurulan Yirmibirinci Lem'a, 

evrad edinilecek kadar ehemmiyetlidir. Malûmdur ki, kale içinden feth olunur. 

Bugünkü muvaffakıyete sebeb olan ihlas kalkarsa, maazallah o zaman çok vahim 

neticeler tevellüd eder.”
527

 

                                                           
521 Age.201. 
522 Age..393,Mesnevi-i Nuriye.173. 
523

 Age..397,Kudsi Kaynaklar.603. 

524 Şualar.533. 
525 İşarat-ül İ’caz.85. 
526 Mesnevi-i Nuriye.70. 
527

 Barla Lahikası.306,Lem’alar.148. 



“Madem mesleğimiz a'zamî ihlastır; değil benlik, enaniyet, dünya saltanatı da 

verilse, bâki bir mes'ele-i imaniyeyi o saltanata tercih etmek a'zamî ihlasın 

iktizasıdır.”
528

 

Bediüzzaman gözümde ne cennet sevdası ne de cehennem korkusu-derken,tıpkı 

Hz.Ebubekir gibi;-Ya Rabbi,vücudumu cennette öyle büyüt ki,ehli imana yer kalmasın.- 

Birisinin imanının kurtulması için rıza-i ilahi yolunda cehenneme bile girse gam 

yemeyeceğini ifade etmektedir. 

Yani taabbudi denilen sırf Allah emrettiği için bir şeyi yapmanın esas olması 

demektir.Cenneti kazanmanın veya cehennemden kurtulmanın da ötesinde bir 

samimiyet ve ihlas sırrı. 

-Din ihlası emrederken,ona mani olan faktörleri de yasaklar.Şirk, riya, 

nifak,hıyanet,yalan gibi. 

Öyle ki;bir karıncaya ağzına almış olduğu su damlası ile nereye gittiğini 

soranlara karınca;Hz.İbrahimin ateşini söndürmeye,der. 

Bu bir damla su ile mi?dediklerinde, 

-En azından ona taraf olduğumu,o yolda olduğumu gösteririm ya! 

Ahmak dost ise;o karınca gibi görünürken Nemrudun ateşine odun taşıdığının 

farkında değildir. 

İhlasta samimiyet,saflık,Bir-e yöneliş,Bir ile olma,Bir-e varma,sadece Bir-i 

düşünme duygusudur. 

 

MEHMET ÖZÇELİK 

25-04-2010 
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KUR’AN-I KERİM-DE KÂFİR VE MÜ’MİNLERİN SÖZLERİ 

Kur’an-ı Kerim-de muhtelif sözler bulunmaktadır.Karıncaların 

sözünden
529

,Hüdhüd kuşunun sözüne
530

,Peygamberlerin,zalimlerin,münafıkların,ilim 

sahibi olmayanların,kibirlilerin,vs. konuşmaları dile getirilir. 

 Bu tarihi vaka dün onlar tarafından denildiği gibi,her zamanda 

söylenen,söylenilecek sözlerdir. 

 Kafir olanlar hep olmayacak şeyleri istemişler,hep azabın kendilerine gelmesine 

sebeb olacak söz ve davranışlarda bulunmuşlardır. 

“Dediler ki: “Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça; yahut senin hurmalardan, 

üzümlerden oluşan bir bahçen olup, aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça; yahut 

iddia ettiğin gibi, gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe; yahut Allah’ı ve 

melekleri karşımıza getirmedikçe; yahut altından bir evin olmadıkça; ya da göğe 

çıkmadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe 

göğe çıktığına da inanacak değiliz.” De ki: “Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak resûl 

olarak gönderilen bir beşerim.” 

İnsanlara hidayet (Kur’an) geldikten sonra onların iman etmelerine ancak, 

“Allah, bir beşeri mi peygamber olarak gönderdi?” demeleri engel olmuştur. 

De ki: “Eğer yeryüzünde, (insanlar yerine) yerleşip dolaşan melekler olsaydı, 

elbette onlara gökten bir melek peygamber indirirdik.” 

De ki: “Sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Çünkü O, kullarından 

hakkıyla haberdardır, onları hakkıyla görendir.”531 

 Kâfir olanlar dediler: 

 “O gün Allah, şöyle diyecek: “Ey Meryem oğlu İsa! Senin üzerindeki ve annen 

üzerindeki nimetimi düşün. Hani, seni Ruhu’l-Kudüs (Cebrail) ile desteklemiştim. 

Beşikte iken de, yetişkin iken de insanlara konuşuyordun. Hani, sana kitabı, hikmeti, 

Tevrat’ı, İncil’i de öğretmiştim. Hani iznimle çamurdan kuş şekline benzer bir şey 

yapıyordun da içine üflüyordun, benim iznimle hemen bir kuş oluyordu. Yine benim 

iznimle doğuştan körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Hani benim iznimle ölüleri de 

(hayata) çıkarıyordun. Hani sen, İsrailoğullarına açık mucizeler getirdiğin zaman, ben 

seni onlardan kurtarmıştım da onlardan inkâr edenler, “Bu, ancak açık bir büyüdür” 

demişlerdi.”
532
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 “Kavminin ileri gelenlerinden inkâr edenler dediler ki: “Şüphesiz, biz seni akıl 

kıtlığı içinde görüyoruz. Biz senin mutlaka yalancılardan biri olduğuna inanıyoruz.”
533

 

 “Şu’ayb’ın kavminden inkâr eden ileri gelenler dediler ki: “(Ey ahali!) Andolsun 

ki eğer Şu’ayb’a uyarsanız, o takdirde mutlaka siz zarar edenler olursunuz.”
534

 

 “İçlerinden bir adama insanları uyar ve iman edenlere, Rableri katında kendileri 

için bir doğruluk makamı bulunduğunu müjdele diye vahyetmemiz, insanlar için 

şaşılacak bir şey mi oldu ki o kâfirler, “Bu elbette apaçık bir sihirbazdır” dediler?”
535

 

 “Kavminin inkâr eden ileri gelenleri, “Biz, senin ancak bizim gibi bir insan 

olduğunu görüyoruz. İlk bakışta sana uyanların da ancak en aşağılıklarımızdan ibaret 

olduğunu görüyoruz. Sizin bize karşı herhangi bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. 

Aksine sizin yalancı kimseler olduğunuzu sanıyoruz” dediler.”
536

 

 “İnkâr edenler, peygamberlerine; “Andolsun, ya sizi yurdumuzdan çıkaracağız, 

ya da bizim dinimize dönersiniz” dediler. Rableri de onlara şöyle vahyetti: “Biz 

zalimleri mutlaka yok edeceğiz.”
537

 

 “Allah’a ortak koşanlar, dediler ki: “Allah dileseydi ne biz, ne de atalarımız 

O’ndan başka hiçbir şeye tapmazdık, O’nun emri olmadan hiçbir şeyi de haram 

kılmazdık.” Kendilerinden öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere düşen sadece 

apaçık bir tebliğdir.”
538

 

 “Âyetlerimiz kendilerine apaçık bir şekilde okunduğu zaman, inkâr edenler, 

inananlara, “İki topluluktan hangisinin bulunduğu yer daha hayırlı meclis ve mahfili 

daha güzeldir?” dediler.”
539

 

 “Âyetlerimizi inkâr edip “Bana elbette mal ve evlat verilecek!” diyen kimseyi 

gördün mü?”
540

 

 “Bunun üzerine kendi kavminden inkâr eden ileri gelenler şöyle dediler: “Bu 

ancak sizin gibi bir beşerdir, size üstünlük taslamak istiyor. Eğer Allah dileseydi, bir 

melek gönderirdi. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık.”
541

 

 “O peygamberin kavminden, Allah’ı inkâr eden, ahireti yalanlayan ve bizim 

dünya hayatında kendilerine bol bol nimet verdiğimiz ileri gelenler şöyle dediler: “O da 
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ancak sizin gibi bir insandır. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, içtiğiniz şeylerden 

içiyor.”
542

 

 “İnkâr edenler, “Bu Kur’an, Muhammed’in uydurduğu bir yalandan başka bir 

şey değildir. Başka bir topluluk da bu konuda ona yardım etmiştir” dediler. Böylece 

onlar haksız ve asılsız bir söz uydurdular.”
543

 

 “İnkâr edenler, “Kur’an ona bir defada toptan indirilseydi ya!” dediler. Biz, 

Kur’an’la senin kalbini pekiştirmek için onu böyle kısım kısım indirdik ve onu ağır ağır 

okuduk.”
544

 

 “İnkâr edenler dediler ki: “Biz ve babalarımız toprak olmuş iken mi, gerçekten 

bizler mi (diriltilip) çıkarılacağız?”
545

 

 “Onlar, “Eğer doğru söyleyenler iseniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek?” 

diyorlar.”
546

 

 “İnkâr edenler iman edenlere, “Yolumuza uyun da sizin günahlarınızı 

yüklenelim” derler. Hâlbuki onların günahlarından hiçbir şey yüklenecek değillerdir. 

Şüphesiz onlar kesinlikle yalancılardır.”
547

 

 “İnkâr edenler, “Kıyamet bize gelmeyecektir” dediler. De ki: “Hayır, öyle değil, 

gaybı bilen Rabbime andolsun ki, Kıyamet size mutlaka gelecektir. Ne göklerde ve ne de 

yerde zerre ağırlığında bir şey bile O’ndan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha 

büyük ne varsa, hepsi apaçık bir kitaptadır.”
548

 

 “Yine inkâr edenler şöyle dediler: “Çürüyüp ufalandıktan sonra sizin yeniden 

diriltileceğinizi söyleyen bir adamı size gösterelim mi?”
549

 

 “İnkâr edenler, “Biz bu Kur’an’a da ondan önceki kitaplara da asla inanmayız” 

dediler. Zalimler, Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman hâllerini bir görsen! 

Birbirlerine laf çevirip dururlar. Zayıf ve güçsüz görülenler, büyüklük taslayanlara, 

“Siz olmasaydınız, biz mutlaka iman eden kimseler olurduk” derler.”
550

 

 “Âyetlerimiz apaçık bir şekilde onlara okunduğunda, “Bu sadece, atalarınızın 

tapmakta olduğu şeylerden sizi alıkoymak isteyen bir adamdır” dediler. Bir de, “Bu 

(Kur’an), uydurulmuş bir yalandır” dediler. Yine hak kendilerine geldiğinde onu inkâr 

edenler, “Bu, ancak apaçık bir büyüdür” dediler.”
551
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 “Onlara, “Allah’ın sizi rızıklandırdığı şeylerden Allah yolunda harcayın” 

denildiği zaman, inkâr edenler iman edenlere, “Allah’ın, dilemiş olsa kendilerini 

doyurabileceği kimselere mi yedireceğiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz” 

derler.”
552

 

 “Kâfirler, kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle 

dediler: “Bu, yalancı bir sihirbazdır.”
553

 

 “İnkâr edenler dediler ki: “Bu Kur’an’ı dinlemeyin. Baskın çıkmak için o 

okunurken yaygara koparın.”
554

 

 “(Ateşe giren) inkârcılar şöyle derler: “Rabbimiz! Cinlerden ve insanlardan bizi 

saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağılıklardan 

olsunlar.”
555

 

 “Âyetlerimiz onlara açıkça okunduğu zaman, o küfredenler kendilerine 

geldiğinde Hak (kitap Kur’an) için, düşünmeden “Bu, apaçık bir büyüdür” dediler.”
556

 

 “İnkâr edenler, inananlar için, “Eğer o Kur’an iyi bir şey olsaydı, onlar onu 

kabulde, bizi geçemezlerdi” dediler. Onunla doğru yolu bulamadıkları için; “Bu eski bir 

uydurmadır” diyecekler.”
557

 

 “Kâf. Şerefli Kur’ân’a andolsun ki kâfirler, aralarından bir uyarıcının gelmesine 

şaştılar ve şöyle dediler: “Bu tuhaf bir şeydir!”
558

 

 “Münafıkların durumu ise tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana, 

“İnkâr et” der; insan inkâr edince de, “Şüphesiz ben senden uzağım. Çünkü ben 

âlemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım” der.”
559

 

 “Andolsun, “Allah, Meryem oğlu Mesih’tir”, diyenler kesinlikle kâfir oldular. De 

ki: “Şâyet Allah, Meryem oğlu Mesih’i, onun anasını ve yeryüzünde olanların hepsini 

yok etmek istese, Allah’a karşı kim ne yapabilir? Göklerin, yerin ve bunların arasında 

bulunan her şeyin hükümranlığı Allah’ındır. Dilediğini yaratır. Allah, her şeye hakkıyla 

gücü yetendir.”560 

 “Andolsun, “Allah, üçün üçüncüsüdür” diyenler kâfir oldu. Hâlbuki bir tek 

ilâhtan başka hiçbir ilâh yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse, andolsun onlardan 

inkâr edenlere elbette, elem dolu bir azap dokunacaktır.”561 
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 “Onlara katımızdan gerçek gelince, “Mûsâ’ya verilen (mucize)lerin benzeri niçin 

buna da verilmedi” dediler. Onlar daha önce Mûsâ’ya verilen (mucize)leri inkâr 

etmemişler miydi? Onlar, “İki sihirbaz birbirlerine destek oluyor” dediler. “Biz hepsini 

inkâr ediyoruz” dediler.”562 

 “İçlerinden, (Kur’an okurken) seni dinleyenler de var. Onu anlamamaları için 

kalpleri üzerine perdeler (gereriz), kulaklarına ağırlık koyarız. Her türlü mucizeyi 

görseler de onlara inanmazlar. Hatta tartışmak üzere sana geldiklerinde inkâr edenler, 

“Bu (Kur’an) evvelkilerin masallarından başka bir şey değil” derler.”563 

 “Allah’a ortak koşanlar diyecekler ki: “Eğer Allah dileseydi, biz de ortak 

koşmazdık, babalarımız da. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık.” Onlardan öncekiler de 

(peygamberlerini) böyle yalanlamışlardı da sonunda azabımızı tatmışlardı. De ki: “Sizin 

(iddialarınızı ispat edecek) bir bilginiz var mı ki onu bize gösteresiniz? Siz ancak 

kuruntuya uyuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz.””564 

 “İnkâr edenler, “Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!” diyorlar. Sen ancak 

bir uyarıcısın. Her kavim için de bir yol gösteren vardır.”565 

 “İnkâr edenler diyorlar ki: “Ona (Muhammed’e) Rabbinden bir mucize 

indirilseydi ya!” De ki: “Şüphesiz Allah dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de doğru 

yola eriştirir.”566 

 “İnkâr edenler, “Sen peygamber değilsin” diyorlar. De ki: “Benimle sizin 

aranızda şahit olarak Allah ve bir de yanında kitap (Kur’an) bilgisi bulunanlar 

yeter.”567 

 “Kitabı kendisine sol tarafından verilen ise şöyle der: “Keşke kitabım bana 

verilmeseydi.””568 

 “Şüphesiz biz sizi, kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkârcının, 

“Keşke toprak olaydım!” diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı 

uyardık.”569 

 “O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için, henüz 

Arş'ı su üstünde iken gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratandır. Böyle iken 

“Ölümden sonra şüphesiz diriltileceksiniz” desen, inkârcılar “Mutlaka bu, apaçık bir 

büyüdür” derler.”570 
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 “Allah, bir sivrisineği, ondan daha da ötesi bir varlığı örnek olarak vermekten 

çekinmez. İman edenler onun, Rablerinden (gelen) bir gerçek olduğunu bilirler. Küfre 

saplananlar ise, “Allah, örnek olarak bununla neyi kastetmiştir?” derler. (Allah) onunla 

birçoklarını saptırır, birçoklarını da doğru yola iletir. Onunla ancak fasıkları 

saptırır.”571 

 “Bir de (Mekke Kâfirleri): “- Doğru söyleyenler iseniz, bu va’d ne zaman?” 

diyorlar.”572 

 “Şüphesiz inkâr edenler Zikr’i (Kur’an’ı) duydukları zaman neredeyse seni 

gözleriyle devirecekler. (Senin için,) “Hiç şüphe yok o bir delidir” diyorlar.”573 

 Kibirlilerden ise şöyle bahsedilir: 

 “Kavminin büyüklük taslayan ileri gelenleri, küçük görülüp ezilen inanmışlara, 

“Siz, Salih’in, Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğunu (sahiden) biliyor 

musunuz?” dediler. Onlar da, “Biz şüphesiz onunla gönderilene inananlarız” dediler. 

 Büyüklük taslayanlar, “Şüphesiz biz sizin inandığınız şeyi inkâr edenleriz” 

dediler.”574 

 “Şu’ayb’ın kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki: “Ey Şu’ayb! 

Andolsun, ya kesinlikle bizim dinimize dönersiniz ya da mutlaka seni ve seninle birlikte 

inananları memleketimizden çıkarırız.” Şu’ayb, “İstemesek de mi?” dedi.”575 

 “Büyüklük taslayanlar, zayıf ve güçsüz görülenlere, “Size hidayet geldikten 

sonra, biz mi sizi ondan alıkoyduk? Hayır, suçlu olanlar sizlerdiniz” derler.”576 

 “Büyüklük taslayanlar ise şöyle derler: “Biz hepimiz ateşin içindeyiz. Şüphesiz 

Allah, kullar arasında (böyle) hüküm vermiştir.”577 

 

*İman edenler ise: 

 “O inanan kimse dedi ki: “Ey kavmim! Bana uyun ki, sizi doğru yola 

ileteyim.”578 

 “Ateşe sunulurken onların zilletten başlarını öne eğmiş, göz ucuyla gizli gizli 

baktıklarını görürsün. İnananlar da, “İşte asıl ziyana uğrayanlar, kıyamet günü 
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kendilerini ve ailelerini ziyana sokanlardır” diyecekler. İyi bilin ki zâlimler, sürekli bir 

azap içindedirler.”579 

 “Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler, sizin de başınıza gelmeden cennete 

gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve onunla beraber mü’minler, “Allah’ın yardımı 

ne zaman?” diyecek kadar darlığa ve zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki, 

Allah’ın yardımı pek yakındır.”580 

 “(O zaman) iman edenler derler ki: “Sizinle beraber olduklarına dair var 

güçleriyle Allah’a yemin edenler şunlar mı?” Bunların çabaları boşa çıkmıştır. Böylece 

ziyan edenler olmuşlardır.”581 

 “İnananlar, “Keşke bir sûre indirilse!” derler. Fakat hükmü apaçık bir sûre 

indirilip de onda savaştan söz edilince; kalplerinde hastalık olanların, ölüm baygınlığına 

girmiş kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. O da onlara pek yakındır.”582 

 “İşte o vakit, kitabı kendisine sağından verilen kimse der ki: “Gelin, kitabımı 

okuyun!”583 

  

 *ONLARA DENİLDİĞİNDE (Gıle): 

SH.576.YAZ KİLE 

 “Bunlara, “Yeryüzünde fesat çıkarmayın” denildiğinde, “Biz ancak ıslah 

edicileriz!” derler.”
584

 

 “Onlara, “İnsanların inandıkları gibi siz de inanın” denildiğinde ise, “Biz de 

akılsızlar gibi iman mı edelim?” derler. İyi bilin ki, asıl akılsızlar kendileridir, fakat 

bilmezler.”
585

 

 “Derken, onların içindeki zalimler, sözü kendilerine söylenenden başka şekle 

soktular. Biz de haktan ayrılmaları sebebiyle, o zalimlere gökten bir azap indirdik.”
586

 

 “Onlara, “Allah’ın indirdiğine (Kur’an’a) iman edin” denilince, “Biz sadece bize 

indirilene (Tevrat’a) inanırız” deyip, ondan sonra geleni (Kur’an’ı) inkâr ederler. 

Hâlbuki o, ellerinde bulunanı (Tevrat’ı) tasdik eden hak bir kitaptır. De ki: “Eğer 

inanan kimseler idiyseniz, daha önce niçin Allah’ın peygamberlerini 

öldürüyordunuz?”
587
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 “Onlara, “Allah’ın indirdiğine uyun!” denildiğinde, “Hayır, biz, atalarımızı 

üzerinde bulduğumuz (yol)a uyarız!” derler. Peki ama, ataları bir şey anlamayan, doğru 

yolu bulamayan kimseler olsalar da mı (onların yoluna uyacaklar)?”
588

 

 “Ona “Allah’tan kork” denildiği zaman, gururu onu daha da günaha sürükler. 

Artık böylesinin hakkından cehennem gelir. O ne kötü yataktır!”
589

 

 “İki topluluğun (ordunun) karşılaştığı günde başınıza gelen musibet Allah’ın 

izniyledir. Bu da mü’minleri ortaya çıkarması ve münafıklık yapanları belli etmesi 

içindi. Onlara (münafıklara), “Gelin, Allah yolunda savaşın veya savunmaya geçin” 

denildi de onlar, “Eğer savaşmayı bilseydik, arkanızdan gelirdik” dediler. Onlar o gün, 

imandan çok küfre yakın idiler. Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Oysa 

Allah, içlerinde gizledikleri şeyi çok iyi bilmektedir.”
590

 

 “Münafıklara, “Allah’ın indirdiğine (Kur’an’a) ve Peygambere gelin” dendiği 

zaman, onların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.”
591

 

 “Daha önce kendilerine, “(savaşmaktan) ellerinizi çekin, namazı kılın, zekâtı 

verin” denilenleri görmedin mi? Üzerlerine savaş yazılınca, hemen içlerinden bir kısmı; 

insanlardan, Allah’tan korkar gibi, hatta daha çok korkarlar ve “Rabbimiz! Niçin bize 

savaş yazdın? Bizi yakın bir zamana kadar erteleseydin ya!” derler. De ki: “Dünya 

geçimliği azdır. Ahiret, Allah’a karşı gelmekten sakınan kimse için daha hayırlıdır. Size 

kıl kadar haksızlık edilmez.”
592

 

 “Onlara, “Allah’ın indirdiğine (Kur’an’a) ve Peygamber’e gelin” denildiğinde 

onlar, “Babalarımızı üzerinde bulduğumuz din bize yeter” derler. Peki ya babaları bir 

şey bilmiyor ve doğru yolu bulamamış olsalar da mı?”
593

 

 “O zaman onlara denilmişti ki: “Şu memlekete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi 

yiyin ve ‘Hıtta (Ya Rabbi, bizi affet)’ deyin. Kentin kapısından eğilerek tevazu ile girin 

ki biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. İyilik edenlere daha da fazlasını vereceğiz. 

Onlardan zulmedenler hemen sözü, kendilerine söylenenden başka şekle 

soktular. Biz de zulmetmelerine karşılık üzerlerine gökten bir azab gönderdik.”
594

 

“Ey iman edenler! Ne oldunuz ki, size “Allah yolunda sefere çıkın” denilince, 

yere çakılıp kaldınız. Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatını mı seçtiniz? Oysa ahirete 

göre dünya hayatının yararı, pek az bir şeydir.”
595

 

                                                           
588 Bakara.170. 

589 Bakara.206. 

590 Âl-i İmran166.167. 

591 Nisa.61. 

592 Nisa.77. 

593 Maide.104. 

594 A’raf.161-162. 

595 Tevbe.38. 



“Onlar eğer savaşa çıkmak isteselerdi, elbette bunun için bir hazırlık yaparlardı. 

Fakat Allah onların harekete geçmelerini istemedi de onları geri bıraktı ve onlara, 

“Oturun, oturan âcizlerle beraber” denildi.”
596

 

“Sonra da zulmedenlere, “Ebedî azabı tadın! Siz ancak vaktiyle kazanmakta 

olduğunuzun cezasına çarptırılıyorsunuz” denilecektir.”
597

 

“Ey yeryüzü! Yut suyunu. Ey gök! Tut suyunu” denildi. Su çekildi, iş bitirildi. 

Gemi de Cûdî’ye oturdu ve “Zalimler topluluğu, Allah’ın rahmetinden uzak olsun!” 

denildi.”
598

 

“Ona denildi ki: “Ey Nûh! Sana ve seninle birlikte bulunanlardan birçok ümmete 

bizden esenlik ve bereketlerle (gemiden) in. Daha birtakım ümmetler de olacak ki, biz 

onları (dünyada) yararlandıracağız. Sonra da bizden kendilerine elem dolu bir azap 

dokunacak.”
599

 

“Onlara “Rabbiniz ne indirdi?” denildiği zaman, “Öncekilerin masalları” 

dediler.”
600

 

“Allah’a karşı gelmekten sakınan kimselere, “Rabbiniz ne indirdi?” denildiğinde, 

“Hayr indirdi” derler. Bu dünyada iyilik yapanlara bir iyilik vardır. Ahiret yurdu ise 

daha hayırlıdır. Allah’a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzeldir.”
601

 

“Eğer evde kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. 

Eğer size, “Geri dönün” denirse, hemen dönün. Çünkü bu, sizin için daha nezih bir 

davranıştır. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla bilendir.”
602

 

“Onlara, “Rahmân’a secdeye kapanın denildiğinde “Rahmân da nedir? Senin 

bize emrettiğine mi secde edeceğiz?” derler ve bu onların nefretini artırır.”
603

 

“İnsanlara da “Siz de toplanır mısınız?” denildi. “Umarız, üstün gelirlerse 

sihirbazlara uyarız” (dediler.)”
604

 

“Ve onlara: Allah’dan başka taptıklarınız nerede? Size yardım ediyorlar mı, 

veya kendilerini kurtarıyorlar mı? denilmekte...”
605

 

“Vaktâ ki (o hükümdar kadın) geldi, denildi ki, «Senin tahtın böyle midir?» Dedi 

ki: «Bu, sanki o. Maamafih bize ondan evvel bilgi verilmiş idi ve bizler müslümânlar 

                                                           
596 Tevbe.46. 

597 Yunus.52. 

598 Hud.44. 

599 Hud.48. 

600 Nahl.24. 

601 Nahl.30. 

602 Nur.28. 

603 Furkan.60. 

604 Şuara.39-40. 

605 Şuara.92-93. 



olduk.» Onu Allah'ın gayrı tapar olduğu şey (İslâmiyet'ten) men etmiş idi. Şüphe yok ki 

o, kâfirler olan bir kavimden idi. 

Ona “köşke gir” denildi. Köşkü görünce onu (zeminini) derin bir su sandı ve 

eteklerini topladı. Süleyman, ona “Bu, (zemini) billurdan döşenmiş bir köşktür” dedi. 

Belkıs, “Ey Rabbim! Şüphesiz ben nefsime zulmetmiştim. Şimdi ise Süleyman ile birlikte 

âlemlerin Rabbi olan Allah’a teslim oldum” dedi.”
606

 

“Onlara, “Haydi ortaklarınızı çağırın!” denir. Onlar da çağırırlar fakat ortakları 

onlara cevap veremez. Azabı görürler. Keşke onlar (dünyada iken) doğru yola 

gelselerdi.”
607

 

“Kendilerine, “Allah’ın indirdiğine uyun” denildiği zaman, “Hayır, biz 

babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız” derler. Şeytan, kendilerini cehennem 

azabına çağırıyor olsa da mı?”
608

 

“Fasıklık edenlere gelince, onların barınağı ateştir. Oradan her çıkmak 

istediklerinde, oraya döndürülürler ve onlara, “Yalanlamakta olduğunuz ateş azabını 

tadın” denir.”
609

 

“(Kavmi onu öldürdüğünde kendisine): “Cennete gir!” denildi. O da, “Keşke 

kavmim, Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını bilseydi!” 

dedi.”
610

 

“Onlara, “Önünüzde ve arkanızda olan şeylerden (dünya ve ahirette göreceğiniz 

azaplardan) sakının ki size merhamet edilsin” denildiğinde yüz çevirirler. 

Onlara Rablerinin âyetlerinden bir âyet gelmez ki ondan yüz çeviriyor 

olmasınlar. 

Onlara, “Allah’ın sizi rızıklandırdığı şeylerden Allah yolunda harcayın” denildiği 

zaman, inkâr edenler iman edenlere, “Allah’ın, dilemiş olsa kendilerini doyurabileceği 

kimselere mi yedireceğiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz” derler.”
611

 

“Çünkü onlar, kendilerine, “Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur” denildiği zaman, 

inanmayıp büyüklük taslıyorlardı.”
612

 

“Kıyamet günü kötü azaba karşı yüzüyle korunan kimse, (o gün) azaptan emin 

olan kimse gibi midir? Zalimlere, “Kazandıklarınızı tadın” denir.”
613

 

                                                           
606 Neml.42-44. 
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608 Lokman.21. 
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“Onlara şöyle denir: “İçinde ebedî kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. 

Büyüklük taslayanların kalacağı yer ne kötüdür!”
614

 

“Melekleri de, Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek Arş’ın etrafını kuşatmış 

hâlde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve “Hamd âlemlerin 

Rabbi olan Allah’a mahsustur” denilmiştir.”
615

 

“Sonra onlara, “Allah’ı bırakıp da ortak koştuklarınız nerede?” denilir. Onlar 

da, “(Yüzüstü bırakıp) bizden uzaklaştılar. Hayır, demek ki, biz önceleri hiçbir şeye 

tapmıyormuşuz, (taptıklarımız bir hiçmiş)” derler. İşte Allah, inkârcıları böyle 

saptırır.”
616

 

“Sana ancak, senden önceki peygamberlere söylenenler söylenmektedir. Hiç 

şüphesiz senin Rabbin hem bağışlama sahibidir, hem de elem dolu bir azap 

sahibidir.”
617

 

““Şüphesiz, Allah’ın va’di gerçektir, kıyamet hakkında hiçbir şüphe yoktur” 

dendiği zaman ise; “Kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz, sadece zannediyoruz. Biz bu 

konuda kesin kanaat sahibi değiliz” demiştiniz.”
618

 

“Onlara şöyle denir: “Bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi, bu gün biz de sizi 

unutuyoruz. Barınağınız ateştir. Yardımcılarınız da yoktur.”
619

 

“Semûd kavminde de ibretler vardır. Hani onlara, “Bir süreye kadar faydalanın 

bakalım” denmişti.”
620

 

“Münafık erkeklerle münafık kadınların, iman edenlere, “Bize bakın ki sizin 

ışığınızdan biz de aydınlanalım” diyecekleri gün kendilerine, “Arkanıza (dünyaya) 

dönün de bir ışık arayın” denilecektir. Derken aralarına kapısı olan bir sur çekilir. 

Bunun iç tarafında rahmet, onlar (münafıklar) tarafındaki dış cihetinde ise azap 

vardır.”
621

 

“Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah’a şikâyette bulunan kadının 

sözünü işitmiştir. Allah, sizin sürdürdüğünüz konuşmayı (zaten) işitmekteydi. Şüphesiz 

Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”
622

 

“O münafıklara, “Gelin, Allah’ın Resûlü sizin için bağışlama dilesin” denildiği 

zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını 

görürsün.”
623
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“Allah, inkâr edenlere, Nûh’un karısı ile Lût’un karısını örnek gösterdi. Bu ikisi, 

kullarımızdan iki salih kişinin nikâhları altında bulunuyorlardı. Derken onlara hainlik 

ettiler de kocaları, Allah’ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara, “Haydi, 

ateşe girenlerle beraber siz de girin!” denildi.”
624

 

“(Gerçeği anlayınca da), “Hayır, meğer biz mahrum bırakılmışız!” dediler.”
625

 

“(Yanında bulunanlar tarafından) denilir ki: “- (Bunu) tedavi edecek bir doktor 

kim var?”
626

 

“Onlara, “Rükû edin (namaz kılın)” dendiği zaman rükû etmezler.”
627

 

Mehmet ÖZÇELİK 

03-04-2011 

 

 

 

İTTİHAT VE TERAKKİ MAHSULÜ 

 “İttihatçıların o kadar azm ü sebat ve fedakârlıklariyle; hattâ, İslâmın şu 

intibahına da sebeb oldukları halde, bir kısmı dinde lâubalilik tavrını gösterdikleri için, 

dahildeki milletten nefret ve tezyif gördüler.”
628

 

 Cumhuriyetin çocukları ittihatçıların dinde zayıf olanların mahsulatı olup, 

şimdikilerde cumhuriyetteki dine cephe alanların ürünüdürler. 

Her anne kendi yavrusunu doğurur ve doğurduğuyla övünür. 

Şimdiki Chp ittihatçıların dindeki zayıf kısmının kuvvetli,kemikleşmiş,inatlaşmış 

ve bir türlü değişmez kısmıdır. 

*Chp izm-ler partisidir,ana parti değil.Ne olduğu belli olmayan azınlıkları temsil 

eden bir partidir.Komin-izm,sosyal-izm,marks-izm,darwin-izm,Yahudi-izm,hristiyan-

izm,mason-izm. 

                                                                                                                                                                                     
623 Münafikun.5. 

624 Tahrim.10. 

625 Kalem.27. 

626 Kıyame.27. 

627 Mürselat.48. 

628 Tarihçe-i Hayat, s.141. 

 



Çoğunluğa karşı azınlığı temsil eden bir parti. 

*Atatürk mü daha demokrat yoksa Menderes mi? 

İnönü mü daha özgürlükçü yoksa Menderes mi? 

Tek partili sistemi kim kurmuştur? 

Tek parti ve tek şef dönemini kim sürdürmüştür? 

Atatürk ittihatçıların içerisindeki dini zayıf bu muhalifleri de yanına çekerek 

yıkımı kolaylaştırmıştır. 

Cumhuriyet yapım ve proje üzerine kurulmuş bir devlet olmaktan ziyade,yıkım 

üzerine kurulmuş bir devlet olmuştur. 

Geçmişe aid olan ne varsa hepsinin yıkımından yeni bir şeylerin yapımına pek 

vakit bulunamamıştır! 

1950-ye kadar bu durum böyle devam etmiş. 

1960-dan sonra yine eski despot ve kısır bir hale dönüştürülmüş ve ancak 2002-

den sonra bir çok badireler atlatılarak normal seyrine girmiştir. 

300 senede yapılamayacak tahripler yapılmıştır. 

*Türkiye Sav ve Baykal-ın kurbanı oldu..Chp bunlara kurban edildiği gibi.Zira 

sürekli toplumu gerdi.İrtica,şeriat,Alevilik,rejim tehditleriyle darbelere zemin 

hazırlayacak kadar gerildi ha gerildi. 

Ordunun,Hsyk,Yargıtay,Danıştay,Anayasa mahkemesi toplumu gerecek kararlar 

aldı.Oralarda düzelmeler olur,normal seyrine girmeye çalışırken adeta bayrağı Ysk 

aldı.Bilinçsizce ve hesap edilmeden değişik kararlar alarak toplumu tahrik etti. 

Türkiye yerli yerine otururken bu sefer Ysk adeta meclisin görevini üstlenmiş 

gibi,kanuni bir karar da alsa,bunu kanunsuz yapıp,önceden alması gereken tedbiri 

almamış oldu. 

*Ordudaki cunta ekibinin kullandığı  psikolojik harekat,toplumun psikolojisini 

bozdu.İrtica yaygaralarıyla doldurdu.Kaos oluşturdu. 

*1982 anayasası kaosa,zorluk ve zorbalıklara,arbelere zemin hazırlayan bir 

anayasadır. 

Tay-larla bu durum teminat altına alınmış,cumhurbaşkanlığı destekli,üniversite 

köstekli,cübbeli şakşakçılar davetlisi olarak tam bir şebeke oluşturulmuştur. 



1960 anayasasından beride böyle devam ettirilmektedir. 

*Ortaya bu menfiliklerin neticesi olarak;Eline sahip olmayan Bdp,Diline sahip 

olmayan Chp,Beline sahip olmayan Mhp çıkmıştır. 

*Pkk-nın silahlı saldırısını meşru bir müdafaa veya kürt halkının hakkını 

koruma olarak gören bir insan,bir parti bu toplumun değerlerinden uzak,bu milletin 

değerlerini taşımayan,tefessüh etmiş bir kişi olabilir ancak. 

*Şu tezata bakar mısınız! 

Adıyaman-ın eşrafından merhum Abdulkadir Kayır abi müftülük elemanı olarak 

devamlı hapishaneye ders vermeye gider. 

Bir seferinde de Ulu camide Risale-i Nurları okumaktan dolayı,ayakkabılarıyla 

camiye giren jandarmaların tutuklamasıyla her zamanki ders vermeye gittiği zamandan 

erkenden gidince mahpuslar şaşkınlıkla sorarlar; 

-Hayrola abi,bugün neden erken geldin? 

Cumhuriyet hep bu kötü hatıralarla anılacak,tıpkı haçlıların anıları gibi… 

* Osmanlı ordusunun silahlarının elinden alındığı , düşman filolarının Çanakkale 

Boğazı' nı aşıp İstanbul'a dayandığı felaketli bir dönemde halife sıfatıyla Osmanlı 

tahtına oturan Sultan Vahdeddin'in, Osmanlı askeri olarak, şahsını korumak için 

bırakılmış olan biricik taburu Ayasofya Camii' ne göndererek: 

          "Aziz İstanbul'un fethinin sembolü olan Ayasofya'ya çan takmak isteyenlere ateş 

ediniz!... " emrini verdiği halde,bu gün çok rahat kapısına zincir vurulmuştur. 

Çan takanlarla bunu yapanlar arasındaki fark nedir? 

* Yazmış olduğu"Ayasofya". isimli şiiri yüzünden tutuklanarak Ankara Ağır 

Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Osman Yüksel Serdengeçti' nin kendini müdafaa 

ederken: 

            "Müddei umumi(savcı) tepeden verilen emirlere göre hareket ediyor. 

Ayasofya`nın tekrar cami haline getirilmesinde benim ne gibi hususi maksadım ve 

menfaatim olabilir? Ayasofya'yı kiraya mı vereceğim, yoksa imamı mı olacağım? Beni 

bu yazıdan dolayı Türk savcıları değil, Yunan savcıları itham etsin. Böyle bir yazıyı 

yazdığımdan dolayı kendimi müdafaa etmekten utanıyorum ." diye hayıflanarak verdiği 

cevabı,sorumuza cevaptır. 

*Çevik Bir ve aynı düşüncedeki silah arkadaşları,cunta ekibi şu anki Suriye-nin 

durumunu düşünsünler ve Türkiye-yi nereye götürdüklerini anlasınlar. 



Eğer ordudaki cunta ekibinin hedefi tutsaydı bugün Türkiye Suriye-den daha 

vahim bir duruma giderdi. 

*Resmi tarih,resmi din samimi olan tarih ve dinden uzak bulunmaktadır. 

Her rejim kendini kabul ettirip devam ettirmek için,öncekini bitirmek ve örtmek 

ister.Bu ise imparatorluk gibi büyüme özelliği olmayan kabile devletlerinin yapısıdır. 

Türkiye cumhuriyeti de kurulurken kabile devlet olarak temeli atıldı,Geçmişe ait 

sahiplenmesi gereken ne varsa hepsini yaktı,hafızalardan sildi,yeni hafızalı nesiller 

yetiştirdi.Tarihçilerde bu amaçla ve hedefle yetiştirildi. 

Her resmi kutlamalarda geçmiş kötülendi,başarı yapılanlarla değil,geçmişin 

kötülenmesiyle başarı olarak gösterilmeye çalışıldı. 

Alternatif tarih okuyan,rejimin öğütemediği tarihçiler ise,ne suya ne de sabuna 

dokunmadı.Tarih kirli kaldı.Tarih ve tarihçi gerçekleri ortaya koymadı.Sızıntılar ve 

fısıltılarla idare edildi. 

Resmi tarih gerçek tarih değildir.Resmi tarihçi de gerçek tarihçi değildir. 

Müsaade edildiği oranda tarihçidir. 

Tarihimizle ve bir kısım tarihçimizle hala kavgalıyız ve kavgadayız. 

Az bir geçmişe heves,yönelme ve sahiplenmede içten ve dıştan ve özellikle daha 

hevesli olan iç zurnacılar hemen devreye girerek,yeni Osmanlı hortladı,yeni Osmanlılar 

geliyor,gibi öcü olarak gösterilmeye çalışılıyor. 

Oysa eski hal muhal,ya yeni hal veya izmihlal. 

Geçmişin güzelliklerini alarak geleceğe o birikim ve tecrübe ile yürümek 

gerektir. 

*Bize ne oldu? 

Bitkilerle bile anlaşırken,hayvanlarla bile anlaşamamaktayız. 

Hayvanlarla bile anlaşırken,insanlarla anlaşamaz olduk. 

İnsanlarla bile iyi anlaşırken,Müslümanlarla anlaşamaz olduk. 

Müslümanlarla gayet iyi anlaşırken,akrabalarla,komşularla anlaşamaz olduk. 

Onlarla bile iyi anlaşırken,ailelerimizle,çocuklarımızla anlaşamaz olduk. 

Onlarla bile gayet iyi anlaşırken,kendimizle anlaşamaz hale geldik. 



Hayvanlara,bitkilere,canlılara yardım ederken,kendimize bile 

gayretmez,hayretmez olduk. 

MEHMET ÖZÇELİK 

26-06-2011 

 

 

 

 

 

KUR’AN-I KERİM-DE –VEZKUR- ZİKRET-HATIRLA-AN 

 

Kur’an-da ‘Vezkur’ yani hatırla,an,düşün,zikret gibi ifadeler 13 yerde geçmektedir. 

Bununla özellikle Peygamberler ve onların öne çıkan özellikleri nazara verilerek,onların 

hayatı düşünülerek ibret ve dersler alınması istenmektedir. 

 

“Zekeriyya: Rabbim! (Oğlum olacağına dair) bana bir alâmet göster, dedi. Allah 

buyurdu ki: Senin için alâmet, insanlara, üç gün, işaretten başka söz söylememendir. 

Ayrıca Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et.”
629

 

“Kendi kendine, yalvararak ve ürpererek, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam 

Rabbini an. Gafillerden olma.”
630

 

“Ancak Allah dilerse (yapacağım de). Ve unuttuğun vakit Allah'ı an ve «Umarım 

Rabbim beni, doğruya daha yakın olana eriştirir.» de.”
631

 

“(Resûlüm!) Kitap'ta Meryem'i de an. Hani o, ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir 

yere çekilmişti.”
632

 

“Kitap'ta İbrahim'i an. Zira o, sıdkı bütün bir peygamberdi.”
633
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 Âl-i İmran.41. 
630

 A’raf.205. 
631

 Kehf.24. 
632

 Meryem.16. 
633

 Meryem.41. 



“(Resûlüm!) Kitap'ta Musa'yı da an. Gerçekten o ihlâs sahibi idi ve hem resûl, hem de 

nebî idi.”
634

 

“(Resûlüm!) Kitap'ta İsmail'i de an. Gerçekten o, sözüne sâdıktı, resûl ve nebî idi.”
635

 

“Kitapta İdris'i de an. Hakikaten o, pek doğru bir insan, bir peygamberdi.”
636

 

“(Resûlüm!) Onların söylediklerine sabret, kulumuz Davud'u, o kuvvet sahibi zatı 

hatırla. O, hep Allah'a yönelirdi.”
637

 

“(Resûlüm!) Kulumuz Eyyub'u da an. O, Rabbine: Doğrusu şeytan bana bir yorgunluk 

ve eziyet verdi, diye seslenmişti.”
638

 

“(Ey Muhammed!), Kuvvetli ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve Ya'kub'u da 

an.”
639

 

“İsmail'i, Elyesa'yı, Zülkifl'i de an. Hepsi de iyilerdendir.”
640

 

“Âd kavminin kardeşini (Hûd'u) an. Zira o, kendinden önce ve sonra uyarıcıların da 

gelip geçtiği Ahkaf bölgesindeki kavmine: Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Ben sizin 

büyük bir günün azabına uğramanızdan korkuyorum, demişti.”
641

 

 

Zaten Peygamber Efendimizin örevi de;hatırlamak ve hatırlatmaktır. 

“Haydi ıhtar et; sen şimdi sırf bir ögütçüsün.”
642

 

Kur’an-da öyledir. 

“Asla olmaz böyle şey! Kur'an ayetleri birer hatırlatmadır öğüttür.”
643

 

 

********** 

Kur’an-ı Kerim-de ‘Küntüm’ifadesi ise 187 defa geçmektedir.Olmak,idiniz gibi –Kâne-

kökünden nakıs fiil olarak geçmektedir. 

Bazen şart kelimesi olan çoğunlukla -İn- ile, -En-Mâ-Em-Enneküm-İnneküm-Ve lâ 

kinneküm-Fîmâ-Fîme-Bimâ-Ve bimâ-Ammâ-Le gad-Vele gad-Ve gad-Lev-Ve lev-
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Kezalike-Ev-Mimmâ-Ellezi-Ellezîne-İzâ-Zâ-Bel-Elletî-gibi edatlarla beraber 

zikredilmektedir. 

 

Mehmet ÖZÇELİK 

28-04-2010 

 

 

 

KUR’AN-DA KÜTİBE SÖZCÜĞÜ 

 Kur’an-ı Kerim-de Kütibe sözcüğü 13 defa geçmektedir.7 defa ile en çok Bakara 

suresinde zikredilmektedir. 

Bakara 183 ve 246.âyetlerde 2 kere geçmektedir. 

 Kütibe;meçhul fiil olup; yazılmış,emredilmiş,hükmedilmiş,borçlandırılmış, 

yüklenmiş, farz kılınmış gibi sorumluluk ifade eden anlamlara gelmektedir. 

 Hükme ve karara bağlanmış meseleler için ifade edilir.Karar defterine yazılarak 

tescillenmeyi ifade eder.İnsanın sicil defteri,karar defteri. 

 Gerek insanların kendi yaptıklarının,taleblerinin veya direkmen Allah’ın o 

insanlara yüklemiş olduğu bir yükümlülük ve mükellefiyettir. 

 Peygamberimiz hayatında bu duruma karşı gayet hassas ve dikkatli davranarak; 

gerek çok soru sorulmasını ve gerekse de teravih namazı gibi müdavemeti ve sık sık 

yapmayı terk etmiştir.Ümmetinin zorluğa düşmemesi için bazı durumlarda terketmiş ve 

uygulamadan kaçınmıştır. 

“Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre hür, 

köleye köle, kadına kadın (öldürülür). Ancak her kimin cezası, kardeşi (öldürülenin 

velisi) tarafından bir miktar bağışlanırsa artık (taraflar) hakkaniyete uymalı ve 

(öldüren) ona (gereken diyeti) güzellikle ödemelidir. Bu söylenenler, Rabbinizden bir 

hafifletme ve rahmettir. Her kim bundan sonra haddi aşarsa muhakkak onun için elem 

verici bir azap vardır.”
644

 

“Birinize ölüm geldiği vakit bir hayır -bir mal- bırakacaksa, babası ve anası ve en 

yakın akrıbası için meşrubir surette vasıyyet etmek müttekiler üzerine icrası vacib bir 

hak olarak üzerinize yazıldı.”
645
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“Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. 

Umulur ki korunursunuz.”
646

 

“Hoşunuza gitmediği halde savaş size farz kılındı. Sizin için daha hayırlı olduğu 

halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu halde bir şeyi 

sevmeniz de mümkündür. Allah bilir, siz bilmezsiniz.”
647

 

“Musa'dan sonra, Benî İsrail'den ileri gelen kimseleri görmedin mi? Kendilerine 

gönderilmiş bir peygambere: «Bize bir hükümdar gönder ki (onun komutasında) Allah 

yolunda savaşalım» demişlerdi. «Ya size savaş yazılır da savaşmazsanız?» dedi. 

«Yurtlarımızdan çıkarılmış, çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz halde Allah 

yolunda neden savaşmayalım?» dediler. Kendilerine savaş yazılınca, içlerinden pek azı 

hariç, geri dönüp kaçtılar. Allah zalimleri iyi bilir.”
648

 

“Sonra o kederin arkasından Allah size bir güven indirdi ki, (bu güvenin yol 

açtığı) uyuklama hali bir kısmınızı kaplıyordu. Kendi canlarının kaygısına düşmüş bir 

gurup da, Allah'a karşı haksız yere cahiliye devrindekine benzer düşüncelere 

kapılıyorlar, «Bu işten bize ne!» diyorlardı. De ki: İş (zafer, yardım, herşeyin karar ve 

buyruğu) tamamen Allah'a aittir. Onlar, sana açıklayamadıklarını içlerinde gizliyorlar. 

«Bu işten bize bir şey olsaydı, burada öldürülmezdik» diyorlar. Şöyle de: Evlerinizde 

kalmış olsaydınız bile, öldürülmesi takdir edilmiş olanlar, öldürülüp düşecekleri yerlere 

kendiliklerinden çıkıp giderlerdi. Allah, içinizdekileri yoklamak ve kalplerinizdekileri 

temizlemek için (böyle yaptı). Allah içinizde ne varsa hepsini bilir.”
649

 

“Kendilerine, ellerinizi savaştan çekin, namazı kılın ve zekâtı verin, denilen 

kimseleri görmedin mi? Sonra onlara savaş farz kılınınca, içlerinden bir gurup hemen 

Allah'tan korkar gibi, hatta daha fazla bir korku ile insanlardan korkmaya başladılar 

da «Rabbimiz! Savaşı bize niçin yazdın! Bizi yakın bir süreye kadar ertelesen (daha bir 

müddet savaşı farz kılmasan) olmaz mıydı?» dediler. Onlara de ki: «Dünya menfaati 

önemsizdir, Allah'tan korkanlar için ahiret daha hayırlıdır ve size kıl payı kadar 

haksızlık edilmez.»
650

 

  “Senden kadınlar hakkında fetva istiyorlar. De ki, onlara ait hükmü size Allah 

açıklıyor: Kitap'ta, kendileri için yazılmışı (mirası) vermeyip nikâhlamak istediğiniz 

yetim kadınlar, çaresiz çocuklar ve yetimlere karşı âdil davranmanız hakkında size 

okunan âyetler (Allah'ın hükmünü apaçık ortaya koymaktadır). Hayırdan ne 

yaparsanız şüphesiz Allah onu bilmektedir.”
651

 

“Medine halkına ve onların çevresinde bulunan bedevî Araplara Allah'ın 

Resûlünden geri kalmaları ve onun canından önce kendi canlarını düşünmeleri 

yakışmaz. İşte onların Allah yolunda bir susuzluğa, bir yorgunluğa ve bir açlığa dûçar 
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olmaları, kâfirleri öfkelendirecek bir yere (ayak) basmaları ve düşmana karşı bir başarı 

kazanmaları, ancak bunların karşılığında kendilerine salih bir amel yazılması içindir. 

Çünkü Allah iyilik yapanların mükâfatını zayi etmez.”
652

 

“Onlar, -küçük olsun, büyük olsun- bir harcama yapmazlar ve bir vadiyi 

aşmazlar ki, Allah kendilerini işlediklerinden daha güzeliyle mükafatlandırmak için 

onların hesaplarına yazmış olmasın!”
653

 

“ (O şeytanki) hakkında şöyle hüküm verilmiştir: Şüphesiz kim onu dost edinirse, 

o muhakkak onu saptırır ve doğruca cehennem azabına götürür.”
654

 

MEHMET ÖZÇELİK 

19-11-2010 

 

 

KUDDÜS 

 

Kelime anlamı itibarıyla kudsi,mukaddes,bütün kusur ve noksanlıklardan uzak,pâk ve 

temiz olan anlamınadır. 

Hz.Ali-nin kullandığı altı isimden biridir. 

Sabah ve akşam namazından sonra 33 defa okunmasının bir çok fazileti bulunmaktadır. 

Allah-ın zatı bi-zatihi nasıl mükemmelse,sıfatları dahi öyle mükemmeldir. 

İşte Kuddüs ismi tüm kâinatı ve her şeyi kuşattığı,her şeyle ilgili ve münasebattar  

olduğu içindir ki,ismi azamdan sayılmıştır. 

Âyette:” Yeri de döşedik. (Bak) ne güzel döşeyiciyiz!”
655

 

Yer yüzünün mükemmel olarak yaratılışı Kuddüs isminin bir tecellisidir. 

 

Nasıl ki bir ev sahibi evini tefriş edip döşerken şu sıralamayı yapar; 

Tanzim;Evi çirkinlikten ve görünüm bozukluğundan uzak bir düzenleme. 

Tevzin;Ölçüyü kaçırmama,dekorasyonunu,halıların koltuklarla,duvarların perdelerle 

olan ince ayarını göz önünde bulundurmak,ince bir ayarlama yapmak. 

                                                           
652

 Tevbe.120. 
653

 Tevbe.121. 
654

 Hac.4. 
655

 Zariyat.48. 



Tezyin;Duvardaki tabelaların asımından,halıların desenine,saksı ve çiçeklerle 

süslendirmesine kadar dikkat etmek. 

Tanzif;Evde her şeyin yerli yerince yapımından sonra temizliğin hiçbir yere toz 

kondurmayacak şekilde yapılması.Nitekim her şey olsa da temizlik olmasa,o kadar tefriş 

ve serginin bir manası kalmayacaktır. 

 

-Kâinat ve özellikle dünyamız sürekli dolar boşalır bir han,bir fabrikadır.Eğer Kuddüs 

ismi tecelli etmese,insanlar ve varlıklar pisliklerden boğulurlardı. 

Kâinatta tam bir denge ve yardımlaşma vardır. 

Nitekim bize zehir olan karbondioksit bitkilere gıda olurken,bitkilere zehir olan oksijen 

bizlere gıda olmaktadır. 

 

-Birde hiçbir şey israf edilmeden yapılmaktadır.Şöyle ki;ağzımızdan giren oksijen 

ile,içimizden çıkan karbondioksit boğazımızda Re denilen noktadaki kesişme sonucu bir 

yanma oluşur..yanmadan hararet oluşur ve o hararetten hem kelimeler yaratılır,kelime 

oluşur,hem de vücut ısısı sağlanmış olur. 

Bu Kuddüs isminin bir tecellisidir. 

 

Normalde en pis ve kirli yerlerin denizler,ormanlar ve havanın olması gerekirken, 

Kuddüs isminin gereği olarak sürekli temizlendiğinden bu kirliliğe rastlanmamaktadır. 

Balıklardan bir balık bir milyon yumurta yaptığı halde,bunların ölmesi neticesinde 

denizin yüzünü balık ölümlerinin kaplaması gerekirdi.Oysa et yiyen hayvanlar 

tarafından temizlenerek bir kirliliğe rastlanmamaktadır. 

 

Ormanlarda ölen bir hayvanın kilometrelerce mesafeden kokusunu alan kartallar, 

çakallar,arkasından karınca ve sinekler yoluyla bir anda temizlenir.Hatta temizleyecek 

bu varlıklar olmasa bile içerisinden yaratılan kurtçuklar tarafından bir anda yenilerek 

temizlenmiş olur. 

Hayvan gübreleriyle kirletilen o yerler,ağaç ve çiçeklerin yetişmesine zemin oluşturmuş 

olur. 

Havada rüzgarın esmesiyle bir anda havayı temizler. 

Kirpikler gözü temizlemekle Kuddüs  isminin gereğini yapmaktadır. 

 



-Kurnaz olarak bilinen tilki temizlikte de gerçekten o kurnazlığını göstermektedir.Şöyle 

ki;Vücudunu temizlemek,kılları arasındaki kurtçuklardan kurtulmak için ağzına aldığı 

bir dal parçasını arkasına doğru uzatır ve yavaş yavaş suya dalar,birden dalmaz.Bu 

arada vücudundaki kurtçuklar boğulmamak için o dalın üzerine atlarlar,böylece 

vücudunda ölüp de kokuşmaları önlenmiş olur. 

Ağzına kadar tamamen suya daldıktan sonra dalı bırakır,onlardan da kurtulmuş ve 

temizlenmiş olur. 

Allah bu temizlik gereği olarak her gün bir dünya götürür,yeni ve temiz bir başka 

dünya getirir. 

Tıpkı kâtibin kitabının ve defterinin sayfalarını değiştirmesi gibi… 

Allah Kuddüs isminin gereği olarak bir yılda yarattığı sineklerin sayısı,Hz.Âdem-den 

kıyamete kadar yaratılan insanların sayısından çoktur.Onlar yer yüzünün bir sıhhiye 

memurlarıdırlar.Sürekli temizlik işlemini yapmaktadırlar. 

 

“O ki, birbiri ile âhenktar yedi göğü yaratmıştır. Rahmân olan Allah'ın yaratışında 

hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor 

musun? 

Sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak; göz (aradığı bozukluğu bulmaktan) âciz ve 

bitkin halde sana dönecektir.”
656

 

Kâinat ve dünyamız tam bir denge ve düzen içerisinde yaratılmaktadır.Kuddüs ismi 

hiçbir eksikliği ve düzensizliği kabul etmez. 

 

Temizliğin artması nisbetinde Kuddüs isminin o şeyde veya insandaki tecellisi  ve 

tezahürü de o nisbette artmaktadır. 

Alınan abdest ve gusül Kuddüs isminin ondaki tecellisine sebebtir. 

Hadisde:”El vuduu alel vudu’,nurun alâ nur.”,-Abdest üzerine abdest,nur üzerine 

nurdur.- 

Yani alınan her bir abdest Kuddüs isminin tecellisinin ve nurunun artması demektir. 

-En- nezafetü minel iman-veya –en nezafeti şatrul iman- 

Yani –Temizlik imandandır-veya-temizlik imanın yarısıdır-ifadeleri Kuddüs ismini 

lüzumlu kılar. 
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Âyette: “Ve elbiseni artık temizle”
657

 

İkinci inen bu âyette maddi temizlik emredilmektedir. 

 

”Allah, çok tevbe edenleri de sever çok temizlenenleri de sever.”
658

 

Burada iki önemli noktaya işaret edilmektedir: 

Birisi;Manevi temizlik olan çokça tevbe etmek Kuddüs isminin manevi dünyamızdaki 

tezahürüdür. 

Diğeri ise maddi temizliğin Allahın çokça sevme sebebi olarak bildirilmektedir. 

 

Böylece Kuddüs ismi sadece maddi temizliği değil aynı zamanda manevi temizliği de 

iktiza etmektedir. 

Her bir günah birer kirdir..manevi kiri ve kirlenmeyi oluşturur. 

Âyette:” O'na ancak güzel sözler yükselir (ulaşır). Onları da Allah'a amel-i sâlih 

ulaştırır.”
659

 

Okunan her âyet,dua,iyi söz ve hatta sürülen kokular göğe doğru yükselir. 

Küfür,kötü söz ve hatta kötü kokular da ağırlıklarıyla beraber göğe yükselirler. 

Bunlar yukarıda bir mücadele içerisine girerler.Hangisi hangisine üstün gelirse o durum 

yer yüzüne akseder.Şöyle ki; 

Eğer güzel şeyler üstün olup kötü şeylere galip gelirse,yer yüzünde de iyiler kötülere 

üstün gelirler. 

Eğer kötü şeyler iyi şeylere üstün gelirlerse yer yüzünde kötüler iyilere hakim ve üstün 

gelirler. 

 

Böylece Kuddüs ismi maddi ve manevi alemimizden bir anlık bağlantısını kesmiş 

olsa,hayat olmayacak,olsa da devam etmeyecektir. 

MEHMET ÖZÇELİK 

24-05-2010 
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KÂİNAT NAMAZDA 

“Kâinat bir cami-i ekber ve bütün mahlukat taifeleri bir salat-ı kübrada cemaat 

ile herbiri kendine mahsus bir ibadetle ve hal dili ile bir nevi namaz kılıyorlar gibi 

Mabud-u Zülcelalin muhit rububiyetine karşı çok geniş bir ubudiyetle mukabele için 

tedbiri umumun şehadetlerini ve tevhidlerini tasdik eder ki, aynı neticeyi ispat tarzında 

vaziyet alıyorlar. 

….mecmu-u kâinattan ta bir ceseddeki zerrelerin cemaatinden her bir taifenin, 

her bir ferdin fiili ve hali istianeleri ve duaları var. 

…..uhuvvet-i imaniye ve vahdet-i İslamiye sırrıyla, hem namaz vaktinde alem-i 

İslam mescidinde milyonlarla efradı bulunan bir cemaatin rabıta-i vahdet itibarıyla ve 

manevi radyolar vasıtasıyla Fatihadaki –Âmin-külliyet kesb eder, milyonlar –Âmin-

hükmüne geçebilir.”
660

 

*Bütün alem namaz vakitlerinde huzura yapılan davette hazır bulunmaktadırlar. 

İnsan bundan bigane kalamaz,geri durup gecikemez,uzatılan sürede de olsa 

gidememezlik  edemez. 

*Bediüzzaman İsparta-dan Barla-ya giderken yolda ezan okunup okunmadığını 

sorar.Yeni okunduğunu ve Barla-ya yirmi dakikalık bir zaman kaldığını,orada daha 

rahat bir ortamda kılacaklarını söyleyen talebelerine; 

-Kar üstünde de olsa hemen kılacağız,der ve arabayı durdurarak namaza 

durulur. 

* Peygamber Efendimiz (asm)-e en faziletli amel sorulduğunda, ‘Vaktinde kılınan 

namazdır.’ buyurmuştur. 

* Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu 

aleyhi ve sellem'e âmâ bir adam gelip:  

- Yâ Resûlallah! Beni mescide götürecek bir kimsem yok, diyerek namazı evinde 

kılabilmek için Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kendisine müsaade etmesini 

istedi. Peygamber Efendimiz de müsaade etti. Âmâ dönüp giderken Resûl-i Ekrem onu 

çağırarak:  

- "Sen namaz için ezan okunduğunu işitiyor musun?" diye sordu. Âmâ:  

-Evet, cevabını verdi. Peygamber aleyhisselâm:  

- "O halde davete icâbet et, cemaate gel" buyurdular. 
661
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*Namaz vakitlerinde tüm kâinat;cansızlardan bitkilere,hayvanlardan meleklere, 

cinlerden insanlara kadar her şey kendi lisanında tesbihatta ve ibadettedir. 

Efendimizin mi’raçta Allah huzurunda söylemiş olduğu –Tahiyyat-bütün 

kâinatta bulunan varlıkların Allah’a sundukları hediye ve ibadetlerinin ve hayatlarının 

neticelerinin sunulmasından ibarettir. 

Her bir insan ibadetinde tüm varlıkları temsilen mücmel olarak,zorlama yoluyla 

olmaksızın bu külli manaları düşünerek kılmalıdır çünkü hakikatta da böyledir. 

Ağız dolusu söylemeli,varlıklar sayısınca düşünmeli,esma-i ilahi ve tecellisi 

boyutunca tasavvurda bulunmalıdır. 

*Namaz vakti,huzura kabul vaktidir.Görüşme saati,buluşma anı,toplantı vakti, 

tüm kâinatın saf saf olduğu zamandır.Safın dışında kalmamalı,dahil olmalı,haylaz çocuk 

durumuna düşmemeli. 

Kişi bulunduğu yeri bir saf,geriye doğru dalga dalga bütün alemleri arkalarda 

dizilmiş birer saf olarak göz önünde bulundurmalıdır. 

*Namazda gizli okumak;biri müşriklerin duymaması ile birlikte,diğeri,gündüzün 

meşguliyetinden iç dünyasına yönelerek kendisini toparlaması,açık okuma anında da 

gündüzün meşguliyetinden kendi iç dünyasına dönme zamanını hatırlatmaktadır. 

Namaz işlerin meşguliyetinden kendisini kaybeden insanın kendi iç dünyasındaki 

bir gezintisi,kendisini keşfetmesi ve namaz anahtarıyla alem hazinelerini açarak gün 

yüzüne çıkarmasıdır. 

*Rabbim!Huzurunda sorgudayım.Bütün bunlar bildiğin şeyler ve sana 

itirafımdır. 

Kendimde değildim..kendime gelemedim..hep başkalarıyladım, 

başkalarındaydım.  Kendime gelmek için huzuruna geldim.Beni kendine getir,kendime 

getir.  

Beni huzurunda mahcup etmektense,cehennemin daha ehvendir.Cehennemi sana 

senin huzurundaki mahcubiyete tercih ederim. 

Yıllardır senden kaçtım..seninle hakkıyla olamadım..sende hakkı ve kendimi 

bulamadım.Ancak kaçtığım ve aradığım yollar yine sana çıktı.Senin dışındaki yollar 

çıkmazmış,çıkılmazmış! 

Yeteri kadar sana inanmadım,ibadette bulunmadım. 

Azı çoğa ve çoğu aza harcarken bile,ondada cimrilik yaptım, kıstım, kestim, 

dünyaya  yamadım. 

İbadet ettimse de suhre gibi,baştan savma yaptım.İşlerimi ibadete tercih ettim. 



Bir ömür kaçış nereye? 

Senden yine Sana… 

MEHMET ÖZÇELİK 

10-04-2011 

 

 

 

KAPANAN FİRAVUNLAR DEVRİ 

 Önce nesillerin değişimi ve daha sonra  zihinlerdeki değişim küçük büyük 

firavunların tahtını sallamaya başladı. 

 Önce Saddam-ı besleyenler sonra onu devirdi.Arkasından Tunus,Mısır, Libya, 

Yemen,Suriye domino taşları gibi devrilmeye başladı. 

 48 yıldır olağan üstü hali uygulayan Suriye-deki Beşar Esad,belli ki babası Hafız 

Esad-dan ve diğerlerinden ders almamış.Türkiye’nin kaç yıldır kendisine olan 

yaklaşımını kendi şahsı için değerlendirip,kendi halkı ve değişimi için uygulamaya 

koymadı. 

 Beşar Esad basiretli değilmiş.Reform yapıp bu karışıklıklara mani olabilirdi. 

Ancak yarım asırlık zulüm zulümlere de kapı açmış oldu. 

 Yüzde sekiz olan Baas rejimi yüzde doksan iki üzerinde hakimiyet kurarak,baskı 

ile halkı yönetti. 

 Yıllar önce Genelkurmay Başkanı olan Doğan Güreş Paşa bir tv-de yaptığı 

konuşmada;Nato-da bulunduğunda masa üzerinde bulunan haritada dünyanın altı 

bölgeye bölünüp,bunlar içerisinde Abd-ye Irak,Suriye ve İran-ın düştüğünü 

söylemişti.Onlarla Abd ilgilenecekti. 

 Plan aynen işlemektedir.İran-ın çevresi boşaltılmak üzere etrafındakiler devre 

dışı bırakılmaya çalışılmaktadır.Ortadoğu birer birer karıştırılmaktadır. 

 Ancak kendi getirdikleri her ne şekilde giderse gitsin,yeni gelenler ve yeni 

değişim hiçbir zaman eskisi gibi olmayacaktır. 

 Tarih tekerrür ediyor.Geçmiş ümmetlerde de aynı durum yaşanmıştı. 

 “İşte Âd kavmi! Rablerinin âyetlerini inkâr ettiler. O’nun peygamberlerine karşı 

geldiler ve inatçı her zorbanın emrine uydular!”
662
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 “(Azap) emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik. Üzerine de Rabbinin 

katında işaretlenmiş pişirilmiş balçıktan taşlar yağdırdık. Bunlar zalimlerden uzak 

değildir.”
663

 

 Her insan gibi devletlerin de bir tabii ömrü vardır.Miadı dolan gitmektedir. 

 “Hiçbir toplum ecelini geçemez ve ondan geri de kalamaz.”
664

 

 Buna sebep akılsız,aklını kullanmayan insanların varlığıdır. 

 “Şüphesiz, yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü, akıllarını 

kullanmayan (gerçeği görmeyen) sağırlar, dilsizlerdir.”
665

 

 “Allah, pis olanı temizden ayırmak, pis olanların hepsini birbiri üstüne koyup 

yığarak cehenneme koymak için böyle yapar. İşte onlar ziyana uğrayanların ta 

kendileridir.”
666

 

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

 “Libya lideri Muammer Kaddafi ve Rusya Başbakanı Vladimir Putin'den sonra 

Fransız İçişleri Bakanı da koalisyon güçlerinin Libya operasyonunu "Haçlı seferi" 

olarak adlandırdı. Bakan Claude Gueant, Sarkozy'nin doğru bir politika izlediğini 

savunanarak "Tanrıya şükür ki Cumhurbaşkanımız, Haçlı Seferi'nin önderliğini yapıp 

önce BM'yi, ardından da Arap Birliği ve Afrika Birliği'ni harekete geçirdi" dedi.” 

 96 yıl önce Çanakkale-de ikili çete olan İngiltere ve Fransa-nın başlattığı 

saldırıda iki yüz elli binden fazla leşkerlerini bırakmış,onca maddi gücüne rağmen,iman 

gücünün karşısında mağlup olmuştur. 

 İki yüz bin şehidi kıtlık,soğuk ve imkânsızlıklar içerisinde vermiştik. 

 Bugün üçlü çete;Fransa,İngiltere ve Abd;Libyaya saldırmak için bahanesini 

buldu;Despot ,halkını öldüren Kaddafi. 

 Teşbihte hata olmaz; üç domuz bir ayıya karşı.Altta hırpalanan 

masum,mazlum,Müslüman halk. 

 Kendilerinin vurdukları çocuk ve sivil halk,Kaddafi-ninkini geçti.Irak-ta olduğu 

gibi. 

 Ortadoğu yüz sene önceki gibi şekillendirilmeye çalışılıyor.Libya’da petrol 

var.Avrupa-nın dördüncü büyük petrolüne sahip bir ülke. 

 Irak’ta kimyasal silah yalanı ile girildi.Libya-da şimdilik yok denilirken,daha 

sonra oldurulabilinir. 
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 Yüz yıldır kafalarına göre yerleştirdikleri liderlerin miadının dolması üzerine, 

yeni yüz yılda kafalarını rahat ettirecek liderler bulma ve yerleştirme peşindeler. 

 Saddam,Mübarek,Bin Ali ve Kaddafi’lerin yerine,adları değişecek yeni kuklalar 

aranmaktadır. 

 Başta Türkiye olmak üzere,İslâm dünyasının bu rollerin taksiminde yer 

alması,söz sahibi olması gerekmektedir. 

 Bunun ise en müessir ve köklü çözümü;ittihad-ı İslâmdan geçmektedir. 

 Belki domino etkisi yapan sarsıntı ve lider memnuniyetsizliği ittihad-ı islâmı 

mecburi hale getirmektedir. 

 Bu islâm dünyası için,bir namus ve şahsiyet meselesidir.Bekası buna bağlıdır. 

MEHMET ÖZÇELİK 

26-03-2011 

  

 

KARDEŞLİK 

 

Kâinatın mayasını oluşturan maya muhabbettir.Muhabbetin neticesi ise uhuvvettir. 

Kur’an-ı Kerim-de: 

”Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan 

korkun ki esirgenesiniz. 

Ey inananlar! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın, belki de onlar kendilerinden daha 

iyidirler. Kadınlar da başka kadınları alaya almasınlar, belki onlar kendilerinden daha 

iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın; birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın; 

inandıktan sonra yoldan çıkmış olmak ne kötü bir addır. Tevbe etmeyenler, işte onlar 

zalimlerdir. 

Ey inananlar! Zannın çoğundan sakının, zira zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin 

suçunu araştırmayın; kimse kimseyi çekiştirmesin; hangi biriniz ölü kardeşinin etini 

yemekten hoşlanır? Ondan tiksinirsiniz; Allah'tan sakının, şüphesiz Allah tevbeleri 

daima kabul edendir, acıyandır.”
667
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“Toptan Allah'ın ipine sarılın, ayrılmayın. Allah'ın size olan nimetini anın: 

Düşmandınız, kalblerinizin arasını uzlaştırdı da onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. 

Bir ateş çukurunun kenarında idiniz, sizi oradan kurtardı. Allah, doğru yola erişesiniz 

diye size böylece ayetlerini açıklar.”
668

 

 

Allah Kur’an-da sürekli uhuvvete teşvik ederken,bir yanda kardeşliği engelleyecek 

manileri ortadan kaldırmak için bazı esaslar ortaya koymaktadır. 

Mesela cemaatla kılınan namazın yirmi yedi derece sevabının olduğunu söyler, bununla 

teşvik ederken,diğer yandan da mü’minin mü’mine ancak üç gün küs olup,ondan 

sonrasının da düşmanlığa,kin ve nefrete sebeb olacağından dolayı yasaklamıştır. 

 

Efendimiz;Mü’minlerin bir binanın taşları gibi olduğunu,bir bütünlük içerisinde ve 

birbirinden ayrılmaz parçalar olduğunu söylerken,her bir parçasını da bir bütün olarak 

değerlendirmektedir. 

 

Bir vücudun âzaları gibi olduklarını ifade ederken;aynı şeyi düşünen,aynı şey için kalbi 

çarpan,aynı kıbleye yönelib aynı kitabı okuyan,aynı peygambere inanıp aynı dünyanın 

atmosferi altında yaşayarak,farklı farklı da olsa,hepsinin aynı hedefe yönelik olduğunu 

ifade eder. 

 

Hazırlanan bir yemeğe göz,kulak,ağız,dil,burun,mide farklı farklı kendi açısından o 

yemeğe baksalar da, birbirlerini tamamlayıp,birinin eksikliği o nimetten alınacak zevki 

de eksik bırakır. 

Bütün organlar hep birden o yemek üzerinde bir birlik içerisinde düşünür,eğilir ve 

hareket ederler. 

 

Mü’minler başkalarının günahıyla sorumlu tutulamazlar. 

 

Mü’minleri birbirine bağlayan ortak noktalar gayet çokluktadır.Bütün bunlar birlik ve 

beraberliği gerektirirken,geriye kalan farklılıklar da af ve musafaha ile 

değerlendirilmelidir. 

 

                                                           
668

 Âl-i İmran.103. 



Kardeşliğin en güzel örneği asrı saadettir.Bu konuda Efendimiz bizler için nümune-i 

imtisaldir. 

 

İsar hasleti olan;kardeşinin nefsini kendi nefsine tercih etmede en önde 

onlardır.Nitekim âyette:”Kendilerinde bir ihtiyaç olsa bile onları kendilerine tercih 

ederler.”
669

 

 

Bu âyetin nüzulüne sebeb olan olay ise şöyle gelişir: 

Peygamber Efendimize bir ihtiyaç sahibi gelerek,aç olduğunu,ihtiyaç durumunda 

olduğunu söyleyince Efendimiz evine haber salarak bir şeyler,yiyecekler vermelerini 

söyler. 

Evden gelen haberde “Yiyecek hiçbir şeyimiz yok.”cevabı olur.Bunun üzerine 

Peygamber Efendimiz (sav), “Bu arkadaşımızı bu gece misafir edecek kimse yok mu? Ki 

Allah ona rahmet buyursun” der. Derhal Ensar’dan Ebu Talha bir ok gibi yerinden 

fırlayarak, “Ben ya Resulallah, ben misafir edebilirim!” der. Ve misafiri alıp evine 

götürür.  

Ebu Talha (ra) hanımına, “Rasulullah’ın misafiridir, açtır, bir şeyler ikram edelim” der. 

Hanımı ise, “Rasulullah’ın misafiri başım üstüne bey, ama vallahi şu anda benim 

yanımda bir kız çocuğumuzun yiyeceğinden başka bir şey yoktur!” diyerek ızdırabını 

dile getirir. Bunun üzerine Ebu Talha, “O halde kızımız akşam yemeği istediği vakit onu 

uyutuver ve kandili de söndürüver ki, misafirimiz, benim kaşığı boş götürüp boş 

getirdiğimi fark etmesin ve Rasulullah’ın misafiri için biz bu geceyi aç geçiriverelim” 

der. Ve gerçekten de öyle yaparlar.  

Ertesi gün misafir Rasulullah’a hoşnutluğunu bildirir ve Rasulullah (sav) da Ebu Talha 

(ra)’yı çağırarak o gece onun hakkında inen âyeti okuyarak, Allah ve Rasûlü’nün 

hoşnutluğunu müjdeler. 

Bunun üzerine bu âyet nüzul eder. 

“Daha önceden Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, 

kendilerine hicret edip gelenleri severler; onlara verilenler karşısında içlerinde bir 

çekememezlik hissetmezler; kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları 

kendilerinden önde tutarlar. Nefsinin tamahkarlığından korunabilmiş kimseler, işte 

onlar saadete erenlerdir.”670 

 

*Yermük savaşında da bunun benzeri görülür. 
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 Yermük savaşında yaralılar arasında dolaşan ve amcasının oğlu Haris'i arayıp bulan 

Hazreti Huzeyfe,ona su isteyip istemediğini sorar. Tam su vereceği sırada İkrime'nin 

(ra) su isteyen sesi duyulur. Bu ses üzerine suyu içmeyen Haris (ra), suyu İkrime'ye 

götürmesini işaret eder. Hz. Huzeyfe İkrime'ye su içireceği sırada da, Hazreti İlyas'ın 

(ra) su isteyen sesi duyulur. Sesi duyan İkrime (ra) de suyu içmeden İlyas'a götürmesini 

işaret eder. Hazreti Huzeyfe, Hazreti İlyas'a suyu götürünce vefat ettiğini görür ve suyu 

içiremez. Bunun üzerine hemen geri dönüp önce Hz. İkrime'ye ve akabinde amcası oğlu 

Haris'e ulaştırmak istediyse de bu ikisine de yetiştiremeden vefat ettiklerini görür. Son 

nefeslerinde bile diğerlerinin nefislerini kendi nefislerine tercih eden bu mübarek 

sahabeler Hakk'ın rahmetine kavuşurlar. 

 

*”Len tenâlul birre hatta tünfiku mimma tuhibbun.Vemâ tünfiku min şey’in feinnallâhe 

bihi alim.” 

“Muhtaçlara ve fakirlere yardım ederken malınızın kötüsünü değil de iyisini 

vermedikçe, olgun bir imana kavuşamazsınız. İmanda en yüksek mertebeye çıkmak 

istiyorsanız, yoksullara malınızın en hoşuna gidenini bağışlayınız.”
671

 

 

Birinci Ebu Talha örneğinde görülen o ki;yanlarında hiçbir şey yok iken veren bu 

insanlar,vereceğimiz ikinci örnekte de var olan her şeylerini yine vermektedirler. 

Bu âyet-i kerimeyi büyük bir dikkat ve hassasiyetle dinleyen Ebû Tâlhâ, Medine’de 

Peygamberimizin mescidine yakın bir yerde, içinde altı yüz hurma ağacı bulunan pek 

kıymetli bir bahçesi vardır. Sık sık dâvet ettiği Rasûlûllah’a burada ikramda 

bulunurdu. 

Bu zât derin bir çoşku içinde âyet-i kerimeyi dinledikten sonra ayağa kalkarak şöyle 

dedi: 

“Yâ Rasûlûllah benim servetim içinde en kıymetli ve bana en sevgili olan, şehrin 

içindeki sizin de bildiğiniz bahçemdir. Bu andan itibaren Allah rızası için onu, Allah’ın 

Rasûlüne bırakıyorum. İstediğiniz gibi tasarruf eder, dilediğiniz fakire verebilirsiniz.” 

Bu sözleri söyledikten sonra Ebû Tâlhâ, sevinçli ve neşeli bir hâlle kararını uygulamak 

için Mescid’den çıkarak bahçeye doğru gider. 

Ebû Tâlhâ’nın hanımı Rumeysâ, bahçedeki bir hurma ağacının gölgeliğinde oturmuştu. 

Tâlhâ, bahçe duvarına kadar geldi ama içeriye girmedi. 

Onun geldiğini gören hanımı Rumeysâ: 

“Ebû Tâlhâ, duvarın dışında ne bekliyorsun? İçeri gelsene” dedi. 

Ebû Tâlhâ: “Ben içeri giremem, Rumeysâ, sen de eşyânı toplayıp dışarı çıkar mısın?” 

Rumeysâ biraz şaşırdı: 

“Neden, bu bahçe bizim değil mi?” 

Ebû Tâlhâ: 
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“Hayır, artık bu bahçe bizim değil, şu andan itibaren Medine fukârasınındır” dedi. 

Sonra da, Hz. Peygamber’den dinlediği âyet-i kerimeyi ve verdiği kararını hanımına 

anlattı. 

Rumeysâ hanım bu sözler karşısında, hiç tereddüt etmeden şunu sordu: 

“İkimiz nâmına mı, yoksa sadece kendi şahsın için mi bağışladın?” 

“İkimiz namına bağışladım” cevabını alınca da: 

“Allah senden razı olsun Ebû Tâlhâ. Etrafımızdaki fakirleri gördükçe, ben de aynı şeyi 

düşünürdüm de sana söylemeye bir türlü cesaret edemezdim; Allah bu hayrımızı kabûl 

buyursun, bekle öyleyse bahçeden çıkıp ben de yanına geliyorum!”
672

 

 

*Nefsin menfaat düşüncesi kardeşliğin önündeki en büyük engeldir.Nitekim: 

”O zaman Davud'un yanına giriverdiler de onlardan telaşa düştü. Ona « Korkma!» 

dediler, biz iki davacıyız , birimiz diğerinin hakkına tecavüz etti. Şimdi sen aramıza 

doğrulukla hükmet ve aşırı gitme de bizi doğru yolun ortasına çıkar. 

(Onlardan biri şöyle dedi:) Bu, kardeşimdir. Onun doksan dokuz koyunu var. Benimse 

bir tek koyunum var. Böyle iken «Onu da bana ver» dedi ve tartışmada beni yendi. 

Davud: Andolsun ki, senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle sana 

haksızlıkta bulunmuştur. Doğrusu ortakçıların çoğu, birbirlerinin haklarına tecâvüz 

ederler. Yalnız iman edip de iyi işler yapanlar müstesna. Bunlar da ne kadar az! dedi. 

Davud, kendisini denediğimizi sandı ve Rabbinden mağfiret dileyerek eğilip secdeye 

kapandı, tevbe edip Allah'a yöneldi.
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*Bizler Hz.Ademden beri kardeşiz. 

Peygamberimizin Veda hutbesinde belirttiği gibi:’Hepiniz Âdemdensiniz,Âdem ise 

topraktandır.” 

Hayır,benim toprağım daha kalitelidir,birinci kalite değerindedir,senin toprağın 

kıymetsizdir,demekle,neden yaratıldığının farkında olmamak demektir. 

Sonuçta hepimiz bir toprak,çamur ve balçık ve de bir damla sperm ve meniden 

yaratıldık. 

O halde üstünlük nerededir? 

Kur’an-ın ifadesiyle takva ve Allah-dan korkmanın dışında,O’na yakın olmanın 

haricinde bir üstünlük yoktur. 
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*Hem neyi beğenmiyoruz? 

Hacda iken bir beyaz zenciye bakar ve taaccüble güler. 

Durumu anlayan zenci sorar: 

-Beyefendi,acaba boyayı mı beğenmiyorsunuz yoksa Boyacıyı mı? 

Her iki durumda da beğenmemek,ona o özelliği vereni beğenmemektir. 

 

*Fatih-e yaklaşan bir dilenci para ister.Fatih tutar bir altın verir. 

Dilenci biz kardeş değil miyiz?Hiç kardeş kardeşe bu kadar mı verir?deyince, Fatih 

kulağına eğilerek şunu söyler:-Aman ha,diğer kardeşlerinde duymasın, yoksa sana bu 

kadar da düşmez,der. 

 

 *Hepimizin sayısız ortak noktaları bulunmaktadır.Rabbimiz bir,peygamberimiz 

bir,kitabımız ve dinimiz bir,dünyamız ve güneşimiz bir,tarihimiz ve vatanımız bir,bütün 

bu ve bunun gibi birlikler kardeşliği iktiza etmektedir. 

 

*İşte dostluğun ve kardeşliğin güzel bir örneği: 

Cephede kıyasıya çarpışıyordu.Arkadaşı gözünün önünde vurulmuştu.Daha ölmemişti,o 

dostunu kurtarması gerekti.Komutanından izin isteyip kurtarmayı istedi.Komutanı 

kendisinin de vurulacağını düşünerek razı olmadı.Israrını sürdürdü,komutanından izin 

aldı.Sürüne sürüne arkadaşının yanına vardığında her tarafı kanlar içindeydi.Sırtlayıp 

sipere getirdi. 

 Komutan baktığında ölmüştü.Değdi mi,deyince evet komutanım deydi.Çünkü 

gittiğimde daha hayattaydı,son sözünü söyleyip öyle gözlerini kapadı. 

 Son sözü ise;Mutlaka geleceğini biliyordum,sözü oldu. 

 İşte sadakat..beklenen ve bekleyen sadakat… 

*Bu gün doğu ve güneydoğunun en büyük hastalığı ihtilaf ve adavetin içlerinde 

yayılmasıdır.Pkk-dan daha büyük tehlike ve de pkk-nın gündemde sürekli tuttuğu konu 

düşmanlıklardır. 

Kardeşlik ise bunun ilacıdır. 

MEHMET ÖZÇELİK 

25-04-2010 



KESRETTEN VAHDETE 

 İslâmiyet vahdet dinidir.Her şeyde vahdeti esas alır.İmanda olduğu gibi,amel ve 

yaşantıda da vahdeti arar. 

 Vahdetten gelen insan da yine vahdete rücu etmektedir. 

 *Mevlana-ya sorulan;,nereden geldik sorusuna;Minallah,ilallah,der. 

 Allah’dan yani Bir’den geldik ve yine Bir’e gitmekteyiz. 

 Birliği olanda dirlik olur.Dirliği kaybeden Birliğin kaybıdır. 

 İnsanın ölümü vahdetini kaybetmesi iledir. 

 Kâinatın vahdeti Allah iledir.Bedenin vahdeti ruh iledir.Ruhda bozulma ve 

dağılma olursa beden de bozulur ve dağılır. 

 “Nefsini bilen Rabbisini bilir.”hakikatı,insanı iç dünyasına,kesretten yüzünü 

çevirip vahdete yönelmeyi teşvik etmektedir. 

 Vahdetini kaybeden kendisini başkasında arar.Her insanın kendisi yine 

kendisindedir.Kendimizi kaybedip aramamız vahdetimizi kaybetmiş olmamızdandır. 

 Dağılan insan dağlanır.Vahdet ise onu toplar ve toparlar. 

 “1. Çokluk kuruntusu sizi o derece oyaladı ki,  

2. Nihayet kabirleri ziyaret ettiniz. 

3. Hayır! Yakında bileceksiniz!  

4. Elbette yakında bileceksiniz!  

5. Gerçek öyle değil! Kesin bilgi ile bilmiş olsaydınız, 

6. Mutlaka cehennem ateşini görürdünüz. 

7. Sonra ahirette onu çıplak gözle göreceksiniz. 

8. Nihayet o gün (dünyada yararlandığınız) nimetlerden elbette ve elbette hesaba 

çekileceksiniz.”
674

  

 *“Hem, hiç mümkün olur mu ki, nev-i insanı şuurca kesrete mübtelâ, istidadca 

ubûdiyet-i külliyeye müheyyâ sûretinde yaratıp, muallim bir rehber vâsıtasıyla onları 

kesretten vahdete yüzlerini çevirmek istemesin?”
675
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 Peygamberler insanların vahdetini korumak için gönderilmiş ve insanları ilk 

önce vahdete çağırmışlardır. 

*“Fıtratı aşkla yoğrulmuş gibi sermest-i câm-ı aşk olan Mevlâna Câmi, kesretten 

vahdete yüzleri çevirmek için, bak ne güzel söylemiş:  

 demiştir. (Haşiye.Yalnız bu 

satır Mevlâna Câmi'nin kelâmıdır.)  Yani, yalnız biri iste; başkaları istenmeye 

değmiyor. Biri çağır; başkaları imdada gelmiyor. Biri talep et; başkaları lâyık değiller. 

Biri gör; başkalar her vakit görünmüyorlar, zevâl perdesinde saklanıyorlar. Biri bil; 

mârifetine yardım etmeyen başka bilmekler faydasızdır. Biri söyle; Ona âit olmayan 

sözler, mâlâyânî sayılabilir.”
676

  

 İnsanlar vahdeti kesrette aramaktadırlar.Tüm yorulmalar,mahcubiyetler, 

sıkıntılar Bir’e müracaat etmemek ve O Bir’in kapısını çalmamaktadır. 

 Bir’in kapısını çalmayan bütün kapıları çalma mecburiyetinde kalır. 

*”Ey nefis! Mükerreren söylediğimiz gibi, insan, şecere-i hilkatin meyvesi 

olduğundan, meyve gibi en uzak ve en câmi' ve umuma bakar ve umumun cihetü'l-

vahdetini içinde saklar bir kalb çekirdeğini taşıyan ve yüzü kesrete, fenâya, dünyaya 

bakan bir mahlûktur. Ubûdiyet ise, onun yüzünü fenâdan bekâya, halktan Hakka, 

kesretten vahdete, müntehâdan mebde'ye çeviren bir hayt-ı vuslat, yahut mebde' ve 

müntehâ ortasında bir nokta-i ittisâldir.” 
677

 

İbadet Bir ile yapılan sözleşmenin günde beş defa yenilenmesidir.Kesrete dalarak 

dağılan duyguların toplanmasıdır. 

*”Hem Rabbü'l-âlemîn, meyve-i âlem olan insana âlemi içine alacak bir vüs'at-i 

istidad verdiğinden ve bir ubûdiyet-i külliyeye müheyyâ ettiğinden; ve hissiyâtça kesrete 

ve dünyaya mübtelâ olduğundan, bir rehber vâsıtasıyla yüzlerini kesretten Vahdete, 

fânîden bâkîye çevirmek istemesine mukabil, en âzamî bir derecede, en eblâğ bir 

sûrette, Kur'ân vâsıtasıyla en ahsen bir tarzda rehberlik eden ve risâletin vazifesini en 

ekmel bir tarzda ifâ eden, yine bilbedâhe o zâttır.” 
678

 

Kur’an-ı Kerim vahdetin sözlü belgesidir.Vahdetin şahididir.Tüm insanları bir 

çatı atında toplamaktadır.Gönülleri,dilleri,bedenleri bir kılmaktadır. 

*”Bütün meyveler ve içindeki tohumcuklar, hikmet-i Rabbâniyenin birer 

mu'cizesi, san'at-ı İlâhiyenin birer hârikası, rahmet-i İlâhiyenin birer hediyesi, vahdet-i 

İlâhiyenin birer bürhan-ı maddîsi, âhirette eltâf-ı İlâhiyenin birer müjdecisi, kudretinin 
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ihâtasına ve ilminin şümûlüne birer şâhid-i sâdık oldukları gibi; şunlar, âlem-i kesretin 

aktârında ve şu ağaç gibi tekessür etmiş bir nevi, âlemin etrafında, Vahdet 

aynalarıdırlar; enzârı kesretten Vahdete çeviriyorlar. Lisân-ı hal ile herbirisi der: "Dal 

budak salmış şu koca ağacın içinde dağılma, boğulma; bütün o ağaç bizdedir. Onun 

kesreti, vahdetimizde dahildir." Hattâ her meyvenin kalbi hükmünde olan herbir 

çekirdek dahi, Vahdetin birer maddî aynası oldukları gibi, zikr-i kalbî-i hafî ile, koca 

ağacın zikr-i cehrî sûretiyle çektiği ve okuduğu bütün esmâyı zikreder, okur.” 
679

 

Ağaçlar arasında bile bu vahdeti kaldırırsanız,değil tüm dünyadaki elmalar 

arasında birliği tesis etmek,bir ağaçtaki elmalar arasında dahi bir birlik 

sağlayamazsınız. 

Kâinatın ve dünyadaki her şeyin arasına nüfuz eden bir vahdet vardır. 

*”Nasıl imkândan vücûb görünüyor; infiâlden fiil ve kesretten vahdet-bunların 

vücudu, onların vücuduna katiyen delâlet eder. Öyle de, mevcudât üstünde görünen 

mahlûkıyet ve merzûkıyet gibi sıfatlar dahi sâniiyet, rezzâkıyet gibi şe'nlerin 

vücudlarına katî delâlet ediyor. Şu sıfâtın vücudu dahi, bizzarure ve bilbedâhe, bir 

Hallâk ve bir Rezzâk Sâni-i Rahîmin vücuduna delâlet eder.” 
680

 

Her şey başlangıçta bir babadan sudur ettiği gibi,nihayetinde de bir avlata son 

bulmaktadır. 

Bir şeyden her şey ve her şeyden de bir şey yaratılmaktadır. 

*”Maahaza, kesretin vahidden suduru, vâhidin kesretten sudûru kadar zahmet 

değildir, daha kolaydır. Meselâ, bir kumandanın efrad-ı kesireye verdiği intizam ve 

yaptırdığı işleri, o efrad-ı kesire, kendi başlarına büyük bir müşkilâttan sonra 

yapabilirler.” 
681

 

*”Mesela, kamerin ahvaline veya istikbalin hakikatine dair ita-i malümat eden 

adama, bütün mamelekini ona feda etmeye hazırsın. Amma daire-i mülkünde bir arı 

hükmünde bulunan kamerin Halıkından haber getiren ve ezel, ebede, hayat-ı ebediyeye, 

hakaik-i esasiyeye, azim meselelere dair malümat ita eden ve seni manevi 

perişaniyetlerden, dalaletlerden kurtarıp kesretten vahdete doğru yol gösteren ve hayat-

ı ebediyeye imanla mâ-ül-hayatı sana içirtmekle firak ve ayrılmak ateşlerinden kurtaran 

ve Halıkın marziyatını, metalibini tarif eden ve Sultan-ı Ezel, Ebedin muhaberesine 

tercümanlık yapan Resul-i Rahman'ı dinlemeye ve o Muhbir-i Sadıka imanla teslim 

olmaya mani olan nefsin heva ve hevesini terk etmiyorsun.”
682
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Dalalette vahdetin kaybı vardır.Vahdetini kaybeden dalalete düşer. 

*”Evet, fikr-i san'at, meyl-i mârifet, kesretten çıkar. Avrupa'nın darlığı ve deniz 

ve enharı olan vesait-i tabiiye-i münakale içinde dolaşması sebebiyle, tearüf ticareti, 

teavün iştirak-i mesaiyi intaç ettikleri gibi, temas dahi telâhuk-u efkârı, rekabet de 

müsâbakatı tevlit ederler. Ve bütün sanayiinin mâderi olan demir madeni, kesretle 

içinde bulunduğundan, o demir, medeniyetlerine öyle bir silâh-ı kuvvet vermiştir ki, 

dünyanın bütün enkaz-ı medeniyetlerini gasp ve garat edip gayet ağır bastı, mizan-ı 

zeminin muvazenetini bozdu.” 
683

 

Tüm icadlar,bilimler,fikirler,sanatlar kesret içinde vahdetin bulunması iledir. 

12-06-2011 

MEHMET ÖZÇELİK 

 

 

KIRK YAMALI BOHÇA LAİKLİK 

 Sayın Başbakan Tayyib Erdoğan! 

 Biz bir asırdır laiklikten çok çektik.Ne doğru dürüst anladık ve nede 

anlattık,anlatabildik! 

 Bir asırda bizim çektiğimizi Ortadoğu ve islâm ülkeleri de çekmesin. 

 Niyetiniz gayet iyi,samimiyet ve güveniniz yerindedir.Ancak ifadeniz gayet riskli 

ve tehlikelidir.Maliyeti gayet ağırdır. 

 Kişinin laik olmayacağı,devletin laik olacağı izahınız doğru ve yerindedir.Ancak 

vakıa hiç de öyle değil ve de olmamıştır.Hala da o hazımsızlıklar devam etmektedir. 

 Biz bir asırdır dediğiniz gibi uyguladık mı ki onlara da tavsiyede bulunuyoruz? 

 Biz  yapmadığımızı neden başkalarına tavsiye ediyor,onlarında böyle yapmasını 

tavsiye ediyoruz. 

 Geleceğin de ne olduğunu ve ne olup neler getireceğini bilmiyoruz! 

 Eğer siz orta doğuya başbakan olacaksanız,laiklik lastiğini ! doğru yöne 

çekebilir,size güvenebiliriz!!! 

 Bunu garanti edebilir misiniz? 
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 Bir menfi veya bizdeki gibi beceriksiz,maneviyatsız kişilerin eline geçerse,o 

zaman seyreyle gümbürtüyü seyreyle!! 

 Hem şu anda bile bizdeki laiklik tehlikesinin geçtiğini söylemek ve de düşünmek 

hem erkendir ve hem de bir kuruntudan ibarettir. 

 Laiklik maddesinin konulmasına gerek kalmadan,herkese özgürlükler içerisinde 

bir hayat tarzı ortaya konulabilir. 

 Dünyada laikliğin çıkış yeri olan Fransa ile bizim dışımızda anayasasında laiklik 

olan devlet yok..Onlar bizden daha kötü değiller. 

 Tozlanmakta veya uyumaya yüz tutan laikliğin tozunu neden sirkeliyor, 

uyandırıyorsunuz? 

 Halkın içinde kulağınıza başta Abd-nin bunu fısıldadığı söyleniyor… 

 Şimdiye kadar hep din toplumdan ve her kesimden ihraç edilmeye hatta evin 

içine de müdahalede bulunularak,niyet okuyucu bir tavırla,yapabilirsinizlerle yani 

imkânatı vukuatla karıştırarak hapse atılmış,eziyet edilmiştir. 

 Ne çabuk unuttunuz? 

 Yoksa tekrar başa mı dönüyoruz? 

 Ders almadan,ders mi veriyoruz? 

 Yüzlerce yamalı bohçadan bir bozuk paraları koyacak cüzdan bile çıkmaz! 

 Milletin canını yakan laikliği hatırlatmanızla yaralarımızı tazelediniz. 

 Bilmeyen,yeni yetişen nesillere,bizi hep lâ-dini bilen orta doğu ülkelerine karşı 

suçlunun üzerini örttünüz. 

 Bayram değil,seyran değil,pat diye yeni savaştan çıkmış bu insanlara yaralı 

laikliği sunmak,tedavi değil,yara açmaktır. 

 Ben sizi şimdiye kadar ki hiçbir lidere değişmem,ancak hakikatı da size feda 

etmem!Hak ve hakikat âlidir.Hiç bir şeye kimseye feda edilmez. 

 Yaramı kanattınız!!! 

 Oysa siz benden de daha yaralı iken!!! 

 *Bir diğer nokta ise;Avrupanın Türkiyenin nabzını yoklayarak,yeni Osmanlının 

canlanması sözünü ortaya atarak tavrımızı yoklamaya,test etmeye çalışmaktadır. 

Türkiyeyi bağlayan en büyük bağları,dış bağlardan ziyade içteki laiklik gibi  

bağlardır. 



Bir yandan zaman aşımından aşınmaya,bir yandan da ancak yalamalarla 

aşınmalar sağlanmış oldu. 

 Bizler Osmanlıya değil,dünyaya talibiz. 

 Zincirlerimiz çözülmüş değil,sadece esnemiş ve gevşemiştir. 

 Laiklik bu manada bir rüşvetmidir batıya? 

 Ne kötü bir rüşvet! 

22-09-2011 

MEHMET ÖZÇELİK 

 

 

 

KIRK YILLIK KÂNİ 

 Allah Allah,kaderin şu tecellisine bakın ki;chp bir asra yakındır bu memleketteki 

inançlı insanları hep irana gidin dedi,irana benzemekle kınadı. 

 Oysa bu kınama,saldırı ve iddia çok az ve mevzii,bir tutarlılığı olmayıp,geçersiz 

bir dava idi. 

 Şimdi ise ana muhalefet partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tesettürlü 

kızlarımızın iran usulü giymelerini tavsiye  ederek adeta iranı buraya getirmeye 

çalışıyor ve onu emsal gösteriyor. 

 Nasıl giyineceği konusunda onlara saygı göstermiyor. 

 Tesettürlü kızlara iran modeli tarzı örtünmeleri halinde müsaade ederek,kabul 

edip onay vereceklerini söylemektedir. 

 Tamamen samimiyet ve dürüstlükten  uzak bir tavır. 

Canım,hiç kırk yıllık Kâni,olur mu Yani! 

Zihniyet değişmedikçe geçici vitrinin değişmesi hiçbir şeyi değiştirmez. 

Zira  mal aynı mal!Vitrindeki içerdekinin aynısıdır. 

Onun gibi de,zihniyet aynı zihniyet.Bu da göstermektedir ki,ılımlılık ve 

uyumluluk namına her kim gelirse gelsin,temelde ve düşüncede milletin değerleri esas 

alınıp hakaret edilmedikçe problem olma ve problem yapmaya devam edecektir. 

Harç  öyle atılmış! 



Hiç unutmam,yirmi yıl kadar önce gözden muayene olmak için hastanede sıra 

bekliyorum.Benden önce altmış yaşları civarında bir köylü içeri girdi.Kapı açık, 

içerideki konuşma ve bağırtı net duyuluyordu. 

Doktor vatandaşa şapkasını çıkarmasını söylüyor,o kişi ise çıkarmayacağını 

ısrarla belirtiyordu. 

Tam yarım saate yakın bu münakaşa sürdü.Doktor şapkayı çıkarmadan 

muayene edemeyeceğini söyleyip istemeyerek de olsa çıkarmaya ikna edip muayene etti. 

Ben içeri girdiğimde ise doktor bitmişti.Morali sıfıra inmişti.Bu halde beni 

sağlıklı muayene etmesi güçtü. 

Havayı yumuşatmak için şöyle bir latife yaptım; 

-Doktor bey,bu şapka bu başa geçene kadar nice kelleler gitti,biliyor musunuz? 

Elbette onun oradan çıkması da öyle kolay olmayacaktır. 

Doktor tebessüm edip,rahatlamıştı. 

-‘Men Dakka dukka’’Kim kimin kapısını çalarsa,onun kapısı da çalınır’ 

-Bir  kimseyi  kınayan aynısıyla  kendiside kınanmadıkça  ölmezmiş. 

Hiç belli olmaz.Bakarsın bu insanlar iranı bile buraya getirmekle kalmaz,hilafeti 

bile götürdüğü gibi getirebilir… 

Ayasofyayı  kapattığı gibi açabilir. 

Rusya gibi,ateizmi  pazarlarken şimdilerde İslam dünyasına girme çabası 

göstermektedir. 

Bakarsın İslam birliği kurulmasını bile ana muhalefet tavsiye edebilir! 

Kapattığı medrese,tekke ve zaviyeleri tekrar açabilir! 

Bakarsın dünyaya islamı pazarlayıp,bizleri bile bu konuda pasif görebilir! 

İki sebepten;Biri  daha ileri gitmeyip hiç olmazsa eskisiyle kanaat etmek,ikincisi 

ise;Hadis-i Kudside buyurulur:”Allah dilerse bu dini bir facir eliyle de güçlendirir.” 

Mevla görelim ne eyler,ne eylerse güzel eyler. 

Kaderin cilvesi. 

Şu anda İstanbul Üniversitesinde şapkayla derse giren bir çocuğu dışarı atan 

öğretim görevlisinin bu tavrına karşı yök başkanı tavrını koyarak kimsenin örtüsünden 

dolayı da atılamayacağını kesin olarak ortaya koydu. 



Bunu takib eden durumda Adıyaman üniversitesi gibi zaten yasak olmayan 

tesettür konusunda insani,hukuki,dini,seviyeli bir adım atılmış oldu.Şimdilik bu mesele 

kalkmış görünüyor. 

Kaosu oluşturanların manevi baskısının fos çıkması,toplumun asliyetine 

dönmesine sebep olmuştur. 

Asalet asil insanlarla ve asil davranışlarla olur. 

Göründü ve bilindi,kimmiş asil… 

MEHMET ÖZÇELİK 

07-10-2010 

 

 

KİTAP-SÖVER-LERDEN KİTAP-SEVERLERE 

 Düne kadar kitaba sövenler,bugün kitapsever oldular.Daha hemen girişte 

terör,kaos ve saldırı kokan ve tamamen Ergenekon ve terör ısmarlaması olan Ahmet 

Şık’ın –İmamın Orduları-kitap taslağı,ergenekonun üzerine giden emniyeti ve Fethullah 

Gülen Hocayı hedef almaktadır. 

 Tıpkı öncekileri gibi Aydın-da hayvancılık yapan kişiye cumhurbaşkanını, 

başbakanı karalamak amacıyla kitap yazdırılması gibi. 

*Ergenekonu savunan eserlere,ulusalcı ve derin devletin korunmasına yönelik 

kitapların basımına yönelik bu çalışmalar tamamen psikolojik bir savaştır. 

Ordunun içerisinde bulunan bir cuntanın oluşturup piyasayı şekillendirmek 

amacıyla uygulamaya koyduğu;pkk-ya yardımdan,kaos oluşturmaya,cemaatları zan 

altında bulunduracak faaliyetlerden dini şahsiyetleri ve dini kisve giydirilen kimseleri 

ısmarlama piyasaya sürerek zihinleri ve piyasaları bulandırmaya yönelik faaliyetlerdir.. 

Bu kitapta da tamamen Emniyeti töhmet altında bulundurma,Ergenekonu 

sulandırma,Ordunun içinde bulunan cunta ekibinin,hukuka çöreklenmiş kişilerden 

medet umduğu,ergenekonun uygulamaya koyduğu kaos oluşumunun bir parçasıdır. 

 Kitap-savarlar birden kitap sever oldu. 

 Malum kitap seviyesi olmayan kitap taslağının birdenbire birileri tarafından 

kitaplara sahip çıkmaları,kitaplara özgürlük cik-cikleri samimi ve dürüst olmadıklarını 

bir daha teyid etmiş oldu. 

 Neden mi? 



 Dünyada Kur’an-ı Kerim-den sonra en çok basılıp okunan eser,Bediüzzaman 

Said Nursi-nin yazdığı Risale-i Nurlardır. 

 Bu eserler yıllardır takip altına alındı,okuyanlar ve bastıranlar hapishanelere 

atıldı,her türlü eziyet ve işkenceye tabi tutuldular. 

 Jandarma tarafından evler arandığında bunlar birer suç unsuru kabul edildi ve 

hatta okumasını bilemediklerini söyleyerek Kur’an-ı Kerim- i bile suç aleti olarak 

topladılar. 

 12 Eylül ihtilalinde evimiz arandığında,sandığın üzerindeki kitapları gösteren 

subay babama; 

 Bu kitaplar kimin,Kim okuyor,dediğinde rahmetlik babam; 

 Onlar benim,ben okuyorum,deyince, bir babama,birde kitaplara bakan 

subay,kafayı sallayarak çıkıp gidiyor.Aradığı suçlunun o olmadığını ve söylemediğini 

bilerek gümleyerek gidiyor.Demek ki tamamen duyguları sönmemiş. 

 Bu kir ve lekeyi dünyanın bütün suları toplansa temizleyemezler. 

 Peki bugünkü kitapseverler o zaman nerede idiler.Belki yasaklamaya karışanlar 

ve tasvib edenler kendileri idi.Kaos değil toplumun,gençliğin,insanlığın dünya ve ebedi 

hayatını kurtarmaya yönelik çalışmalar ve okumalar idi. 

*1980-lerde kütüphanenin önünden geçerken,kütüphane müdürü Abdullah bey 

beni çağırarak kütüphanenin ikinci katına çıkardı ve bir odayı açarak içeride 

torbalarda bulunan kitapları göstererek ne olduklarını sordu. 

Kütüphanedeki torbalarda bulunan eserler Osmanlıca ve Arapça yazılan 

tamamen dini eserler ve Arapça gramerlerden ibaret idi. 

Adıyaman-ın en eski okulu olan Cumhuriyet ilkokulunun çatısında bulunduğunu 

ve önemli bir kısmını kendisinden önce müdürün İstanbula tayininin çıkmasıyla 

kendisiyle beraber götürdüğünü ve hatta halkın bunu duymasıyla terminale akın 

ederek,bu kitaplar dedemden kaldı demesine rağmen bir kısmının alınabildiğini 

söylemişti. 

Bu ise milyonlarcasından birisidir. 

Odasının dört tarafı kitaplarla dolu olan Uzunçarşılı-ya,bunları nereden temin 

ettiği sorulduğunda ağlayarak verdiği cevapta; 

-Meydana yakılmak için konulan kitaplar arasında yanmayıp da 

kurtarabildiklerim,demiştir. 

Bir inşaat ustası bana;yıllar öncesinde İstanbul-da deniz kenarında bulunan bir 

Paşaya aid olan kütüphaneyi yıkıp,kitapları da denize boşaltmasını söyleyen 

müteahhidin bu sözüne rağmen,hemen birkaç camiye koşarak imamlara yarın sabah 



gelmelerini,arkadaşlarına duyurmalarını ve kitapları vereceğini söylemiş,ertesi günü 

geldiğinde büyük bir kalabalığı olduğunu söyleyerek kitapları onlara verdiğini ifade 

etmiştir.Kendiside hatıra olarak büyükçe bir kitap aldığını söylemiştir. 

Bulgaristana kağıt fiyatına vagonlarla satılıp gönderenler başlı başına bir 

vahşet.Cengiz ve Hülagunun zulmünü aşan bir dehşet.Zira hem kitaplar imha edilmiş ve 

hem de o kitapları yazanlar ortadan kaldırılmıştır. 

Bugün ise onların torunları babalarının uygulamalarını devam ettirirken 

kitapsever oldular. 

Dünyada kitap okuyanların evlerinin basılması,kitaplarına el konulması, 

cezalandırılması görülmemiş bir zulümdür. 

Bugün yürüyüş yapıp protesto eden insanlar, neden şimdiye kadar kitap 

mağdurlarını hiç savunmadılar.Savunma bir yana içeriye atmada ortak oldular. 

Alkışlayıp desteklediler. 

Oysa şimdikiyle kıyaslanmayacak kadar arasında fark varken. 

Hiç yılanın kusmuğuyla,arının akıttığı bir olur mu? 

Bugün herkes testten geçmektedir.Yılanlıkla arı farkını ortaya koymaktadır. 

MEHMET ÖZÇELİK 

02-04-2011 

 

 

 

KIYAMET ALAMETLERİ 

 1400 sene önce gelen âyette;-Kıyamet yaklaştı-
684

 buyurulursa,acaba bu gün 

kıyametin yakınlığı konusunda ne söylemek gerekir. 

 On büyük ve yüzlerce küçük alametlerden bazıları önemli çapta 

görülmektedir.Mesela: 

Mehdi ve Deccal konusunda;daha nasıl bir insan bekliyorsunuz? 

Gelecek olan şerirler daha bu yapılanlardan daha büyük ne yapabilirler? 

Sıralayalım; 

Lenin gibi,Mao gibi,Hitler gibi,Cengiz ve Hülagu gibi,Bush gibi,Türkiye-deki bir 

asırlık sıkıntılar ve tek şef dönemleri gibi,bin yıllık birikimlerin ve tesislerin yıkılıp 
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yerine getirilenlerin doku ve kan uyuşmazlığı yaşaması ve yaşatması,Saddam gibi, 

Mübarek gibi,Hafız Esad gibi,Kaddafi vs.gibi yıllarca kalıp daha nasıl despotlukta 

bulunabilir? 

Kominizm gibi nasıl bir inançsızlık sistemi gelebilir? 

1.  ve  2. Dünya savaşlarından daha büyük nasıl bir savaş olabilir?  

Bizdeki bin yıldır kaldırılan değerlerden daha başka ne kaldırabilir? 

Kaldırılabilecek bir şey eğer kalmış ise! 

Hadislerde ahirzamandaki fitnelere dikkatler çekilmektedir. 

O zamanda olağan dışı,görülmemiş ve duyulmayan olaylar zuhur eder. 

*2.19--- Tabarani, Kebir isimli eserinde, Ebu Naim ise Ali Hilal’dan tahric ettiler. 

Resulüllah (s.a.v.) Hz. Fatma’ya şöyle buyurdu: Beni Hak ile baas eden Allah’a yemin 

ederim ki, şu ümmetin Mehdi’si Hasan ve Hüseyin’dendir. Dünya hercü-merc içinde 

kaldığında, fitneler zuhur ettiğinde, yollar kesildiğinde, bazıları bazısına hücum 

ettiğinde, büyük küçüğe merhamet etmediği, büyük büyüğe vakarlı davranmadığında; 

Allah, bu sırada, onlardan adavetin kökünü kazıyarak dalalet kalelerini feth edecek ve 

evvelce Benin ayakta tuttuğum gibi, ahir zamanda, dini ayakta tutacak, önceden 

zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracak birini gönderecektir. 

 

*4.3--- Naim b. Hammad, Ebu Said-ül Hudri’den tahric etti. O dedi, Resulullah (s.a.v.) 

buyurdu: Benden sonra fitneler görülecektir. O fitnelerden biri de “Ahlas” (Deve çulu) 

fitnesidir. Orada harb ve hicretler olur. Sonra ondan daha şiddetli bir fitne olur, ha 

kesildi denirken, sonra daha da devam eder ve fitnenin girmediği hiç bir ev ve 

dokunmadığı hiçbir müslüman kalmaz. Bu hal Itretimden (soyumdan) bir Recul –adam-

çıkana kadar devam eder. 

 

*1.6--- Naim b. Hammad, Said bin Müseyyeb’den tahric etti. Buyurdu ki: Başlangıcı 

çocuk oyuncağı gibi basit olan, fakat, bir tarafta sükunet bulsa da, diğer tarafta 

genişleyerek devam eden ve ancak semadan bir münadinin üç defa “Uyanın, falan Emir 

sizin gerçek emirinizdir” deyinceye kadar sona ermeyen fitneler görülür. 

 

*4.2--- Tabarani, Avf b. Malik’den tahric etti, Peygamber (s.a.v.) buyurdu: Tozlu, 

dumanlı karanlık bir fitne görülecek, bunu diğerleri takip edecek, tabi. Ehli Beytimden 

kendisine Mehdi denilen bir zat çıkıncaya kadar. Şayet O’na yetişirsen, O’na tabi ol ve 

hidayete erenlerden ol. 

 

*4.1--- İbni Ebi Şeybe, Ebi Celd’den tahric etti, O dedi ki: Bir fitne görülür, bunu 

diğer fitneler takib eder, ve birinciler sonuncuların kılıçla çatışmaya dönüşünü 

kamçılar, ve bundan sonra bütün haramların helal sayılacağı bir fitne gelir. Sonra da 

hilafet, yeryüzünün en hayırlısı olan Mehdi’ye evinde otururken gelecektir.  



 

*4.24--- Ebu Hureyre (r.a.)'dan rivayet edildi Rusulullah (s.a.v.) buyurdu: 4'üncü fitne 

on sekiz gün (veya/yıl) sürer. Sonra açılır. O zaman Fırat altından bir dağı ortaya 

çıkarmış olur. Ümmet ona üşüşür. Bunun üzerine her dokuzdan yedisi öldürülür. 

 

* H.3--- İbni Adiyy diyor ki: Ebu İshak, İbrahim b. Abdullah Nebti, (aradaki ravi 

silsilesi ile) rivayet etti. Enes b. Malik (r.a.)’dan O dedi ki, Resullullah (s.a.v.) buyurdu: 

Dünyanın ömrü, ahiret günlerinden yedi gündür. Allah Teala buyurdu ki: “Senin 

Rabbinin yanındaki birgün, sizin saydığınız bin yıl gibidir.”  

 

* H.5--- İbni Ebi Hatem, Tefsir’inde İbni Abbas’dan rivayet etti ki: Dünya, ahiret 

haftalarından bir hafta olup, yedi bin senedir ve bunun altı bini geçmiştir. 

H.6--- İbni Abbas’dan sahih olarak nakledilen şöyle bir rivayet vardır. O dedi ki: 

Dünya yedi gündür. Her bir gün bin yıl gibidir. Ve Resulullah (s.a.v.)’de onun sonunda 

gönderildi. 

 

*“Hicretten 1400 sene sonraki akidlerden “iki veya üç akid say” O vakit Mehdi 

çıkar ve bütün dünya ile harp eder. Dalalete düsenler -Hıristiyanlar- ve Allah’ın 

öfkesine uğramıs olanlar (Yahudiler) ve münafıklar  İsra ve Miraç beldesi olan 

Kudüs’teki “Meciddun Dağları”nda onun için toplanırlar”. (Mehdîyy-il Meliki Li Küll-

id Dünya Biemrillah-il Malik, Kelde bin Zeyd, s: 216),Begavi Mealimut Tenzil(4/101) 

Fethul Bari (13/98) Bkz; İbni Kesir.En Nihaye (1/166-169)  

61-   Ebu   Said   el   Hudri   radıyallahu   anh'ın   Nebi  sallallahu aleyhi ve alihi ve 

sellem'den rivayet ettiği hadis- i şerifte buyrulur ki;   

 

"Deccal'in  çocuğu olmaz   ve  o  ne  Medine'ye  ne de Mekke'ye giremez." 

Ebu  Muaz  der ki;bugüne kadar peygamberlik iddiasında bulunan  yalancılardan 

meşhurlarının adları şunlardır; 

1- Esved el Ansi, 2- Müseyleme, 3- Secah Bintil Haris, 4-Tuleyha Bin Huveylid, 

5- Cündüp Bin Gülsüm,6- Kehmeş el Kilabi,  7- Ebu Cavane el Amiri,8- Huzeyl Bin 

Yafur, 9- Huzeyl Bin Vasi, 10- Muhtar Bin Ubeyd es Sekafi, 11- Hanzala Bin Yezid el 

Kufi,12- Abhele bin Ka’b,13- Nadr Bin Haris et Teymi,14-Ahmed Bin Yahya, 15- Ebut 

Tayyib el Mütenebbi ,16-Üstaz Siz el Horasani ,17- Abdullah er Rumi, 18- İbnul 

Mukaffa, 19- Hallac el Mansur ,20-Şihabeddin es Sühreverdi Maktul, 21- Mehmed Ali 

Ağca, 22- İskender Evrenosoğlu (Ali mihr) ,23-Mirza Ali Muhammed ,24-Mirza Gulam 

Ahmed Kadıyani ,25-KriGnamorti el Hindi,26-ReGat Halife ,27-Sai Baba-sh.82 



 147-    Katade radıyallahu anh  dedi  ki;"Ye'cüc  ve Me'cüc  yirmi  iki  kabileden  

ibarettir.Onların yirmi  birini  Zülkarneyn  (A.S.)  sedde  hapsetmiştir.  Diğer  kabile  

ise  saldırı  esnasında  kaybolan  ve  seddin  arkasında  kalan  Türklerdir."208-sh-119 

(Bak:Mesih Deccal-Mecdi Muhammed Şehavi.Tercüme-Seyfullah Erdoğmuş) 

 

*”MÜŞTAK Baba’nın, Ankara’nın 1923 yılında başkent olacağını söylediği şiiri, 

orijinal diliyle şöyle: 

           ‘Me’vá-yı názenine kim elf olursa efser / Lá-büdd olur o me’va İslámbol ile 

hemser // Nun ve’l-kalem başından alınsa nun-ı Yunus / Aldıkda harf-i diger olur bu 

remz ızhár // Miftáh-ı sure-i Kaf ser-had-i kaf tá kaf / Munzamm olunmak ister Rá-yı 

Resul-i Peyamber // Háy-ı huy ile áhir maksud oldu záhir / Beyt-i veliyyü’l-ekrem Elhác 

Abd-i ekber // Ey pádişáh-ı fehhám Sultan Hacı Bayram / Revhán ister ikram-ı Müşták-

ı abd-i çáker’ 

Şimdi, şiirin günümüz Türkçesiyle basit ama serbest tercümesini yapalım: 

‘1000 mánásına gelen ELF sözü, güzeller beldesinin başına EFSER, [/] yani tác 

olarak konursa, o belde İstanbul’dan farksız bir hále gelir.[//] Sonra, Yunus 

Suresi’ndeki NUN [/] […] ve Kaf Suresi’ndeki KAF harfleri alınır. [/] Resul’ün, yani 

Hazreti Peygamber’in RI harfi de bunlara iláve olunmak ister [//] ve maksad ‘háy-ı huy’ 

sözündeki ‘HE’ harfi ile tamamlanır. [/] […] Ey anlayışlıların padişáhı olan Sultan Hacı 

Bayram! Senin bulunduğun o güzel belde [?], bu değersiz kul Müştak’tan hürmet 

istiyor!’” 

 

 

 

 

*Ye’cüc-Me’cüc 
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bir mana Çin ve Japonya-dan gelen ve sızan bir afetin,nükleer 

santralden sızan radyasyonun milyonlarca insanı tehdit etmesi ve öldürmesi olarak 

düşünülebilir. 

*Ye’cüc-Me’cüc;Tefsirlere göre insan eti ve ot yiyen,yağmacı,vahşi bir insan 

topluluğu. 

“Japonya'da genç kızlar arasında kürtaj oranının rekor seviyede arttığı 

bildirildi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2000'de 44 bin 477 genç kız kürtaj 

yaptırırken, bu sayı 2001'de 46 bin 511'e çıktı. 1995 istatistikleri ise kürtaj yaptıran 

gençlerin sayısını 26 bin 177 olarak gösteriyordu.  
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Ülkede 19 yaş ve altındaki gençlerin yaptırdığı kürtajların, toplam kürtaj 

sayısının yüzde 14'ünü oluşturduğu belirtildi.  

Japonya'da uzun zamandır yasal olan kürtaj, kolayca yaptırılabiliyor ve bazı 

Batı ülkelerindeki gibi dini ve siyasi tartışma konusu olmuyor.  

Yetkililer, gençler arasında kürtaj sayısının artmasının nedenini, cinsel ilişki 

yaşının düşmesine bağlıyorlar.” 

TAIWAN ve ÇİN'DE YEMEK DİYE YEDİKLERI ŞEY DAHA DOĞMADAN 

ÖLEN CENİN veya KüRTAJ İLE ALINAN 4-5 AYLIK BEBEKLER !.. 

 

            Hastanelerden 50-70$ karşılığında alınıyormuş !..
686

 

“Dünyadaki bütün canlıların etlerinden yemek hazırlayarak onu, Yüesey 

(Guandong kızartması) diye adlandırarak Çin lokantalarına satan Çinli teröristler 

sokaklarda yalnız dolaşan insanları yakalayıp götürerek Lokantalarının mutfaklarında 

çeşitli yemekler hazırlayarak satışa sunmaktadırlar. Çin hükümeti zaman, zaman 

bazılarını ifşa ederek cezalandırsa da çoğunluğuna göz yummaktadırlar. Çünkü Çinli 

yetkililerin bir çoklarının bu türden özel yemeklere düşkünlükleri biliniyor.Doğu 

Türkistanlı Uygur,Kazak, Kırgız büyükler dinlemeyen çocuklara "seni çinliler tutup 

öldürüp yerler, eve erken dön"-diye nasihat ediyor bile.  

 

             Çin Oldukça Büyük Uluslar Arası Bir 'Pazar' dır.  

             Ayrıca ceninlerden ve çeşitli insan uzuvlarından hazırlanan ve Çin tababetinde 

kullanılan ilaçların bir çokları, Çin komünist partisi hükümranlığındaki emeğin ucuz, 

ulaşımın kolay, yabancı yatırımcıların yatırım yapma fırsatlarının çok olduğu söylenen, 

ayrıcalıklarla dolu bir uluslar arası Pazar olduğu iddia edilen Çin’de çokça 

bulunmaktadır.” 

Bu haber uzunca ve mide bulandırıcı bir uygulama olarak detayları 

anlatılmaktadır.
687

 

*Ve mesela; 13.yüzyılda çinde ve oradan avrupaya yayılan ve milyonlarca 

insanın hastalanıp ölmesine neden olan salgın hastalık bir fareden bulaşmıştı.Sebeb 

olarak cadılar,cadılara benzeyen kediler yok edildi,kendi günahlarından kaynaklandığı 

düşünülüp,kendilerini kırbaçladılar.Gemiler yoluyla batıya giden fareler salgın 

hastalıkları milyonlara bulaştırmış oldular.Belkide kedileri öldürmeselerdi,o fareler 

kediler tarafından yok edilecek,hastalıkların bu kadar yayılması engellenmiş olacaktı.. 
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Kıyamet alametleri imanın şartlarından değildir.Bundan dolayı,yapılan 

yorumlar veya farklı tanımlar veya inanmama durumu imanı tehlikeye atmaz. 

MEHMET ÖZÇELİK 

04-04-2011 

 

 

 

KOR VE KÖR EDEN SİYASET 

CHP'deki Komplocu Zihniyetin Resmi 

CHP'de ŞANTAJ pazarlığı! 

Taciz iddiaları CHP'yi karıştırdı 

Ve Baykal "VARAN 2" Hakkında Konuştu 

2. Kaset Skandalında Kılıçdaroğlu'nun Rolü 

Kürt yurttaşlar CHP'den rahatsız mı? - Video 

CHP tecavüzcüye 'hadım'a da karşı! 

İşte Süheyl Batum'un gizli planı 

İşte 'milliyetçiliğin manifestosu' 

CHP’deki salgın hastalıklar. 

CHP'nin Sahte Başörtülü Açılımı 

CHP'de Ergenekon çatlağı 

MHP'de Engin Alan bilmecesi! 

MHP Alan'ı Nereden Aday Gösterecek? 

Bahçeli: Şuurunu kaybetmiş! 

Yalçın Küçük MHP Büyük ! 

CHP ve MHP Bu Sözleri Duymasın 

MHP'yi Küme Düşürecek HATA? 

MHP'de istifa depremi 



Önce MHP-CHP İttifakı, Sonra CHP İstifası 

MHP Haberal'ı Aday mı Gösterecek? 

İçişleri Bakanı Atalay, MHP’nin terör sorunlarından büyük ölçüde beslendiğini ve 

sürekli suçlayıcı bir tutumda olduğunu söyledi.    

Bunlar bir çok haberlerden çok az bir kesitidir. 

(http://www.adimder.com/haberler/haberler1.htm )  

Bdp-yi ise hiç söylemeye gerek yok.Dağdan beslenen,dağlıların desteklediği bir  

parti. 

Chp pot üzerine pot kırmakta,üzerindeki şaibeleri gün be gün açığa çıkan 

plânlarla artmaktadır. 

 Ergenekonun avukatlığı yetmediği gibi,şimdi de onları kurtarma çabası içerisine 

girip,seçimlerde aday göstermeyi düşünmektedir. 

 Darbe yapan paşalara sahip çıkmakla kalmamış,onu desteklemeyen ordu 

kartondan bir orduya benzetilmiştir. 

 Ergenekonla beraber poz verenler,ergenekonun akibetine uğramaya 

mahkumdurlar. 

 Bunlar bu milleti kör,kendi partizanlarını da özürlü kabul etmektedirler ki, 

baltayı kendi ayaklarına ve bu milletin başına vurmaktadırlar. 

 Saflar hiç bu zamandaki kadar belirgin olmamıştı.Bunu hala göremeyenler 

ise,siyasetin kör ettikleridir.Tedavisi mümkün olmayan bir körlük.Sonu kor olan bir 

körlük.Körler topluluğu. 

 “Onlar kör,dilsiz ve sağırdırlar.Hakka dönmezler.” 

 Buna mantıki bir çözüm bulmak güçtür.Olsa olsa siyasetin kör etmesidir.Devlet 

batıran,bulunduğu kurumu iflas ettiren tutarsız insanları bu milletin başına geçirmek, 

tam bir tutarsızlıktır. 

Zaten kandan beslendiği,1970 öncesi gençleri sokağa dökerek kaos ortamına 

ortak olduğu,chp-ye destekte bulunmakla koltuk değnekliğinde bulunduğu,eski 

ülkücüleri atarak despot bir yönetim sergilediği yönünde bir çok tenkidlere maruz 

kalmış olan mhp,şimdi de hepsinin üzerinde darbe ortaklığına imza atmış oldu. 

 Balyoz darbe teşebbüsünden sorgulanan Engin Alan-ı,yine Yalçın Küçük-ün 

teklifiyle aday göstererek üzerindeki şaibeliği  arttırmış,mensuplarının güvenini 

kaybederek,az bir yakınlığı olanı dahi hayal kırıklığına uğratmıştır. 

 Oysa dava hala sürmekte,belgeler açıkça ortadadır.Beraat etmiş değildir. 

http://www.adimder.com/haberler/haberler1.htm


 Pkk-yı alkışlayıp ona övgüler düzen Yalçın Küçük-ün Mhp-ye yaptığı teklif 

anında yerine getirilmiştir. 

 Mhp nerede ve kimin yanındadır?Kimi temsil etmektedir? 

Yalçın Küçük-ü mü?Engin Alan-ı mı? 

Ergenekona destek olan veya sulandıranlar da işin cabası! 

Bî-taraf olan ber-taraf olur… 

Kim olduğun değil,kiminle olduğun önemlidir. 

 Olabilir mi?Denesem mi? gibi bir çok düşünce ve verilen fırsatlara rağmen Chp 

ve Mhp bu milleti idare etmekten çok uzak iki partidir.Onlara iktidar değil,muhalefet 

bile yakışmıyor çünkü onu bile yapamamaktalar.Mızıkçı,hırçın çocuklar gibi sürekli 

kavgadan beslenen,oyun bozan,kendi aralarında oyunlar! kuran oyunbazlıklar 

sergilemektedirler. 

 Birbirleriyle topu paslaşarak oynamaya çalışan iki takım!Çok bakım gerek çok 

bakım. 

 Ayakta durmaları ise,içlerinde bulunan iyi niyetli ve samimi insanların varlığı 

iledir. 

 Ancak o samimi insanların suskunluğu,üretkensizliği,değişmezliği onları da suça 

ortak etmektedir. 

 Akıllı insan basiretli,ileriyi gören,olanları mukayese yeteneğine sahip kimsedir. 

 Yoruma pek gerek yok değil mi?Çünkü artık her şey gittikçe netleşmektedir… 

08-03-2011 

MEHMET ÖZÇELİK 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mİ’RAÇ 

 

 622 yılından 1,5 yıl kadar önceki yıl Efendimizin hüzün yılıdır.Maddi ve manevi 

en büyük destekçisi olan Hz.Hatice ve Ebu Talib-i kaybetmiştir.Müşrikler fırsattan 

istifade baskı ve zulmü daha da arttırmışlardır. 

 Adeta Rabbimiz Efendimizi taltif ve teskin etmek,şevk ve gayretini arttırmak 

amacıyla huzuruna almıştır. 

 Mi’raç olayı âyet,hadis ve icma-ı ümmetle sabit bir hakikattır. 

 Âyetlerde:” Kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescidi Haram'dan (Mekke'den), 

kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için, çevresini mübarek kıldığımız Mescidi 

Aksa'ya (Kudüs'e) götüren Allah'ın şanı yücedir. Doğrusu O, işitir ve görür.”688 

 “Unutma ki vaktiyle sana: «Rabbin insanları ilim ve kudretiyle kuşatmıştır» 

demiştik. Gerek miraçta sana gösterdiğimiz temaşayı, gerek Kur’ân’da lânetlenen ve 

cehennemin dibinde biten o zakkum ağacını, sırf insanları deneme vesilesi kıldık. Biz 

onları tehdit ediyoruz da bu, onların azgınlığını artırmaktan başka bir işe 

yaramıyor.”689 

 “And olsun ki o, Cebrail'i sınırın sonunda başka bir inişinde de görmüştür. Ki 

Cennet'ül-Me'va da onun yanındadır. O vakit ki, Sidre'yi bürüyen bürüyordu. Göz ne 

çevrildi ve ne de tecavüz etti. And olsun ki Rabbinin varlığının büyük delillerini 

gördü.”690 

 Mi’raç merdiven,isra ise gece yürüyüşü anlamınadır. 

 Peygamberlerle görüşen Efendimiz adeta onlardan birifing almış,onların 

bulunduğu daire ve makamda tecelli eden esma-i ilâhiyeye kendisi de mazhar olmuş, 

onların Cenâb-ı Hakka sunacakları manevi hediye ve tabiri caizse dosyalarını vekaleten 

Allaha sunmuştur. 

 Miraç tıpkı başbakanın bakanlardan brifing alması gibi,her katta bulunan 

peygamberlerden de brifing almıştır.Onu Allah-a umum namına takdim etmiştir.O 

dairenin esmasının temsilciliğini üstlenmiştir. 

 Miraçta bütün mahlukatı temsil etmiştir. 

 Teşehhüdde okunan Ettehiyyatu bütün mahlukat namına Allaha sunulan bir 

hediyedir.Rabbimizin bunu kabul etmesi ve de Cebrailin adeta noter mesabesinde 

olarak kelime-i şehadetle olaya şehadet etmesidir. 
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 Cebrail ile yapılan Burak seyahatı sidret-ül müntehada son bulur.Cebrail 

geçmesi halinde yanacağını ifade edip gidemediği son noktanın ötesidir.İlâhi 

makam..ilâhi daire. 

 Sidret-ül Münteha ise;madde ile mananın,Allah ile gayrı olan masivanın kesiştiği 

ara,mayınlı ve mahrem noktadır. 

 Bu kavuşma da birincisi Kurbiyyeti ilâhiye yani kulun Allaha yakınlığı ve 

yakınlaşmasıdır. 

 Akrabiyyeti ilâhiye ise,Allahın mahlukata yakınlığıdır.Tıpkı güneş misali gibi. 

 Zaman iki boyut alır;Biri tayyı zaman olup adeta zaman ayakları altında rule 

haline gelerek toplanır.Bir de bastı zaman vardır ki,kısa bir iki dakikalık zaman dilimi 

ayakları altında açılarak senelerce ancak yapılan işler bir anda yapılır olur. 

 Âyette:”Akrabu ileyhi min hablil verid”- Ona şah damarından daha yakın-
691

 

 Nitekim hadisde:”Akrabu ma yekunul abdu min rabbihi ve hüve sacid”-Kulun 

Rabbisine en yakın olduğu yer secdedir.” 

 Mi’racın en önemli boyutu namaz hediyesidir. 

 Velayet ile giden Efendimiz nübüvvet ile dönmüş.Bütün emirler yer yüzünde 

emredilirken,namaz peygamberlik sıfatıyla miraçta gerçekleşmiştir. 

 ‘Es Salâtu siracul mü’mini’-Namaz mü’minin mi’racıdır.’hakikatıyla,mi’raç yolu 

ve kapısı açık bırakılarak kıyamete kadar ümmetin namazı ile oradan huzura çıkması, 

miraç yapması sağlanmıştır. 

 Mi’raçtan dönüp bunu Mekkelilere peygamberimizin anlatması üzerine inkâr 

eden müşriklere; hem yolda gelmekte olan kervanlarından haber vermiş ve hem de daha 

önce Kudüse gitmediği halde,ticaret amacıyla bir çok defa gidenlerin mescid-i aksayı 

sorması üzerine Peygamberimiz; 

 Hadisde;” Miraç gecesinin sabahında, miracını Kureyş'e haber verdi. Kureyş 

tekzip etti. Dediler: "Eğer Beytü'l-Makdise gitmişsen, Beytü'l-Makdisin kapılarını ve 

duvarlarını ve ahvâlini bize tarif et." Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman 

ediyor ki: 

 -Yani, "Onların tekziplerinden ve suallerinden pek çok sıkıldım. Hattâ öyle bir 

sıkıntı hiç çekmemiştim. Birden, Cenâb-ı Hak, Beytü'l-Makdisi bana gösterdi. Ben de 

Beytü'l-Makdise bakıyorum, birer birer her şeyi tarif ediyordum."İşte, o vakit Kureyş 

baktılar ki, Beytü'l-Makdisten doğru ve tam haber veriyor. “
692
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 Özetle;Mi’racın hakikatı,Peygamberimizin kemâlat mertebelerini geride 

bırakarak elde etmesi ve manevi yolculuğunu tamamlamasıdır.Mi’raç ile insanlığın 

çıkacağı en mükemmel noktaya çıkmasıyla bunu göstermiştir. 

 Diğeri kulu Muhammedi kâinatın üstüne çıkararak kâinata yukardan 

baktırmış,varlığının büyük alâmetlerini bizzat O’na göstermiştir. 

İmam Rabbanî :*“Resûlullah Efendimiz Mi’raç gecesinde zaman ve mekân 

dairelerinden çıkıp imkân darlığından da kurtulunca, bir anda ezel ve ebedi buldu; 

başlangıcı ve sonu bir noktada gördü.” der. 

 En önemli diğer husus ise;hiçbir peygambere nasib olmayan iddia ettiği imanın 

hakikatlarını bizzat görerek söylemiş ve iddia etmiştir. 

 Neyi söylemişse görerek söylemiştir.Allah-ı,Ahireti,melekleri,peygamberleri ve 

cennet ile cehennemlikleri bizzat müşahede etmiştir. 

 Ümmetine de en şerefli hediye olan namaz hediyesini getirmiştir. 

 Dünyada ayı ikiye yararak insanlara mucizesini gösterirken,aynı zamanda 

mi’raç ile de meleklere en büyük mu’cizeyi göstermiştir. 

MEHMET ÖZÇELİK 

04-07-2010 

 

 

 

MİLLİYETÇİLİK VE UNSURİYET 

Savi tefsirinde En’am suresinin 1.2. ayetinin tefsirinde şöyle der:’İnsanoğlunun 

renklerindeki farklılık,topraklarının farklılığından,huylarının farklılığı da sularının 

farklılığındandır.’der. 

*Veda hutbesinde Peygamberimiz;”Hepiniz ademdensiniz,adem ise 

topraktandır.” (Ebu Davud, Tirmizi) 

*Âyette:” Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve 

birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli 

olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, 

hakkıyla haberdar olandır.”
693

 

İslâmiyet üstünlüğü ırkta değil,Takva dediğimiz günah kirlerinden uzaklığı 

nisbetinde değerlendirmektedir. 
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*1789 fransız ihtilalinden sonra dünyada milliyetçilik yayıldı.Türkiye’deki 

durumda bundan fazlasıyla nasibini aldı. 

*Hz.Nuh insanlığın ikinci atasıdır.Oğulları kendisine inanmayıp boğulan 

Kenan,Ham(Afrikalılar bunun soyundan),Sam (Araplar bunun soyundan),Yafes 

(Türkleri de bunun soyundan) gelmiştir. 

Nuhun Peygamber oğlu Kenan için,o benim oğlumdu sözüne Allah,o senin oğlun 

değildir,demesi. 

Böylece iman bağının kopması,neseb bağını da koparmaktadır. 

*Kur’an-ı Kerim-de da 10 yerde İbrahim milleti olarak geçer.’Fettebiu millete 

ibrahime hanifen.’-Allah’ı bir olarak kabul eden İbrahim milletine tabi ol.’
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*Mesnevide üç inek olayı anlatılmaktadır;Siyah-sarı-benekli. 

Bunlarla arkadaş olan kurt aralarındaki farklılıkları öne sürerek onları önce 

birbirinden ayırarak paralar ve parçalar.Zira üçünü birden ortadan kaldırması güçtür. 

Rusyanın bir zamanlar sürdürdğü politika gibi;Böl,parçala,yut. 

*Hacda bir beyaz vatandaş siyah olan zenciye bakarak garipser.Bunun farkına 

varan zenci o kişiye şöyle bir cevap verir; 

-Beyefendi,acaba boyayı mı beğenmediniz yoksa boyacıyı mı? 

Her iki durumda da beğenmemek mümkün değildir. 

*Efendimiz;’El-İslâmiyyetü cebbetil asabiyyetel cahiliyye’,-İslâmiyyet cahiliyet 

döneminde güdülen ırkçılığı kesmiştir.-Zira ırkçılık,kanser gibidir. 

*Bu Anadolu da çok ırklar,muhaceretler olduğundan,kesin bir ırkı belirlemek 

güçtür.Hiç bir insan kesin olarak kendisinin şu ırktan olduğunu iddia edemez. 

*Türkler milletinin fazileti tartışılmaz.Herşeyden önce onu Kur’an 

övmüştür.İstanbulun fethi hadisiyle rasulullah övmüştür. 

Âyette:” Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, (bilin ki) Allah onların 

yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler. Onlar 

mü’minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda 

cihad ederler. (Bu yolda) hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu, 

Allah’ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla 

bilendir.”
695

İfadesiyle övülmesi. 

*Yavuz Sultan Selim şiirinde; 
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İhtilâf ü tefrika endişesi, 

 

Kûşe-i kabrimde hattâ bikarar eyler beni; 

 

İttihadken savlet-i a'dayı def'e çaremiz, 

 

İttihad etmezse millet, dağıdar eyler beni.. 

 Kanuni-de; 

Saltanat dedikleri bir cihân kavgasıdır. 

Olmaya baht ü saadet dünyada vahdet gibi. 

İnsan yaratılışı icabı kendi milletini sevmesi gayet normal ve de hizmet etmesi 

için gerekli bir durumdur.Problem bunu hiçbir fark gözetmeksizin öne 

çıkarmak,üstünlük sebebi olarak değerlendirmektedir. 

Milletimiz İslâmiyettir.Bu bize kâfi ve vâfidir.Bütün ehli imanı kucaklamak 

demektir. 

Dünyada nerede bir Türk varsa müslümandır,Müslüman olmayan Türk dahi 

Türk değildir.Bulgarlar ve Macarlar gibi. 

Emeviler bu konuda bir nebze emevi ırkını öne sürmekle hezimete 

girdiler,Türklerin İslâmiyete girişine geciktirdiler. 

Zaten Hazret-i Hasan ve Hüseyin'in Emevîlere karşı mücadeleleri ise, din ile 

milliyet muharebesi idi. 

Zira; Onların saltanatı, unsuriyet ve milliyete istinad ettiği için, milliyetin 

gaddarane bir düsturu olan: "Milletin selâmeti için herşey feda edilir."düsturu idi. 

Hem fikr-i milliyette bir zevk-i nefsanî var; gafletkârane bir lezzet var; şeametli 

bir kuvvet var.  

Şu müsbet fikr-i milliyet İslâmiyet'e hâdim olmalı, kal'a olmalı, zırhı olmalı.. 

yerine geçmemeli. Çünki İslâmiyet'in verdiği uhuvvet içinde bin uhuvvet var; âlem-i 

bekada ve âlem-i berzahta o uhuvvet bâki kalıyor. 

            Milliyetçilik konusunda güzel tesbitlerde bulunan Bediüzzaman özellikle;“Ey 

Türk kardeş! Bilhassa sen dikkat et! Senin milliyetin İslâmiyetle imtizaç etmiş. Ondan 

kabil-i tefrik değil. Tefrik etsen, mahvsın! Bütün senin mazideki mefahirin, İslâmiyet 

defterine geçmiş. Bu mefahir, zemin yüzünde hiçbir kuvvetle silinmediği halde, sen 

şeytanların vesveseleriyle, desiseleriyle o mefahiri kalbinden silme!”(M.324) 

           “Milliyetimiz bir vücuddur. Ruhu İslâmiyet, aklı Kur'an ve imandır.”(T.86,97) 

MEHMET ÖZÇELİK 

25-01-2011 



MEŞRU TEVESSÜL 

 Tevessül,vesile kökünden alınmadır.Sin ve sad ile olan tevessül mana bakımından 

birbirine yakındır.Zira sin ile sad devamlı münavebeli olarak gelirler.Onlardan biri 

diğerine benzer. 

 Tıpkı Fatiha suresindeki –İhdinas-sırâtel müstakim.-gibi.Kıraat-ı seb’a üzerine 

her iki şekilde okumakta caizdir. 

 Vesile;(sin ile)hedefe ulaştırma aracıdır. 

 Vesile;(sad ile) hedefe ulaşmaktır.Her ikisi de hedefe ulaşmaya sebep ve araçtır. 

 1.Nev’:Bir ibadet olup,onunla Allah’ın rızasına ve cennetine ulaşmak murad 

edilir,düşünülür. 

 “Onların yalvardıkları bu varlıklar, “hangimiz daha yakın olacağız” diye 

Rablerine vesile ararlar.”
696

 

 Mesela ramazan orucunu tuttuğu zaman denilir;Bu günahların bağışlanmasına 

vesiledir.Sahura kalktığı,kadir gecesini ihya ettiği zaman;hakeza bunlar günahların 

bağışlanmasına vesiledir. 

 Elbette burada Allaha iman ve güven gerekir ve gerektir.Bu durumda bütün 

Salih ameller birer vesiledir. 

 Salih amelden maksat:” Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa, 

gerçekten kurtuluşa ermiştir.”
697

 

 Bundandır ki Efendimiz;”Ateşten –Cehennemden- Allah’a sığınırım.”derdi. 

 Cehennem ehline yazıklar olsun. 

 -Vesilenin  2.Nev’i:Duanın kabul olması için vesile edinilir.Bu da birkaç kısımdır: 

1.Kısım:Gerek bir isim ile gerekse de bütün Allah’ın isimleriyle,isimlerini vesile 

kılmak. 

 1.Misal,bütün isimleriyle her şeye karşı isimlerini vesile yapmak konusunda İbn-i 

Mes’ud-dan rivayet edilen sahih  bir hadiste;” "Bir kimseye keder ya da sıkıntı 

dokunduğunda; ‘Allah`ım, ben senin kulunum. Erkek ve kadın kulunun oğluyum. 

Alnım senin elindedir. Benim hakkımda senin hükmün geçerlidir. Hakkımda takdir 

ettiklerin geçerlidir. Kendini isimlendirdiğin tüm isimlerinle veya yarattıklarından 

birine öğrettiğin isimlerinle, kitabında indirdiğin isimlerinle, katındaki gayb ilminde 

kendine has kıldığın isimlerinle, Kur`an`ı kalbimin baharı, gönlümün nuru, üzüntü ve 

sıkıntımın giderilmesini senden isterim. Bu duayı söyleyenin, sıkıntı ve üzüntüsü yerine 
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Allah bir ferahlık getirir. Ardından Ey Allah`ın Rasûlü! Bunu öğrenelim mi? diye 

soruldu. O`da Evet, bu duayı işiten kimsenin öğrenmesi gerekir." diye cevap verdi.”698 

 Burada bütün isimleriyle istenilmektedir. 

 Mesela bizde deriz ve demeliyiz;”Allahım!Bütün esma-i hüsnan ile birlikte 

istiyorum.” 

 Buna delil ise:” En güzel isimler Allah’ındır. O’na o güzel isimleriyle dua 

edin.”
699

 

 -2.Misal:Özel bir isimle tevessülde bulunmak. 

 Mesela diyebilirsin;Ya Ğafur,beni bağışla,Ya Rahim bana merhamet et,Allahım 

muhakkak ki sen affedicisin,affı seversin,beni bağışla. 

 Bu özel ve has bir isimle tevessülde bulunmaktır. 

 Bu çeşit tevessül duaya münasip olması gerekir.Tıpkı Allahtan rızık isteyeceğin 

zaman;Ya Rezzak dersin.Zira rızık ile Rezzak arasında bir münasebet vardır. 

 Eğer dersen;Ya Şedidel İkab,-ey azabı şiddetli olan,beni affet.-Burada söylenilen 

isimle,istenilen şey birbirine münasip düşmez. 

 Yani cezaya delalet eden bir isim ile,Allahın affına nasıl tevessül münasip olur? 

 Allah’a dua ettiği şeye münasip bir isimle dua etmesi gerekir. 

 -Büyük zatlar,başta peygamberler olmak üzere, hep Allah’ın bir ismine 

sarılarak, O isme iltica edip vird haline getirerek yükselmişlerdir. 

 Mesela,Hz.İsa Hay ismine,Hz.Musa Kelam ismine,Abdulkadir-i Geylani Kadir 

ismine,Mevlana Vedud ismine,Bediüzzaman Said Nursi Hakim ve Rahim isimlerine ve 

hakeza mazhar olmuş kimselerdir. 

 Kendinize münasip gelen bir ismi,ebced hesabıyla da hesaplayarak vird 

edininiz.O sayı kadar çekmeye devam ediniz. 

 -2.Kısım:Gerek özel gerek tüm sıfatlarıyla her şeye karşı tevessülde bulunmak. 

 Fiili sıfatlar bunlardandır.Mesela;” Allahümme inni es’elüke biesmâikel  Hüsna  

ve sıfatikel-ulya” 

 Bu doğru bir tevessüldür. 

 Bu hususi olduğu gibi,umumi de olabilir.Yukarıda zikrettiğimiz umumidir. 

 Hususi ise:” Euzü biizzetillahi ve kudretihi min şerri ma-ecidü ve ühazirü.” 
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 Burada Allahın sıfatlarından bir sıfat ile tevessülde bulunulmuştur. 

 -Ef’al ile tevessüle misal olarak mesela:” Allahümme salli ala muhammedin vé 

ala ali muhammed. Kema salleyte ala ibrahimé vé ala ali İbrahim.” 

 Burada İbrahime yapılan iyilik gibi,Muhammed ve âline de yapılması istenebilir. 

 Burada birini diğerine teşbih değil,bir illet ve sebebiyeti bildirmedir. 

 Burada İbrahime yapılan vesile kılınarak Muhammede de yapılması 

istenilmektedir. 

 -“İkinci Sual: Teşehhüd âhirinde,  

 

 
700

  

'deki teşbih, teşbihlerin kaidesine uygun gelmiyor. Çünkü, Muhammed Aleyhissalâtü 

Vesselâm, İbrahim Aleyhisselâmdan daha ziyade rahmete mazhardır ve daha büyüktür. 

Bunun sırrı nedir? Hem bu tarzdaki salâvatın teşehhüdde tahsisinin hikmeti nedir? 

 …..Elcevap: Bu sualde üç cihet ve üç suâl var.  

Birinci cihet: Hazret-i İbrahim Aleyhisselâm, gerçi Hazret-i Muhammed 

Aleyhissalâtü Vesselâma yetişmiyor. Fakat onun âli, enbiyadırlar. Muhammed 

Aleyhissalâtü Vesselâmın âli, evliyadırlar. Evliya ise, enbiyaya yetişemezler. âl hakkında 

olan bu duanın parlak bir sûrette kabul olduğuna delil şudur ki:  

Üç yüz elli milyon içinde, âl-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmdan yalnız iki 

zâtın, yani Hasan (r.a.) ve Hüseyin'in (r.a.) neslinden gelen evliya ekser-i mutlak hakikat 

mesleklerinin ve tarikatlarının pîrleri ve mürşidleri onlar olmaları 

-
701

 hadisinin mazharları olduklarıdır. Başta Câfer-i Sâdık 

(r.a.) ve Gavs-ı Azam (r.a.) ve Şah-ı Nakşibend (r.a.) olarak herbiri, ümmetin bir kısm-ı 

âzamını tarik-i hakikate ve hakikat-i İslâmiyete irşad edenler, bu âl hakkındaki duanın 

makbuliyetinin meyveleridirler. “
702

 

Salavattaki Kaf-ın Ta’lil için olduğuna delil ise:” Onu, size gösterdiği gibi 

zikredin.”
703

 

O’nu zikrediniz çünkü O size hidayet etti,doğru yolu gösterdi.İstenilen her hal 

O’na malum ve maruftur. 

                                                           
700

 Allah'ım, İbrahim'e (a.s.) ve İbrahim'in (a.s.) nesline rahmet ettiğin gibi, Muhammed'e (a.s.m.) ve 

Muhammed'in (a.s.m.) nesline de rahmet et." Buhari, Enbiyâ: 10. 
701

 Ümmetimin alimleri İsrâiloğullarının peygamberleri gibidir." Bu hadis, kaynaklarda haber-i meşhur 

olarak geçmektedir. Bkz. Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ: 2:64; Tecrîd-i Sarîh Tercemesi: 1:107 (Diyânet İşleri 

yayınları). 
702

 Şualar | Altıncı Şuâ | 88-89. 
703

 Bakara.198. 



Burada salat-dan kasıt rahmettir. 

“İşte Rableri katından rahmet ve merhamet onlaradır.”
704

 

-3.Kısım:Allah’a iman ve resulü ile tevessülde bulunmak. 

Mesela:”Allahım sana ve resulüne iman ettim.Şunu şunu istiyorum,diyebilir. 

“Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca 

gelişinde,..”
705

 

 “Rabbimiz! Biz, ‘Rabbinize iman edin’ diye imana çağıran bir davetçi işittik, 

hemen iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört.”
706

 

 Yani sana ve resulüne imanımız sebebiyle bizi bağışla.Burada Allaha 

iman,mağfirete vesile kılınmıştır. 

 Allah’a ve resulüne imana,Allah’a ve resulüne muhabbete yapılan tevessül 

caizdir. 

 Çünkü Allah’a iman mağfirete ulaştıran bir sebeptir. 

 Hakeza Allah’a ve resulüne muhabbet yine bağışlanmaya ulaştırıcı bir sebeptir. 

 -4.Kısım:Kişinin hiçbir şey söylemeksizin halini Allaha arz ederek tevessülde 

bulunması. 

 Şöyle demek gibi;”Allahım ben sana karşı nihayet derecede fakirim.Allahım ben 

senin yed-i kudretinde esirim.”Hakeza. 

 Bu durum tıpkı Hz.Musa-nın iki kızın koyunlarını sulayıp sonra gölgeye gidip 

oturarak söylediği şu söz gibi:” “Rabbim! Bana göndereceğin her hayra muhtacım” 

dedi.”
707

 

 Burada Rahmet,Lutuf ve İhsan gibi her şey elinde olan Allah’a dua edenin halini 

arzetmesidir. 

 Nitekim durumu iyi olmayan birinin seninle beraber olduğu sırada,fakir 

olduğunu, çalışmaya gücünün yetmediğini,buralarının garibi olduğunu anlattığında, 

onun durumunu bilir ve ona ikramda bulunursun. 

 5.Kısım:Duasına icabet etmesi istenilen kişiden bir dua ile tevessülde bulunmak. 

 Nitekim Enes'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, şöyle anlatmıştır: 

 

            “Cuma günü Resûlüllah Sallalahu Aleyhi ve Sellem ayakta hutbe okurlarken bir 
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adam Mescid'e girip dedi: Ey Allah'ın Resulü! (Kuraklık ve kıtlıktan) mallar helak 

oldu, yollar kesildi (sefere çıkılmaz oldu). Allah'a duâ et de bize yağmur versin. 

Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ellerini kaldırdı sonra buyurdu: (Allâhümme 

eğisnâ, Allâhümme eğisnâ, Al-lâhümme eğisnâ). "Allah'ım bize yağmur ver, Allah'ım 

bize yağmur ver, Allah'ım bize yağmur ver." Enes demiştir ki, biz gökte ne bir bulut ve 

ne de bir bulut parçası görmüş değildik. Bizimle Sel' dağı arasında da bulutu gizleyecek 

bir ev ve bir bina da yoktu. (Sel' Medine'ye yakın bilinen bir dağın ismidir.) Hemen o 

dağın arkasından kalkan şeklinde bir bulut çıktı. Göğü ortaladığı zaman yayıldı. Sonra 

yağmur yağdı. Vallahi asla bir hafta güneşi görmedik. Sonra ertesi cuma, bir adam aynı 

kapıdan içeri girdi. Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ayakta hutbe okuyordu. 

Adam dedi ki: Ey Allah'ın Resulü! (yağmur felâketinden) mallar helak oldu, yollar 

kesildi. Allah'a duâ et de yağmuru bizden kessin. Bunun üzerine Resûlüllah Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem ellerini kaldırdı, sonra şöyle buyurdu:  

 

                 (Allâhümmehavâleynâ ve lâ aleynâ. Allâhümme ale'lâkâmi ve'zzirâbi ve 

butûni'l-evdiyeti vemenâbiti'ş-şeceri). 

 

                "Allah'ım! Üzerimize değil, çevremize yağdır. Allah'ım! Tepelere, dağlara, 

vadilerin yataklarına ve ağaçların diplerine olsun. Hemen yağmur kesildi. Biz de çıkıp 

güneşte yürümeye başladık.” 

 Bunlar Allahın kudretindendir.Bir anda bulut yok iken toplanır,yağmur gelir. 

 Peygamberimizde hutbeyi kısa tuttukları halde bu dua esnasında yağmur hemen 

gelmiş,minberden inmeden yağmur mübarek sakallarını ıslatmış idi. 

 Allah rasulünün duasına süratle icabet etmişti. 

 Sahabelerde hutbe dinlerken bu duaya el kaldırıp amin demişlerdir. 

 “Başta Buharî, Müslim, kütüb-ü sahiha haber veriyorlar ki:  

             Hazret-i Câbir ibni Abdullahi'l-Ensârî beyan ediyor: Biz, bin beş yüz kişi, gazve-

i Hudeybiye'de susadık. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, kırba denilen deriden 

bir kap sudan abdest aldı, sonra elini içine soktu. Gördüm ki, parmaklarından çeşme 

gibi su akıyor. Bin beş yüz kişi içip, kaplarını o kırbadan doldurdular.  

             Sâlim ibni Ebi'l-Ca'd, Câbir'den sormuş: "Kaç kişiydiniz?" Câbir demiş ki: 

"Yüz bin kişi de olsaydı, yine kâfi gelirdi. Fakat biz, on beş yüz (yani bin beş yüz) 

idik."708 

 “Başta Buharî, Hazret-i Berâ'dan ve Müslim, Hazret-i Selemet ibni Ekvâ'dan ve 

sair kütüb-ü sahiha başka râvilerden müttefikan haber veriyorlar ki:  

              Gazve-i Hudeybiye'de bir kuyuya rast geldik. Bin dört yüz kişiydik. O kuyunun 

suyu elli kişiyi ancak idare ederdi. Biz suyu çektik, içinde birşey bırakmadık. Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm geldi, kuyunun başına oturdu. Bir kova su istedi; 
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getirdik. Kovanın içine mübarek ağzının suyunu bıraktı ve dua etti, sonra o kovayı 

kuyuya döktü. Birden kuyu coştu ve kaynadı, ağzına kadar doldu. Bütün ordu, kendileri 

ve hayvânâtı doyuncaya kadar içtiler, kaplarını da doldurdular.”709 

 “BenîHanîfe kabilesi kadınlarından Ümmü'l-Heysem diye anılan bir kadın, 

Müseylime'ye gidip: 

            "Hurmalarımız susuzluktan kuruyup döküldü! Kuyularımızın suyu çekildi! 

Muhammed'in kuraklığa uğrayan halk için dua ettiği gibi, sen de sularımız ve 

hurmalarımız için Allah'a dua et!" dedi. 

            Müseylime, danışmanına: 

            "Ey Nehâr! O bunu yapmak için ne diyor?" diye sordu. 

            Nehâr: 

            "Kuraklığa uğrayan halk Muhammed'e gidiyorlar. Yağmur sularının 

gecikmesinden, kuyu sularının azalmasından ve hurma ağaçlarının susuzlukyüzünden 

hurmalarının dökülüşünden şikayet ediyorlar. O da onlar için dua edince, kuyularının 

suyu kabarıyor, hurma ağaçları gelişip dallarının uçları yerlere kadar eğiliyor!" dedi. 

           Müseylime: 

           "O, kuyulara ne yapıyor?" diye sordu. 

           Nehâr: 

           "Bir kova su getirtiyor. Onun içine, kavmi hakkında dua ediyor. Ağzına su alıp 

çalkaladıktan sonra onu kovanın içine bırakıyor. Kovayı götürüp o susuz kuyulara 

boşaltiyorlar. Sonra da hurma ağaçlarını suluyorlar" dedi. 

            Müseylime hemen bir kova su getirtti, kovanın içine kavmi için dua ettikten 

sonra, ondan ağzına su alıp çalkaladı ve kovanın içine bıraktı. 

             Kovayı götürüp kuyulara boşalttılar. 

             O kuyuların suları büsbütün çekildi ve kayboldu. “ 

             *Nehâr, Müseylimeye: 

             "Beni Hanîfelerin çocukları üzerine bereket duası yapsan!" dedi. 

             Müseylime: 

            "Bereket duası ne denilerek yapılır?" diye sordu. 

            Nehâr: 

           "Hicaz halkı, çocukları doğduğu zaman onu Muhammed'e götürüyor. O da, 

çocuğun damağına birşey sürüyor ve başını sıvazlıyor!" dedi. 

Bunun üzerine Müseylime'ye hangi çocuk getirilip damağına birşey sürdürülmüş ve başı 

sığatılmışsa, muhakkak o çocuğun ya başı bir daha saçı çıkmamasıya temelli kel, ya da 

dili kekeme olmuştu. Hele bir çocuğun başı, pek fena kel olmuştu. 

Benî Hanffe kabilesinden ve Benî Mehriyelerden bir adam Peygamberimiz 

Aleyhisselamın abdest suyundan alıp Yemâme'ye getirmiş, kuyusuna boşaltmış, sonra 

su çekerek toprağını sulamış, yeşillikler parlamış, bahçenin yeşilliği hiç geçmemişti. 

            Nehâr, bir bahçe sahibine: 

            "Seni Benî Mehriyelerin yaptığı gibi Rahmân'ın abdest suyuyla sulamaktan 

alıkoyan nedir?" dedi. 

             Bunun üzerine adam Müseylimeye gidip: 

            "Sülmâ'nın toprağına Muhammed'in dua ettiği gibi, sen de benim çoraklaşmış, 

verimsiz hale gelmiş bulunan toprağım için Allah'a dua et!" deyince, Müseylime: 

             "Ey Nehâr! O ne diyerek dua ediyor?" diye sordu. 

              Nehâr da: 
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              "Sülmâ, Muhammed'in yanına vardı. Kendisinin toprağı çoraklaşmış ve 

verimsizdi. Muhammed Sülmâ için bir kova su getirtip dua ettikten ve ağzında 

çalkaladığı suyu kovanın içine bıraktıktan sonra kendisine verdi. O da bu kovanın 

içindeki suyu kuyusuna boşalttı ve kuyudan çektiği su güzelleşti, tatlı I aştı" dedi. 

Müseylime, Nehâr'ın dediği gibi yaptı. 

               Adam Müseylime'nin dua ettiği kovayı götürüp Sülmâ'nın yaptığı gibi yapınca, 

kuyusu kurudu.  

                BenîHanîfe halkı bir kuyu kazdılar. 

                Kuyunun bol ve tatlı sulu olması için Müseylime'ye gittiler. Gelmesini ve 

teberrüken kuyunun içine tükürmesini rica ettiler.  

                Müseylime içine tükürünce, kuyunun suyu acılaştı ve büsbütün çoraklaştı. 

Müseylime'nin abdest suyu da bahçeye döküldüğü zaman, orada birşey bitmez oldu! 

                Bir adam gelip Müseylimeye: 

               "Ey Ebu Sümâme! Ben servet sahibi zengin bir kimseyim. Şu on yaşındaki 

oğlumdan başka hiçbir çocuğum doğmadı ki, iki yaşına varmadan ölmüş olmasın! Hem 

küçüğünün yaşaması, hem de büyük (on yaşındaki) çocuğumun uzun ömürlü olması için 

başını sığamanı ve Allah'a bu hususta dua etmeni arzu ediyorum!" dedi. 

               Müseylime: 

              "İstediğin şeyi yapacağım!" diyerek küçük oğlanın kırk yıl ömürlü olmasına 

dua etti. 

              Adamcağız sevinerek  evine döndüğü zaman, oğullarından birisini kuyuya 

düşmüş, diğerini de kurt yemiş buldu!  

               Müseylime, Hz. Ali'nin ağrıyan gözüne Peygamberimiz Aleyhisselamın 

püskürünce iyileştiğini işit-mişti. 

               Müseylime'nin elini sürmesinden şifa bekleyen adamın gözleri ise, Müseylime el 

sürer sürmez veya tükürür tükürmez  kör oluverdi!  

               Peygamberimiz Aleyhisselamın sütsüz, arık koyunun memesini sığayınca 

sütlenmiş olduğunu işiten Müseylime'nin memesini sığadığı süüü davarın sütü çekilmiş, 

kurumuştu!  

 *Bir kimse gıyaben kardeşi için bir şey istediği zaman bir melek ona der; 

 -Âmin,onun bir misli sana da olsun. 

 Kardeşinde gıyaben senin için bir şey istediğinde aynısını der. 

 Altıncı Kısım:Salih amelle Allah’a tevessülde bulunmak. 

 Kişinin matlubunun olmasında dua ederken Salih amelini düşünmesidir. 

 Buna misal olarak Beni İsrail zamanında olan ve Peygamberimizin anlattığı üç 

kişinin kıssasıdır: 

 İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm 

buyurdular ki: 

           "Sizden önce yaşayanlardan üç kişi yola çıktılar. (Akşam olunca) geceleme 

ihtiyacı onları bir mağaraya sığındırdı ve içine girdiler. Dağdan (kayan) bir taş 

yuvarlanıp, mağaranın ağzını üzerlerine kapadı. Aralarında: 



                "Sizi bu kayadan, salih amellerinizi şefaatçi kılarak Allah'a yapacağınız dualar 

kurtarabilir!" dediler. Bunun üzerine birincisi şöyle dedi: 

               "Benim yaşlı, ihtiyar iki ebeveynim vardı. Ben onları çok kollar, akşam olunca 

onlardan önce ne ailemden ne de hayvanlarımdan hiçbirini yedirip içirmezdim. Bir gün 

ağaç arama işi beni uzaklara attı. Eve döndüğümde ikisi de uyumuştu. Onlar için 

sütlerini sağdım. Hâla uyumakta idiler. Onlardan önce aileme ve hayvanlarıma yiyecek 

vermeyi uygun bulmadım, onları uyandırmaya da kıyamadım. Geciktiğim için çocuklar 

ayaklarımın arasında kıvranıyorlardı. Ben ise süt kapları elimde, onların uyanmalarını 

bekliyordum. Derken şafak söktü: 

                "Ey Allahım! Bunu senin rızan için yaptığımı biliyorsan, bizim yolumuzu 

kapayan şu taştan bizi kurtar!" 

                Taş bir miktar açıldı. Ama çıkacakları kadar değildi. 

                 İkinci şahıs şöyle dedi: 

                "Ey Allahım! benim bir amca kızım vardı. Onu herkesten çok seviyordum. 

Ondan kâm almak istedim. Ama bana yüz vermedi. Fakat gün geldi kıtlığa uğradı, bana 

başvurmak zorunda kaldı. Ona, kendisini bana teslim etmesi mukabilinde yüzyirmi 

dinar verdim; kabul etti. Arzuma nail olacağım sırada: 

               "Allah'ın mührünü, gayr-ı meşru olarak bozman sana haramdır!" dedi. Ben de 

ona temasta bulunmaktan kaçındım ve insanlar arasında en çok sevdiğim kimse olduğu 

halde onu bıraktım, verdiğim altınları da terkettim. 

                 Ey Allah'ım, eğer bunları senin rıza-yı şerifin için yapmışsam, bizi bu 

sıkıntıdan kurtar." 

                Kaya biraz daha açıldı. Ancak onlar çıkabilecek kadar açılmadı. 

                Üçüncü şahıs dedi ki: 

               "Ey Allahım, ben işçiler çalıştırıyordum. Ücretlerini de derhal veriyordum. 

Ancak bir tanesi (bir farak pirinçten ibaret olan) ücretini almadan gitti. Ben de onun 

parasını onun adına işletip kâr ettirdim. Öyle ki çok malı oldu. Derken (yıllar sonra) 

çıkageldi ve: 

              "Ey Abdullah! bana olan borcunu öde!" dedi. Ben de: 

              "Bütün şu gördüğün sığır, davar, deve ve köleler senindir. Git bunları al 

götür!" dedim. Adam: 

              "Ey Abdullah, benimle alay etme!" dedi. Ben tekrar: 

               "Ben kesinlikle seninle alay etmiyorum. Git hepsini al götür!" diye tekrar 

ettim. Adam hepsini aldı götürdü. 



             "Ey Allahım, eğer bunu senin rızan için yaptıysam, bize şu halden kurtuluş 

nasip et!" dedi. Kaya açıldı, çıkıp yollarına devam ettiler."
710

 

*Hem vefat-ı Nebevîden sonra, Hazret-i Ömer, Hazret-i Abbas'ı vesile yapıp demiş: "Yâ 

Rab, bu Senin habibinin amcasıdır. Onun yüzü 

hürmetine yağmur ver." Yağmurgelmiş. “Buharî, İstiska: 3; Fedâilü Ashâbi'n-Nebî: 11. 

*Ancak müşriklerin putlarıyla ve bu kabilden olan tevessüller şirke sebebtir.Bu 

vesilelikten çıkar,gaye haline gelir. 

Buna benzer Allahın dışında çağrılan şeyler bire bir ondan istenir mesela onun yardım 

etmesi veya kurtarması taleb edilirse buda meşru tevessül olmaz. 

 “Kim, Allah’ı bırakıp da, kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek 

şeylere tapandan daha sapıktır? Oysa onlar, bunların tapınmalarından 

habersizdirler.”Ahkaf.5. 

 Allah bu çağrılan şeyleri aciz ve kıyamete kadar cevap veremeyecekler olarak 

nitelemiştir.Zira onlar istenilen şeyden habersizdirler. 

 Ve kıyamet gününde insanlar toplandıklarında,gerçek ihtiyaç anında onlar 

birbirlerine düşman olurlar. 

 “Kim, hakkında hiçbir delili olmadığı hâlde Allah ile birlikte başka bir ilâha 

taparsa, onun hesabı ancak Rabbi katındadır. Şüphesiz kâfirler asla kurtuluşa 

eremezler.”
711

 

 Hakiki ve safi tevhid,kişinin tam bir teslimiyet içinde Rabbisine yönelmesidir. 

 Nitekim İbrahim Peygamber nemrut tarafından ateşe atılırken havada Cebrail 

gelir ve Allah’ın kendisini gönderip,bir isteğinin olup olmadığını sorar: 

 Bunun üzerine Hz.İbrahim,madem şu anda Rabbim beni görüyor ve biliyor,ben 

senden neden isteyeyim. 

 Adeta aradan Cebraili çekerek,halini direkmen Allah’a arzeder. 

 Duruşumuzu ve durduğumuz yeri iyi belirlemeliyiz. 

 Falan puta dua ettim,kabul oldu veya falan veliye bu işimin olması veya yapması 

için dua ettim oldu,gibi ifadeler yanlış tevessüldendir. 

 Tıpkı kabirdekinin kendisinden yardım beklemek veya bir ağaca bez bağlamak 

gibi. 
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 Oysa o kişiden istenildikten sonra o işin olmasının bir imtihan olduğu ve 

sınanmamız için Allah tarafından bir deneme olduğu ve olabileceği unutulmamalıdır. 

 Nitekim Allah Yahudileri de böyle sınamıştı. 

 “(Ey Muhammed!) Onlara, deniz kıyısında bulunan kent halkının durumunu sor. 

Hani onlar Cumartesi (yasağı) konusunda haddi aşıyorlardı. Zira tatil yaptıkları 

Cumartesi günü balıklar onlara akın akın geliyor, tatil yapmadıkları (diğer) günlerde 

ise gelmiyorlardı. İşte onları yoldan çıkmaları sebebiyle böyle imtihan ediyorduk.”
712

 

 Yahudilere cumartesi günü balık avlamak yasak iken suyun yüzü tamamen 

balıklarla doluyor,diğer günler ise böyle bir duruma şahit olmuyorlardı. 

 Başladılar isyan etmeye,neden diğer günler gelmiyor da,cumartesi günü geliyor. 

 Hilebaz bir millet olduklarından hileye baş vurdular. 

 Cuma gününden ağlarını kurdular,böylece balıklar ağlardan çıkamayınca,Pazar 

günü gelip onları topladılar. 

 Böylece bizde cumartesi günü toplamamış oluruz,dediler. 

 Cuma günü tuzağı kurar,cumartesi balıklar ağa takılır ve Pazar günüde toplarız 

kararına vardılar. 

 Oysa bilmediler ki,onlar hile yapar ama,Allah da hilelerini boşa çıkarıp, 

cezalandırır. 

 “Onlar gerçekten tuzaklarını kurmuşlardı. Tuzakları yüzünden dağlar yerinden 

oynayacak olsa bile, tuzakları Allah katındadır (Allah, onu bilir).”
713

 

 “Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah, tuzak kuranların en 

hayırlısıdır.”Âl-i İmran.54. 

 “Şüphesiz siz, içinizden Cumartesi yasağını çiğneyenleri bilirsiniz. Biz onlara, 

“Aşağılık maymunlar olun” demiştik.”Bakara.65. 

 Ve bu ceza onlara maymuna çevrilmeleri suretiyle gerçekleşmiş oldu. 

 13 kişiden gençler maymuna,yaşlılar domuz suretine çevrildi.Akrabaları onları 

tanıyamadı,onlar akrabalarını tanıdılar.Üç gün ağlayarak bu vaziyet içerisinde, 

insanlardan ayrı olarak bir çadırda kalıp,daha sonra da öldüler. 

 Maymun gülünç bir hayvandır.Bunların da maymuna çevrilmeleri gülünç bir 

akibete düşmelerini göstermektedir. 

 Meshi maddi ve maneviye düçar oldular. 
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 Hileye baş vurup,sabretmeyen İsrail oğulları,önceden on kere daha imtihan 

edilip yerine getirmedikleri gibi,bu seferde imtihanı kaybettiler.Allah’ın yasağını 

çiğnediler.Kıyamete kadar da zillet ve meskenete,miskinliğe çarptırıldılar. 

 Allah bazı özel durumlarda da bu ümmete imtihan gereği bazı şeyleri haram 

kılmıştır. 

 “Ey iman edenler! İhramlı iken (karada) av hayvanı öldürmeyin.”
714

 

 Avlanmak helal iken,hac ve umrede haram kılınmıştır. 

 Aksi takdirde cezayı istilzam etmektedir. 

 “Kim (ihramlı iken) onu kasten öldürürse (kendisine) bir ceza vardır. (Bu ceza), 

Kâ’be’ye ulaştırılmak üzere, öldürdüğünün dengi olup, içinizden iki âdil kimsenin 

takdir edeceği bir kurbanlık hayvan; veya yoksulları yedirmek suretiyle keffaret; yahut 

onun dengi oruç tutmaktır. (Bu) yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir. Allah, 

geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa, Allah ondan intikam alır. 

Allah, mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir.” 
715

 

 Aynı durumla sahabe de imtihan edilmiş,ellerinin ve mızraklarının ulaşabileceği 

şekilde ahu ve benzeri kuşlar önlerine kadar avlanma imkanı doğmasıyla imtihan 

edilmişlerdi.Okla ulaşılamayan ava,yürüyerek elleriyle ulaşma imkanı ile imtihan 

edilmişlerdi. 

 “Ey iman edenler! Andolsun, Allah sizleri, ellerinizin ve mızraklarınızın 

erişebileceği av(lar) ile elbette deneyecek ki, görmediği hâlde kendisinden korkanı ayırıp 

meydana çıkarsın. Kim bundan (bu açıklamadan) sonra haddini tecavüz ederse, ona 

elem dolu bir azap vardır.” 
716

 

 Buradaki hikmet;kendisinden korkanı ayırıp meydana çıkarmaktır. 

 Sahabe bu duruma düşmedi. 

 Ve Yahudi bugünde faiz yoluyla bu hilesini sürdürmektedir. 

 “Bunlar Allah’ı ve mü’minleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini 

aldatırlar da farkında değillerdir.”
717

 

 Ondandır ki,bu gün tüm dünyada en zillet içerisinde yaşayıp,her milletten tokat 

yiyen Yahudi milletidir.Hileleri başlarına dolanmış,kazandıklarını rahat bir ortam 

içerisinde yiyememektedirler. 
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MEŞRU VE YASAK OLAN TEVESSÜLÜN FARKI 

 Meşru olan Allahın resulüne iman,onu sevmek,onun getirdiklerini,her yönüyle 

üstün sıfatlarını kabul etmektir. 

 Bütün bunlar cennete girmeye ve cehennemden kurtulmaya vesiledir.Dünya ve 

âhiret saadetine sebeptir.Allahın rızasını kazanmaya vesile,sıkıntıların gitmesine,işlerin 

kolaylaşmasına sebeptir. 

 “Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar. Ona, 

ummadığı ve hesap edemediği yerlerden rızık ve servet verir. Kim Allah’a karşı 

gelmekten sakınırsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir. Kim Allah’a karşı gelmekten 

sakınırsa, Allah onun kötülüklerini örter ve onun mükâfatını büyütür.”
718

 

 “Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlar, cennetler içinde ve pınarlar 

başındadır.”
719

 

 “Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında Naîm 

cennetleri vardır.”
720

 

 “Ey iman edenler! Eğer Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız; O, size iyiyi 

kötüden ayırt edecek bir anlayış verir ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah, 

büyük lütuf sahibidir.”
721

 

 Bu manada daha bir çok âyet vardır. 

 Burada Allaha iman ve muhabbet olduğu gibi,resulüne iman,muhabbet ve 

sünnetine uymak,Allah tarafından da sevilmeye vesiledir. 

 “De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve 

günahlarınızı bağışlasın.”
722

 

 “Şu âyet-i kerime der ki: Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa, Habibullaha ittibâ 

edilecek. İttibâ edilmezse, netice veriyor ki, Allah'a muhabbetiniz yoktur. 

Muhabbetullah varsa, netice verir ki, Habibullahın Sünnet-i Seniyyesine ittibâı intaç 

eder.  

Evet, Cenâb-ı Hakka İmân eden, elbette Ona itaat edecek. Ve itaat yolları içinde 

en makbulü ve en müstakimi ve en kısası, bilâşüphe, Habibullahın gösterdiği ve takip 

ettiği yoldur. 

… Elhasıl: Muhabbetullah, Sünnet-i Seniyyenin ittibâını istilzam edip intaç 

ediyor. Ne mutlu o kimseye ki, Sünnet-i Seniyyeye ittibâından hissesi ziyade ola. Veyl o 

kimseye ki, Sünnet-i Seniyyeyi takdir etmeyip bid'alara giriyor.”
723

 

                                                           
718

 Talak.2-5. 
719

 Hicr.45. 
720

 Kalem.34. 
721

 Enfal.29. 
722

 Âl-i İmran.31. 



 Bunlar amali salihadan ve Allaha yakınlaşmanın en efdal yollarındandır. 

 Hz.Ömerin Hz.Abbası vesile kılıp yağmur duasında bulunması meşru tevessüle 

örnektir. 

 Burada vesilelik ayrıdır,bizzat onun bu işteki kudreti,izni ve emri ayrıdır. 

 Yani o olmasaydı bu olmazdı,yağmur gelmezdi,denilmemelidir. 

 Burada iki nimetin bir arada bulunması söz konusudur.Şöyleki: 

 “Esbab-ı zâhiriyeyi perestiş edenleri aldatan, iki şeyin beraber gelmesi veya 

bulunmasıdır ki, iktiran tabir edilir, birbirine illet zannetmeleridir. Hem bir şeyin 

ademi, bir nimetin mâdum olmasına illet olduğundan, tevehhüm eder ki, o şeyin vücudu 

dahi o nimetin vücuduna illettir. Şükrünü, minnettarlığını o şeye verir, hataya düşer. 

Çünkü bir nimetin vücudu, o nimetin umum mukaddemâtına ve şerâitine terettüp eder. 

Halbuki o nimetin ademi, birtek şartın ademiyle oluyor. 

Meselâ, bir bahçeyi sulayan cetvelin deliğini açmayan adam, o bahçenin 

kurumasına ve o nimetlerin ademine sebep ve illet oluyor. Fakat o bahçenin 

nimetlerinin vücudu, o adamın hizmetinden başka, yüzer şerâitin vücuduna tevakkufla 

beraber, illet-i hakikî olan kudret ve irade-i Rabbâniye ile vücuda gelir. İşte bu 

mağlâtanın ne kadar hatası zâhir olduğunu anla ve esbabperestlerin de ne kadar hata 

ettiklerini bil.  

Evet, iktiran ayrıdır, illet ayrıdır. Bir nimet sana geliyor. Fakat bir insanın sana 

karşı ihsan niyeti o nimete mukarin olmuş. Fakat illet olmamış. İllet rahmet-i İlâhiyedir. 

Evet, o adam ihsan etmeyi niyet etmeseydi o nimet sana gelmezdi, nimetin ademine illet 

olurdu. Fakat, mezkûr kaideye binaen, o meyl-i ihsan, o nimete illet olamaz. Ancak 

yüzer şerâitin bir şartı olabilir.  

Meselâ, Risale-i Nur'un şakirtleri içinde Cenâb-ı Hakkın nimetlerine mazhar 

bazı zatlar (Hüsrev, Refet gibi), iktirânı illetle iltibas etmişler, Üstadına fazla 

minnettarlık gösteriyorlardı. Halbuki, Cenâb-ı Hak onlara ders-i Kur'ânîde verdiği 

nimet-i istifade ile, Üstadlarına ihsan ettiği nimet-i ifadeyi beraber kılmış, mukarenet 

vermiş.  

Onlar derler ki: "Eğer Üstadımız buraya gelmeseydi biz bu dersi alamazdık. 

Öyleyse onun ifadesi, istifademize illettir."  

Ben de derim: Ey kardeşlerim! Cenâb-ı Hakkın bana da, sizlere de ettiği nimet 

beraber gelmiş. İki nimetin illeti de rahmet-i İlâhiyedir. Ben de sizin gibi, iktirânı illetle 

iltibas ederek, bir vakit Risale-i Nur'un sizler gibi elmas kalemli yüzer şakirtlerine çok 

minnettarlık hissediyordum. Ve diyordum ki: "Bunlar olmasaydı, benim gibi yarım 

ümmî bir biçare nasıl hizmet edecekti?" Sonra anladım ki, sizlere kalem vasıtasıyla olan 

kudsî nimetten sonra, bana da bu hizmete muvaffakiyet ihsan etmiş. Birbirine iktiran 

etmiş; birbirinin illeti olamaz. Ben size teşekkür değil, belki sizi tebrik ediyorum. Siz de 

bana minnettarlığa bedel, dua ve tebrik ediniz.  
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Bu Dördüncü Meselede gafletin ne kadar dereceleri bulunduğu anlaşılır.”
724

 

 Sahabeler Peygamberimizden kendisi için dua etmelerini taleb ediyorlardı.Ve 

onların menfaatına sebep olacak hususlarda da peygamberimiz şefaatta bulunuyordu. 

 Vefatından sonra buna çokça rağbet etmediler. 

 Kıyamet gününde ise ümmetine cennete girmeleri için şefaatta bulunacaktır. 

 O günde herkes Nefsi nefsi derken,Peygamber Efendimiz Ümmeti ümmeti, 

diyerek Allahtan ümmetini ve onların affını isteyecektir. 

 Allah rasulüne bunu vaat etmiştir. 

 “Rabbinin seni bir makam-ı mahmud'a (şefaat makamına) göndermesi 

kesindir.”
725

 

 *Hayatta,özellikle dini hayatta her zaman için ifrat yani aşırı hareket tefriti yani 

ya geri bir hareket veya ta inkâra kadar götüren bir hal ve düşünceleri doğurur. 

Suçlu aranacaksa,ifrat hareket bunun başında gelir. 

Bir kişinin şeyhine gösterdiği ifrat hareket,bir başkasının şeyhine aid olan güzel 

hareketlerini ve hatta şahsını bile kemalsizlikle itham eden bir tavra götürmektedir. 

Hayatta insanların teveccühünü istemeyen ve bunu bir kabul eden Bediüzzaman 

Said Nursi,ölmeden önce;öldükten sonra da böyle bir durumu arzu ettiğini söyleyerek, 

kabrini ancak birkaç talebesinin bileceğini söylemiz.İhlasıyla oluşacak ifrat hareketlerin 

önünü de kapatmış olmaktadır. 

Aynı durum kabri belli olmayan Hz.Ali için de geçerlidir. 

 “En güzel isimler Allah’ındır. O’na o güzel isimleriyle dua edin.”
726

 

İstenilecek her şeyi O’nun isimlerini şefaatçı yaparak istemeli. 

O’na olan imanımızı,marifetimizi,muhabbetimizi,ihlasımızı,Salih amellerimizi 

vesile yaparak O’ndan istemeliyiz. 

“Rabbiniz şöyle dedi: “Bana dua edin, duânıza cevap vereyim.”
727

 

“Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) 

yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm.”
728

 

Efendimiz hadislerinde;dua ibadettir,dua ibadetin özüdür,buyurmaktadırlar. 
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*Allahın sevdiği bir kişiye hitaben;Kalk bizim için dua et,deyip ondan dua taleb 

etmekte bir sakınca yoktur. 

Peygamberimizin ve Hz:Ömerin Hz.Abbas için söyledikleri uygulamada da 

görmekteyiz. 

“Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah’tan 

günahlarının bağışlamasını dileseler ve Peygamber de onlara bağışlama dileseydi, 

elbette Allah’ı tövbeleri çok kabul edici ve çok merhametli bulacaklardı.”
729

 

Burada peygamberin istediği ile Allahın kabulü birbirini tamamlamaktadır.Zira 

peygamber muhal ve imkânsız olan bir şeyi Allahtan taleb etmez ve Allah adına onu 

yapmaz. 

Tıpkı müşrik olarak ölmüş bir kimsenin affı gibi.Veya Amcası Ebu Talibin iman 

etmemesi gibi. 

Sahabeler bir çok defa rasulullaha gelmiş ve O’ndan kendileri için dua talebinde 

bulunmuş ve bir çoğu da kabul olmuştur. 

*Tevessülde her önüne gelene şirk demek,akıl zafiyetinden ileri gelir.Zira en zor 

bir şey varsa,oda o kişinin müşrik olduğunu rahatça söylemektir. 

Çünkü şirklikle ittiham edilen kişi eğer gerçekten o durumda değilse,o ifade 

söyleyene döner,o müşrik duruma düşmüş olur. 

* “İki gözü a’ma bir kimse gelip, ya Resulallah, Allahü teâlâya dua et, gözlerim 

açılsın dedi. (Kusursuz bir abdest al! Sonra Ya Rabbi! Sana yalvarıyorum. Sevgili 

Peygamberin Muhammed aleyhisselamı araya koyarak, senden istiyorum. Ey çok 

sevdiğim Peygamberim Muhammed aleyhisselam! Seni vesile ederek, Rabbime 

yalvarıyorum. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum. Ya Rabbi! Bu yüce 

Peygamberi bana şefaatçi eyle! Onun hürmetine duamı kabul et!) duasını okumasını 

buyurdu. Adam, abdest alıp dua etti. Hemen gözleri açıldı.”
730

 

“İbnu Abbas (radiyallahu anhuma) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu 

vesselam)'ı işittim, diyordu ki:  

          "Bir müslüman ölür, cenaze namazına Allah'a şirk koşmayan kırk kişi katılırsa, 

Allah, bunların onun hakkındaki şefaatini mutlaka kabul eder.'' 
731

 

*Neye,nasıl ve ne şekilde dua edilmeyeceği ve istenilmeyeceğini rabbimiz şöyle 

belirtmektedir: 

“Allah’ı bırakıp da sana ne fayda ve ne de zarar verebilecek olan şeylere 

yalvarma. Eğer böyle yaparsan, şüphesiz ki sen zâlimlerden olursun.”
732

 

Burada zaten Allah’ı bırakmış bir kimsenin durumu nazara verilmektedir. 
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“Öyle ise sakın Allah ile beraber başka bir ilâha yalvarma, sonra azaba 

uğratılanlardan olursun!”
733

 

Burada da müşrikler gibi,Allah’a eş ve ortak koşmuş olan kimselerin isteyişleri 

bildirilmektedir. 

“Kim, hakkında hiçbir delili olmadığı hâlde Allah ile birlikte başka bir ilâha 

taparsa, onun hesabı ancak Rabbi katındadır. Şüphesiz kâfirler asla kurtuluşa 

eremezler.”
734

 

Burada kâfirlerin yapacakları şeylerin faydasız olduğu açıkça belirtilmektedir. 

“Yahut kendisine dua ettiği zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen 

kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah ile birlikte başka ilâh mı 

var!? Ne kadar az düşünüyorsunuz!”
735

 

İslâmda tevhid esastır,ifrat ve tefritten sakınılmalıdır. 

Not:Bu eser Arapça ‘Et-Tevessülül Meşru’ vet-Tevessülül Memnu’ – adlı 

Abdulaziz bin Abdullah bin Bâz ve M.bin Salih el-Useymin tarafından yazılan eserden 

özetlenmiştir. 

27-09-2011 

MEHMET ÖZÇELİK 
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER BEYE 

 Sayın Bakanım! Göreviniz elbetteki hiç kolay değil.Yılların birikimi söz konusu 

ancak buradaki başarı,bazı evveliyetlerin öne alınmasıyla önemli açılımlara kapı 

açacaktır. 

 Bir öğretmen olarak 26 yıllık bilgi ve tecrübe,gördüklerimden hareketle birkaç 

noktayı bilgilerinize arz edeceğim: 

 1-Okullarda eğitim müdürü ile idari müdür birbirinden ayrılsın.Eğitim müdürü 

sürekli eğitimin kalitesini yükselten araştırma,inceleme ve uygulamalarda bulunsun. 

 2-Milli Eğitim müfettişleri Eğitim müfettişleri olsun. 

 Bunlara gerekirse akademik imkan verilerek,sınıf sınıf,branş branş  

araştırmalarda bulunup,her ay öğretmenlere bu dökümanlarını sunsun ve göndersin. 

 Öğretmenleri sürekli destekleyen,besleyen,bilgilendirip,eğitim materyalleri 

sağlayan kurumlar olsun. 

 3-Sınıfların sayıları hızla düşürülsün.Ne öğretmen ne de öğrenci tam motive 

olamıyor. 

 4-Öğretmenlere genel ve özel eğitim kitapları gönderilsin.Gerekirse cüz-i olarak 

da olsa maaşlarından otomatik kesintiler sağlanarak okumaları sağlansın. 

 5-Öğretmen okuma evleri ve irtibat büroları oluşturulsun. 

 Öğretmenin okuması,öğrencinin okumasından önce gelir.Önce öğretmenin 

okumaları sağlansın. 

 6-Öğretmen her ay cd/dvd-lerle takviye edilsin.Görsel yayınlar gönderilsin. 

 7-Okullarda üniversite statüsünde branş odaları oluşturulsun,öğrencilerle bire 

bir irtibat,ilgi,başarıyı arttırıcı ortamlar sağlansın. 

 8-Resmiyette kalan rehberlik bölümleri araştırma,düzenleme ve uygulama 

birimleri haline dönüştürülsün,evrakçılıktan,resmiyetten kurtarılıp,samimiyet yerleri 

haline getirilsin. 

 9-Resmi,göstermelik uygulamalar,imza sirküleri,hantallıklar kaldırılsın. 

 10-Kutlamalar yıllar önceki yapılanların kopyası olarak değil,araştırma ve 

bilimsel çalışmaların yapıldığı ve sunulduğu ortamlara dönüştürülsün. 

 11-Milli Eğitim Bakanlığı en çok silkelenmesi gereken bir kurumdur. 

 Yapılacak ciddi reformlarla tüketen değil,üreten bir kurum haline getirilmelidir. 



 12-Sağlık Bakanlığında yapılan açılımlar ve başarılar gibi,başta Tevhid-i 

Tedrisat kanunu kaldırılarak,eğitimin toplum tarafından sahiplenilen bir kurum haline 

getirilmesi sağlanmalı,milli eğitim denetimde kalarak,özel sektörün bu işi yürütmesine 

imkan sağlanmalıdır. 

 13-Üniversiteye hazırlık dershaneleri yılların kaybını önlemek için,üniversitelerin 

bölümleri haline getirilsin. 

 14-Öğretmenin mesela 1,5 milyarlık maaşı 2,5 milyar yapılarak tam gün mesa-i 

ile okullarda çalışmaları,eğitimi geliştirme,alanları arttırma,velilerle irtibatlanma, 

öğrencilerin danışmalarına imkan tanınır hale getirilsin. 

 15-Uzman öğretmenlik göz boyamacasının yerine,her öğretmene akademik 

çalışma imkanı sağlansın. 

 Üniversitelerdeki gibi akademik derece verilsin. 

 Bu çalışmaların dönüşümü sağlanarak,eğitime katkı sağlansın,kitap olarak 

basılsın ve uygulanabilir hale getirilsin. 

 16- Her yıl okulların idare ve öğretmenlerinden,eğitimin kalitesini arttırıcı 

öneriler bakanlığa sunulmalı ve uygulanmalıdır. 

 17- Öğretmen çocuklarının baba mesleğini sevmesi için çocukları teşvik 

edilmelidir. 

 Yüzdeliğe vurulacağı zaman,öğretmenlerin acaba kaçta kaçının çocuğu baba 

mesleği olan öğretmenliği tercih etmektedirler? 

Hiç denilecek kadar olacağını göreceksiniz. 

Mesela bu çocuklara,hiç olmazsa çocuklarından birine imtihansız burs 

verilsin,eğitim bölümlerine girmede öss imtihanında ek puan verilsin. 

 18- Öğrencilerin ahlaksızlık,başı boşluklarına çözüm için ya disiplin kurulu aktif 

ve yaptırımcı olarak çalıştırılsın veya öğrenci ve aileleriyle şartname yapılarak gerçek 

okuyacak çocukların okumalarına engel olan,sınıfı sabote eden bu çocuklar açık öğretim 

ve dışarıdan imtihanlara girerek mesleklere yönlendirilmeleri sağlanmalıdır. 

 19-Şimdiye kadar hep okullara,teknik materyallere,öğrencilere yatırım 

yapıldı.Ancak en büyük yatırım olan öğretmen hep ikinci planda kaldı. 

 Bire bir öğretmene maddi ve manevi yatırım yapılmalı,statüsü arttırılmalıdır. 

 20- Eğitimin 5 yıldan sonraki mecburiyeti kaldırılıp,açık öğretim ve meslek 

okullarına yönlendirilme yapılmalıdır. 

Düz liseler aspirin gibi bir yandan her derde deva olarak kullanılırken,bir 

yandan da hiç bir derde şifa olmamaktadır. 



21- Emekli olan öğretmenler için bir  istihdam alanı oluşturulmalıdır. 

 21-09-2011 

MEHMET ÖZÇELİK 

 

 

 

 

 

MUHARREM AYI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 

İslâmda ramazan ayından sonra en ehemmiyetli bulunan ay muharrem ayıdır. 

Bugüne "Âşura" denmesinin sebebi, Muharrem ayının onuncu gününe denk 

geldiği içindir. Hadis kitaplarında geçtiğine göre ise, bu güne bu ismin verilmesinin 

hikmeti, o günde Cenâb-ı Hak on peygamberine on değişik ikram ve ihsan ettiği içindir. 

Bu konuda Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam Medine'ye hicret 

buyurduktan sonra orada yaşayan Yahudilerin oruçlu olduklarını öğrendi. 

           "Bu ne orucudur?" diye sordu. 

           Yahudiler, "Bugün Allah'ın Musa'yı düşmanlarından kurtardığı Firavun'u 

boğdurduğu gündür. Hz. Musa (a.s.) şükür olarak bugün oruç tutmuştur" dediler. 

           Bunun üzerine Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam da, "Biz, Musa'nın sünnetini 

ihyaya sizden daha çok yakın ve hak sahibiyiz" buyurdu ve o gün oruç tuttu, 

tutulmasını da emretti. 

*Bu hususta Hazret-i Âişe validemiz şöyle demektedir: 

            "Âşûrâ, Kureyş kabilesinin Cahiliye döneminde oruç tuttuğu bir gündü. 

Rasulullah da buna uygun hareket ediyordu. Medine'ye hicret edince bu orucu devam 

ettirmiş ve başkalarına da emretti. Fakat Ramazan orucu farz kılınınca kendisi Âşûre 

gününde oruç tutmayı bıraktı. Bundan sonra Müslümanlardan isteyen bugünde oruç 

tuttu, isteyen tutmadı." 'Buhari, Savm: 69. 

            O zamanlar henüz Ramazan orucu farz kılınmadığı için Peygamberimiz ve 

Sahabileri vacip olarak o günde oruç tutuyorlardı. Ne zaman ki, Ramazan orucu farz 

kılındı, bundan sonra Peygamberimiz herkesi serbest bıraktı. "İsteyen tutar, isteyen 

terk edebilir" buyurdu. 

            Böylece Âşure orucu sünnet bir oruç olarak kalmış oldu. 

            Âşure orucunun fazileti hakkında da şu mealde hadisler zikredilmektedir. 

            Bir zat Peygamberimize geldi ve sordu: 



            "Ramazan'dan sonra ne zaman oruç tutmamı tavsiye edersiniz?" 

            Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam, "Muharrem ayında oruç tut. Çünkü o, 

Allah'ın ayıdır. Onda öyle bir gün vardır ki, Allah o günde bir kavmin tevbesini kabul 

etmiş ve o günde başka bir kavmi de affedebilir" buyurdu. 

           Yine Tirmizi-de de geçen bir hadiste Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır: 

"Âşure Gününde tutulan orucun Allah katında, o günden önce bir senenin günahlarına 

keffaret olacağını kuvvetle ümit ediyorum." 

             "Ramazan ayından sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem ayında 

tutulan oruçtur.”hadis-i şerifi ise, bu günlerde tutulan orucun faziletini ifade 

etmektedir. 

             Bu hadis hakkında İmam-ı Gazali, "Muharrem ayı Hicrî senenin başlangıcıdır. 

Böyle bir yılı oruç gibi hayırlı bir temele dayamak daha güzel olur. Bereketinin devamı 

da daha fazla ümit edilir" demektedir. 

             Gerek Yahudilere benzememek, gerekse orucu tam Âşure gününe denk 

getirmemek için, Muharrem'in dokuzuncu, onuncu ve on birinci günlerinde oruç 

tutulması tavsiye edilmiştir. 

 

*Haram ayları olan Zilkade,Zilhicce,Muharrem,Receb ayları olup,islamdan 

öncede o aylar kutsal sayılmış,savaş yapılmamış,yapılmış ise bırakılmıştır. 

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

*Hz.Osmanın şehid edilmesinden sonra failinin bulunup cezalandırılması, 

gerekirse failinin bilindiği kavmin teslim etmemesi halinde tümünün kılıçtan geçirilmesi 

teklifini kabul etmeyip,adalet-i hakikiyeyi adaleti izafiyeye tercih eden Hz.Ali,failinin 

bulunacağını söylemesine rağmen,siyasi entrikalar sonucu Hz.Aişe tarafı ile Hz.Ali 

tarafı savaşa girer. 

Olay önceden de Efendimiz tarafından haber verilmiştir.  

Efendimiz  ezvâc-ı tâhirâtına demiş: "İçinizden birisi, mühim bir fitnenin başına 

geçecek ve etrafında çoklar katledilecek."   "Sana Hav'eb 

köpekleri havlayacak." 

Deve üzerinde iken bu yerin farkına varan Hz.Aişe, çakıl taşlarıyla belirginleşen 

bu yeri çevresine sormasına rağmen ok yaydan çıkmış olmasından Hz.Aişe yanıltılarak 

savaşa girmesine sebep olunur. 

Peygamber eşi de siyasetin kurbanı olmuş,bir çoklarını da kurban etmiştir. 

 *"Hilâfet benden sonra otuz sene sürecek, ondan sonra da saltanat şeklini 

alacaktır." Müsned, 5:220, 221. 

 30 yıllık hilafetten sonra Emevilerle başlayan Sıffin vak’ası ise,siyasetin açıkça 

entrikası sonucu gerçekleşmiştir. 



 Sonuç olarak bu savaşlarda her iki taraf için ölçü şu olmalıdır:”Sahabelerin 

muharebesinde kıyl ü kâl etme. Çünki hem katil ve hem maktul ikisi de ehl-i 

Cennet'tirler.” 

*Siyasetin kurbanları yüzlercedir.Hz.Ali-den Hz.Hasan ve Hüseyine,Ahmed bin 

Hanbel’den İmam-ı Âzam Ebu Hanifeye,İbni Sinadan İmam-ı Gazaliye,Hallac-ı 

Mansurdan Bediüzzaman ve zamanımıza kadar süregelmiştir. 

*Fitneler Hz.Ömer’in şehid edilmesiyle başlamış,Cemal vak’asıyla fitili 

ateşlenmiş,Sıffinle ayyuka çıkmıştır. 

 

           “Cemel vakası” Cevdet Paşa, “Kısas—ı Enbiyâ”sında Hazreti Ali’nin çatışmadan 

önce Talha ve Zübeyr’le görüşerek, “Mukateleye hazır olmuşsunuz amma huzur—ı 

Bâri’de bir özür ve sebep hazır ettiniz mi? Ben sizin din kardeşiniz değil miyim?” diye 

sorduktan sonra Talha’ya hitaben, “Kendi haremini hanesinde terk ile Resûllah’ın 

(s.a.v) haremini buraya getirip de onunla birlikte mukatele mi edeceksin?” demesi 

üzerine Talha’nın bu sözleri makul görerek nedâmet getirdiği kaydediliyor. Zübeyr’e de 

aynı şekilde hitab eden Hazreti Ali, neticede bu iki mühim şahsiyeti ikna etmişse de 

Cevdet Paşa’ya göre oğulları cenk üzerinde ısrar etmişlerdir.”[ 

             *“[Kısas-ı Enbiyâda, hazret-i Alî “radıyallahü teâlâ anh” ile harb edenlerin 

sayısının, Cemel, ya’nî deve vak’asında otuzbin olduğu yazılıdır. Sıffîn vak’asında, 

Hazret-i Alî ile harb edenlerin yüzyirmibin kişi olduğu bildirildi. Her ikisinde ölenlerin 

toplamı kırkbeşbin idi. Yukarıda bildirdiğimiz gibi, Abdüllah bin Sebe’ ismindeki 

yehûdî ve arkadaşları, müslimân görünerek, Eshâb-ı kirâm arasına fitne sokdular ve 

binlerce müslimânın şehîd olmasına sebeb oldular. Yehûdîlerin birçok Peygamberi dahî 

şehîd etdikleri Kur’ân-ı kerîmde bildirilmekdedir.]” 

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

*Masonların çoğu tarafından kurulmuş olan ittihat ve terakkiden bu yana bir 

buçuk asra yaklaşan süre içerisinde meydana gelen tüm problemlerin ve kaosların ana 

sebebi,insanların kendilerini meşru olarak ifade edebileceği bir ortamı bulamamaları ve 

meşru dairede hareket edememelerinden kaynaklanmaktadır. 

Toplum bahçesine giden suyun arkı değiştirilmiş,toplum maddi manevi susuz 

bırakılmış,fıtrata aykırı uygulamalarda bulunulmuştur. 

*Masonluğu ilk kuran Talat Paşa olup,ittihat ve terakki cemiyetinin bir çok üyesi 

masondur.Türkiyeye masonluğun gelişi Selanik kaynaklıdır. 

*Askeriye düzelmedikçe veya siyasetten uzak tutulmadıkça toplum düzelmez. 

Askeriyeye demokrasi gelmeden toplum demokratikleşemez.Türkiyenin problemi, 

askeriyenin içindeki cunta problemidir. 



*Şakir Paşa Atatürkün Vahdettin tarafından gönderilmesine iki kere karşı 

çıkmış,onun idareyi değiştireceğini hatırlatmasına rağmen,o hassas dönemde,mecbur 

kalınarak,şahsi hedefler düşünülmeden olmasına karar verilmiştir.Yıl 1919-dur. 

* CHP`de yaşanan tüzük krizinin ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 

bir basın toplantısı düzenledi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, `Statükodan en çok şikayet eden benim. 

Korku imparatorluğu vardı Türkiye`de.  

Partideki korku imparatorluğunu da yıktık, ondan sonra da Türkiye`deki korku 

imparatorluğunu yıkacağız` dedi.” 2010-11-03 

-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı,Ankara Milletvekili, Salih Kapusuz; ‘’ 

Meğer asıl korku imparatorluğu CHP’nin içindeymiş. Bunu kendi genel başkanları 

söyledi, eski genel sekreterleri de cevapladı. Daha kendi iç problemlerini halledememiş 

bir siyasi parti olan CHP’nin, toplumun ve milletin beklentilerine karşılık çözüm 

üretemeyeceği ortada.’ ‘diye konuştu. 

 Bütün bu olayların altında yatan siyasi entrikaların toplum menfaatının önüne 

geçmesi sebebiyledir. 

*Osmanlıda değil Müslümanların gayrı Müslimlerin ve herkesin kendisini 

rahatlıkla ifade etmeleri onu altı asırdan fazla ayakta tutmuştur. 

Bin yıldır tekkelerde Allah diyenler susturulmuş,tekke ve zaviyeleri kapatılmış, 

dergahlar görevlerini yapmamış,yapamamış,yerine geçen ve ihtiyaca cevap vermeye 

çalışan,meselesi Kur’an öğretmek olan Süleyman Efendi takib edilmiş,susturulmaya 

çalışılmış,Kur’anın tefsirini asrın anlayışına uygun yorumlayan Bediüzzaman 28 sene 

hapis hayatı,19 defadan fazla zehirlenme ve takiplerde ortadan kaldırılmaya çalışılmış, 

kısaca hiçbir cemaat ve derneğin meşru olarak kendisini ifadeye müsaade edilmemesi 

kavgaların ana sebebini oluşturmaktadır. 

Gizli komite içi sürekli istediği şekilde şekillendirme sevdasıyla kaos 

çıkarmış,korku devletini sürdürmüştür. 

Zaman içerisinde baştaki baştakilerin başlarında aklın olmaması,kalbde de 

yeterli imanın bulunmaması,kötü niyetli entrikalar,gizli komitelerin faaliyetleri bizleri 

hep kaos içerisinde mahkum durumda yaşatmıştır. 

N.Fazılın büyük doğu mecmuasının 29.sayısında,Bediüzzamanın Emirdağ 

lahikasının 227.sayfasında-lozanın iç yüzü-adlı ifşaat işin fecaatını göstermektedir.
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Bunun müsebbibi ise,60-tan bu yana siyasete giren ve darbelere alet olan ordu ve 

ordunun içerisindeki cuntanın dışarıdakilerle el ele vererek kaos ortamını oluşturarak 

topluma korku salma siyasetidir. 

Heronlar,kendi uçağımızı düşürme,fatih camiini bombalama,kaos ortamını 

oluşturmaya yönelik faaliyetler,darbe entrikaları ve faili meçhuller,sayılamıyacak 

binlerce belge,bilgi ve ses kayıtları bu vatanın evladının yapabileceği bir şey kesinlikle 

değildir.Bunlar bu vatanın evladı olamazlar.Bu toplumun kanına sahip insanların işi 

olamaz. 

Bin yıldır islâmın şerefle bayrağını dalgalandıran bir ordunun efradından 

olamazlar ve böyle bir ruha sahip olan ordu bu ruhsuzluğa ve olumsuzluğa asla 

müsaade edemez. 

Yönetim bilimi olması gereken siyaset;hep menfaat,taht kavgası,problemlerin 

kaynağını oluşturmuştur. 

Bediüzzamanın; şeytanın ve siyasetin şerrinden Allaha sığınmasının hakikatı ve 

doğruluğu her seferinde de görülmektedir. 

Siyasetin verdiği zarar faydasından her dönemde çok olmuştur. 

MEHMET ÖZÇELİK 

05-12-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NELER TARTIŞILIP REFERANDUMA SUNULMALI ? 

1-Rejim tartışılmalı. 

İçi boş bir ifade,rejim.Annenin çocuğunu öcü ile korkutması gibi,rejim birilerinin 

elinde öcü olarak harcanılmak ve bitirilmek istenilenler için kullanılan bir öcüdür. 

Milleti arkasına almayan zillete mahkumdur.Millet içinde itibarı ve desteği 

olmayanların sığındığı kör ve kısır bir sığınak. 

Dünyada en iyi yönetim biçim cumhuriyettir.Yani milletin katılımının olduğu bir 

yönetim biçimi. 

Şimdiye kadar ‘Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’sözü hiç uygulanmadı, 

uygulamaya çalışanlar asıldı veya öldürüldü.Hile ve tehditlerle engellendi. 

Bu konunun içi doldurularak çözülmeli veya millete sunulmalıdır. 

2-Ayasofya’nın açılması tartışılmalı. 

Fethin sembolü olan Ayasofya,kapanmasıyla zilletin simgesi haline gelmiştir. 

Fatih’in vakfın şartnamesinde belirttiği gibi,kapatılması halinde bütün 

mahlukatın laneti üzerine olsun,ifadesiyle lanetlendik. 

Lanetten kurtulmamızın şartı,ayasofyanın asli görevi olan ibadete açılmasıdır. 

Ayasofyayı açmak,ikinci bir fetih ve Fatih olmaktır.Masonluğun belinin 

kırılması,dıştan ve içten bizi bağlayan bağlardan kurtulmak demektir. 

Ya açılmalı veya referanduma bir an evvel sunulmalıdır. 

3-Atatürk ve Koruma kanunu tartışılmalı. 

İnsanlık tarihi boyunca her türlü zulüm olmuş,muhalifler ortadan kaldırılmıştır  

ancak kimse ölümünden sonra kanunla korunmamıştır. 

Atatürk kullanılarak sadece bu millete yapılan zulümler göz önünde 

bulundurularak değerlendirilecek olsa cürüm olarak yeter de artar bile.  

Atatürkün yaptığı devrimlere ve işlere bakınız;hep milletin manevi değerleri ve 

inançlarının aleyhinde olan uygulamalarda bulunulmuştur.Dili değiştirilmiş,hilafet 

kaldırılmış,hala tartışılan laiklik getirilmiş,medreseler-tekke ve zaviyeler kaldırılmış,bin 

yıllık tarih silinmiş,geçmişe aid her şeyin üzerine sünger çekilmiştir. 

 Ekonomiye ve maddi gelişime yönelik uygulamalar pek bulunmamakta, 

görülmemekte ve hatırlanmamaktadır.Hep kıtlık ve fakirlik yaşanmıştır. 



Ondandır ki;insanların zihninde onu yerleştirmek ve tanıtmak amacıyla,milleti 

gölgeleyip devre dışı bırakarak,’Vatan kurtaran kahraman’ etiketini yapıştırma 

mecburiyetini hissetmektedirler. 

Bu konuda milleti yüz sene öncesine götürüp hala o zamanın şartlarına mahkum 

etmek,milletin mahkumu olmaya ve zillete düçar olmaya mahkum olmayı kabul etmek 

demektir. 

Atatürk hasenatı ve seyyiatıyla masaya yatırılsın.Neden onu koruma kanunuyla 

koruma mecburiyeti hissedilmektedir.?Bir şeyler mi var? 

-Bizler yıllardır problemlerin çevresinde dolaştık ve dolaştırıldık.Hiç merkezine 

inmedik,indirilmedik,engellendik,yasaklandık.Koruma kanunlarıyla duvarlar örüldü. 

Bir asırdır maneviyattan uzak ve uzaklaştırılmış bir nesil yetişti ve zorla 

yetiştirildi. Yetiştirmek için her türlü haçlı zihniyetine rahmet okutacak uygulamalar 

yapıldı.Lozanda alınan kararlar gibi…Okunmalı,dehşeti görmelidir. 

Bu gün bir referandum için ne zorluklar çıkarılıyor.Acaba o gün inkilaplar 

yapılırken hangi şey millete danışıldı?Neden Osmanlıdan kalma birinci meclisin 

temsilcileri devre dışı bırakıldı? 

Atatürk yanlış yaptı.Tahrib değil tashih ve tamir yapmalıydı.Yapmadı, 

yapamadı, yapmak istemedi.Demokrasiyi uygulamadı,tek adam’lığın ötesine geçmedi. 

Muhaliflerini devre dışı bıraktı.Muhalefete tahammül göstermedi.Sultanlardan daha 

sultanlığa soyundu. 

-Türkiye cumhuriyeti kurulurken toplumun genleriyle oynandı.Genleri 

değiştirilmeye başlanarak farklı genlerin aşılanmasına gidildi. 

Atatürkü koruma kanunu kaldırılmalı veya referanduma sunulmalıdır. 

Atatürke atfedilen veya yanlış olarak yürürlüğe konulan uygulamalar 

kaldırılmalıdır. Uygun olan veya milletin tasvibinden geçmiş olanlar yürürlükte 

kalmalıdır. 

Milletin Atatürkü aşmasına adeta müsaade edilmemekte,mengene içerisinde 

sıkıştırılmaktadır. 

4-Tarih tartışılmalı. 

Türkiye’de öğretilen tarih kısır bir tarihtir.Kısırlaştırılmış,tornadan çıkmış 

insanlar yetiştirmeye yönelik bir tarihtir.Gizlenen,üstü örtülen,gerektiğinde yalan 

söyleyen tarihtir.Geçmişi silen,hafızaları silen,silinmiş hafızalara zorla yerleştirilmeye 

çalışılan tarihtir. 

Gizli belgeler yayınlanmalı.Tarih eksiğiyle güzelliğiyle bizim tarihimizdir. 

Güzellikler alınmalı,yanlışlıklar düzeltilmelidir. 
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Acaba bir asırlık Türkiye tarihi tüm yönleriyle açılmış olsa kim neye ne kadar 

sahip çıkacaktır? 

5-laiklik tartışılmalı. 

Laiklik azınlığa verilen bir hak olarak gösterilirken,maalesef bir asırdır çoğunluk 

azınlığa feda edilmiş,elinden her türlü haklar alınmıştır. 

Laiklik azınlığın yaşama haklarını vermek değil,çoğunluğun değerlerini terk 

etme vesilesi olarak uygulanmıştır,o da zorla ve zorbalıklarla. 

Atatürk ilk kominist partisini neden kurdurmuştur?Laiklikle bir ilgisi var 

mıdır? 

Bu millet asırlardır her milletle iç içe yaşamıştır.Problem halkta değil,halkı 

yönetenlerden kaynaklanmıştır. 

Laiklik bir asırdır adeta dinsizlik olarak uygulanmıştır.Sadece dinin terk 

edilmesi yönünde değil,dinsizliğin kabulü yönünde kullanılmıştır. 

Yıpranmış ve yalama olan bu ifade kaldırılmalı veya referanduma sunulmalıdır. 

6-İrtica tartışılmalı. 

İrticada laikliğin kırk yamalı bir bohçasıdır.İstenilenleri harcamak için 

kullanılan bir yafta. 

Veya dini tedrisatı engelleyenlerin,halkın başka yönde bu ihtiyacını gidermesine 

engel olmak için kullandıkları bir ceza-i yöntemdir. 

7-Hilafet tartışılmalı. 

Bu gün sadece Türkiye değil,tüm islâm dünyası başsız olarak dolaşmaktadır. 

İslâm dünyasının manevi temsilciliğini yapacak bir merci olmadığından farklı farklı 

sesler çıkmakta,hristiyanlık dünyası kiminle muhatap olacağını bilememektedir. 

İslâm dünyasının manevi temsilciliğini üstlenmede Türkiye böyle bir öncülüğü 

halka sunmalı ve uygulamalıdır. 

8-Okullarda Arapça-Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şerif derslerinin konulması 

konuşulmalı. 

” Arapça 22 Orta Doğu ülkesinde 200 milyona yakın bir nüfus tarafından 

konuşulan bir dildir. Ayrıca 24 Arap olmayan Müslüman ülkede 1 milyara yakın bir 

nüfus tarafından kullanılan bir dildir. Petrol üretimi ve petrokimya endüstrileri 

sebebiyle dünyanın ilgisi birçok Arap ülkesinin ekonomileri üzerindedir. Uluslararası 

ticaret, politika bilimi, uluslararası hukuk ve kültür tarihi öğrencileri, Arapça 

öğrenerek çok şey kazanabilirler. Antik arkeoloji ve Mısır'daki piramitler, sfenksler gibi 



tarihi eserler ve Arapça'nın edebi yoğunluğu, Arapça öğreniminin önemini artıran 

öğelerdir. “ 

Böyle maddi-manevi bir zenginliği görmeyerek,tarihi bağları koparmak, 

değerlerimizden uzaklaşmak,bu değerlerin kaynağından uzaklaştırılmak ile olur. 

O halde bu millet bu değerlerinin kaynağıyla buluşturulmalı,okullarda Arapça-

Kur’an-ı Kerim ve Hadis dersleri okutulmalıdır. 

Milli eğitim bunu yapmaktan aciz ise,millete sunulmalıdır. 

9-Zararlı kurumlar ve içecekler yasaklanmalıdır. 

Gençliğin her yönüyle fuhuş yuvalarından korunması için tedbirler alınmalıdır. 

Zararlı içecek ve uyuşturuculardan ağır cezalarla sakındırılmalıdır. 

10-Okullar özelleştirilmeli.Tevhid-i Tedrisat kaldırılmalı. 

Eğitimde yenilenmek için Sağlık bakanlığı güzel bir örnek sergilemiştir.Milli 

eğitim kendisini aşamamaktadır.Yıllardır kamburluğu –deve misal-devam etmektedir. 

Yapılan tedbirler geçici pansuman tedbirleridir. 

Eğitimin içine toplum çekilmeli,sahiplenmesi sağlanmalıdır.Her alanda denetim 

çerçevesinde özelleştirmelerin önü açılmalıdır.Tek tip insan yetiştirmekten vaz 

geçilmelidir. Kabiliyetlere göre insanlar değerlendirilmelidir.Kaplumbağa 

yürüyüşünden milli eğitim kurtarılmalıdır.Bunun önündeki en büyük engelde tevhid-i 

tedrisattır. 

Kısırlaştırma yöntemini ya milli eğitim kaldırmalı veya millete sunulmalıdır. 

11-İdam kabul edilmeli. 

En büyük hak insan hakkıdır. 

İdam edileceğini bilen insan kolay kolay öldürmez.Öldürmeye tevessül etmez. 

İslâmda cezada esas olan,suç işleyeni cezalandırmak değil,suç işlenen kişinin 

hakkını korumak ve almaktır. 

Ceza vermekten önce,suç işlemeyi engellemek ve zorlaştırmak gerektir. 

Mesela;Cezalar arttırılmalı.Adam öldürme, tecavüz,hırsızlık,kapkaççılık, 

rüşvet,tiner, faili meçhuller,ya bu suçları işlememek için alternatif imkanlar sağlansın 

veya bu suçları işleyenler bir karşılığını görsünler. 

Değerli büyüğümüz Rahmetli Mahmut Allahverdi ağabey anlatmıştı: 

El kesmeyi aklına sığıştıramayan bir savcı,daha sonra hırsızlar tarafından evi 

soyulunca bu hırsızlığı yapanların mutlaka öldürülmeleri gerektiğini söylediğini ancak 



kendisine önceki sözü hatırlatıldığında da,şefkatine sığdırmadığı el kesmenin ötesine de 

geçerek,şefkatsizliğini daha öte götürmüş,mutlaka öldürülmelerini istemişti. 

Buna gerekçe olarak da kendisinin 25 yıl boyunca bir çok yeri gezerek 

kazandığını,bir başkasının bir anda götürmesine bağlamıştı. 

Bende hapishaneye ders vermeye gittiğimde 26 yaşında yedi defa hapse girmiş 

çıkmış, sekizinci defa yine hapse gelerek arkasına üç kişi takarak gelen bir genç,daha ilk 

haftasında dışarı çıkınca soyacakları marketin planını yapmakta idiler. 

Cezalar caydırıcı olmalı,idam cezası gerekirse referanduma sunulmalıdır. 

12-Devlet dairelerinde gravat kaldırılmalı veya serbest bırakılmalıdır. 

Bir asırdır kısır döngüler içerisinde döndürülmekteyiz.Birilerini zengin etmek 

için,bir çoklarının fakir kalmasına göz yummaktayız. 

Yıllarca kocaman güya eğitim görmüş adamlar gravat uğruna eğitimi sekteye 

uğratmaktan kaçınmamıştır. 

Devlet yönetimi samimiyetini resmiyetinin önüne geçirmelidir. 

Devlet daireleri samimi değil resmidir.Artık samimiliğe geçmelidir. 

-İtibar gravata mı yoksa şahsa mı? 

-Yaz kıyafet genelgesinde 15-mayıs-15 haziran döneminde amirin odasına 

girerken önceden bulundurulacak olan gravat ve ceketle girilecek..Hala despotluktan 

azalma olsa da kurtulma yok..kalıntısı mevcut..çünkü hala kalıntılar ve kırpıntılar var. 

Referanduma gerek kalmadan kolayca kaldırılabilir.Kaldırılmalıdır.Olmuyorsa 

referandumlara dahil edilmelidir. 

13-Askerin vesayeti kaldırılmalı. 

Asker sınıra çekilmeli.Devletten ve milletten elini çekmelidir.Siyasetten uzak 

görevini yapmalı.Ömür boyu sıkıntıları anlatılan bir kurum olmaktan çıkarılmalıdır. 

-Yaş toplantılarındaki münakaşalar,toplu istifa restleri göstermiştir ki,toplum 

artık normalleşme yoluna giriyor demektir..Bu normalleşmenin bir görüntüsüdür. 

Onların memnuniyetsizliği demek,milletin memnuniyeti demektir zira aksi takdirde 

milletin şimdiye kadar memnun olmadığı durumun sürdürülmesi demektir. 

Onların memnun olmama göstergeleri,milletin memnun olacağının bir 

göstergesidir. 

Ordudan irtica bahanesiyle sorgusuz sualsiz apar topar atanlar,en ağır terör 

örgütü üyesi ile sorgulananları,dokuz defa müebbed hapse mahkum edilenleri,camiyi 

bombalayıp,balyoz planı hazırlayan 102 kişiyi ordu evlerinde himaye ederek,gerçek 



niyetlerini,kimliklerini,samimiyetlerini,hukuksuzluklarını,keyfiliklerini bir daha 

göstermiş oldular. 

-Önde Pkk arkada Heron!Gelde bu işi bitir! 

-Ordunun kendini toparlama,itibarını düzeltme zaman ve fırsatı yeni 

genelkurmay  başkanı ve kuvvet komutanlarıyla bu imkan doğmuştur. 

Artık ordu üzerine olumsuz yazılar yazılmasın,yazdırılmasın..Şaibeler ortadan 

kalksın,özellikle cunta ekibi tasfiye edilsin. 

Pkk en büyük desteği himaye ve strateji olarak içten almaktadır.Dışarıda 

arandığı gibi,içteki bağlantıları da ortadan kaldırılsın. 

Baas jitem tarzı ortaklığa son verilsin,jandarma dipçikle anılmasın.Orduya yeni 

bir soluk ve yeni bir düzen kazandırılsın. 

Gerekirse referanduma gidilsin. 

14-Başörtüsü-Türban özgürlüğü konusunda referanduma gidilsin. 

Problem olmayan,takanla takmayanın problem yapmadığı bu mesele birileri 

tarafından ısrarla problem haline getirilmeye ve toplumda kaos ortamının oluşunu 

sağlamak için gündemde tutulmaktadır. 

Yukarıda temelde olan meselelere çözüm getirilmesi halinde bu çözümde 

direkmen ortadan kalkacaktır. 

Madem bu durum yukarıda çözülmüyor,halka gidilsin,referanduma sunulsun. 

MEHMET ÖZÇELİK 

03-10-2010 
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NEVRUZ VE HAŞİR 

 

NEVRUZ : İlkbahar, yeni gün. Baharın başlangıcı olan 21 Mart günü. 

NEVRUZİYE : Nevruz gününe âit olan. Hususan o gün için yazılan, söylenen manzume. 

*”Gel, bugün Nevruz-u Sultanîdir. 
Haşiye

 Bir tebeddülât olacak, acîb işler çıkacak. Şu 

baharın şu güzel gününde, şu güzel çiçekli olan şu yeşil sahrâya gidip bir seyran ederiz.  

Haşiye: Bu Sûretin remzini Dokuzuncu Hakikatte göreceksin. Meselâ, Nevruz günü 

bahar mevsimine işarettir; çiçekli, yeşil sahrâ ise bahar mevsimindeki rûy-i zemindir. 

Değişen perdeler, manzaralar ise fasl-ı baharın ibtidâsından yazın intihâsına kadar, 

Sâni-i Kadîr-i Zülcelâlin, Fâtır-ı Hakîm-i Zülcemâlin kemâl-i intizam ile değiştirdiği ve 

kemâl-i rahmet ile tazelendirdiği ve birbiri arkasında gönderdiği mevcudât-ı bahariye 

tabakâtına ve masnuât-ı sayfiye tâifelerine ve erzak-ı hayvaniye ve insaniyeye medâr 

olan mat'umâta işarettir.”
737

 

 

*’Vel-mevtu yevmu nevruzinâ-Ölüm, Nevruz Bayramı günümüzdür.”
738

 

Mevlana-da ‘Şeb-i Arus’yani gerdek gecesi olarak nitelemektedir. 

 

*Her bahar ve gördüğümüz çiçekli ve parlak yaz mevsimi bakıp da göremediğimiz bir 

çok ince sırları,dört yüz bin çeşit varlıkların kışın ölümünden sonra baharda dirilişi,tüm 

varlıklarında haşir baharında dirilişinin bir çok işaretlerini vermektedir. 

 

*Başta Rasulullah ve Kur’an-ın dörtte biri Ahrete İmanı İşler. Tüm peygamberlerin 

Allah’a imandan sonra ortaklaşa birleştikleri en önemli mesele Ahirete iman 

meselesidir. 

 

*Allah Ahireti va’d etmiştir.Va’dini elbette yerine getirecektir. 

 

*Ahiretin akli ve nakli bir çok isbatı vardır.Allah dünyada da onun örneğini 

göstermiştir.Nitekim: 
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 Sözler.B.Said Nursi.58. 
738

 Tarihçe-77,münazarat.101. 



“Yahut altı üstüne gelmiş (ıpıssız duran) bir şehre uğrayan kimseyi görmedin mi? O, 

“Allah, burayı ölümünden sonra nasıl diriltecek (acaba)?” demişti. Bunun üzerine, 

Allah onu öldürüp yüzyıl ölü bıraktı, sonra diriltti ve ona sordu: “Ne kadar (ölü) 

kaldın?” O, “Bir gün veya bir günden daha az kaldım” diye cevap verdi. Allah, şöyle 

dedi: “Hayır, yüz sene kaldın. Böyle iken yiyeceğine ve içeceğine bak, henüz 

bozulmamış. Bir de eşeğine bak! (Böyle yapmamız) seni insanlara ibret belgesi kılmamız 

içindir. (Eşeğin) kemikler(in)e de bak, nasıl onları bir araya getiriyor, sonra onlara nasıl 

et giydiriyoruz?” Kendisine bütün bunlar apaçık belli olunca, şöyle dedi: “Şimdi, 

biliyorum ki; şüphesiz Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter.”
739

  

 

*İnsanlık tarihinin en zalimlerinden olan Buhtun nasır tarafından Kudüs yakılıp 

yıkılmış,Üzeyir peygamber de esir olmuştu. 

Buht-un-Nasır tevratı bilen kırk bin kişiyi öldürmüş idi. 

Daha sonra Üzeyir peygamber bundan kurtularak âyette anlatılan köye gelmişti. 

Harabe bir köye geliyor,her şey yok olmuş,yakılmış,yıkılmış idi.Allahın varlıkları nasıl 

dirilteceğini düşünüyor ve uyuyor.Uyandığında bir gün veya daha az uyuduğunu 

söylüyor.Oysa merkebi iskelet olmuş,yemeği de çürümemiş.100 sene uyumuştu..yani 

ölmüştü. 

Allah’ın emriyle iskelet haline gelen merkebi tekrar gözünün önünde diriltilmişti. 

Daha sonra köyüne gelmiş,zorla da olsa evini bulmuştu.Evinin önünde gözü görmeyen 

kişiyi görüp,kim olduğunu sormuştu. 

O kişinin hizmetçisi olduğunu öğrenmişti.O kişi ise eğer doğru söylüyorsan, Üzeyir 

üstün özellikte,kutsal bir kimse idi,o halde gözlerimi aç,dedi ve açtı. 

Sonra onu 120 yaşında olan oğluna götürdü. 

Üzeyir Tevratı ezbere okudu ve daha sonra da –Üzeyir Allahın oğludur-dediler. 

 

“Yahudiler, “Üzeyr, Allah’ın oğludur” dediler. Hıristiyanlar ise, “İsa Mesih, Allah’ın 

oğludur” dediler. Bu, onların ağızlarıyla söyledikleri (gerçeği yansıtmayan) sözleridir. 

Onların bu sözleri daha önce inkâr etmiş kimselerin söylediklerine benziyor. Allah, 

onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar!”
740

  

 

*Allah İbrahim peygambere de dünya tekrar dirilişin örneğini gösterdi. 

                                                           
739

 Bakara.259. 
740 Tevbe.30. 



“Hani İbrahim, “Rabbim! Bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster” demişti. (Allah ona) 

“İnanmıyor musun?” deyince, “Hayır (inandım) ancak kalbimin tatmin olması için” 

demişti. “Öyleyse, dört kuş tut. Onları kendine alıştır. Sonra onları parçalayıp her bir 

parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır. Sana uçarak gelirler. Bil ki, 

şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.”
741

  

 

*Yaratmanın her çeşidini bilen Allah,yoktan yarattığı,Hz.Âdem gibi babasız ve annesiz 

yarattığı,topraktan ve meniden yarattığı gibi,Hz.isa gibi babasız olarak da yaratır. 

 

*Ne şaşılacak bir durumdur ki,insan kendi yaratılışına bakmaz,neden yaratıldığını hiç 

düşünmez. 

“Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın.  

Bir atılan sudan yaratılmıştır ki, arka kemiği ile göğüs kemikleri arasından 

çıkıverir.”742  

Böyle bir insan gururlanıp kibirlenerek tekrar diriltilişi inkâr eder. 

“İnsan, bizim, kendisini az bir sudan (meniden) yarattığımızı görmedi mi ki, kalkmış 

apaçık bir düşman kesilmiştir.”743  

 

Ve Mekkenin üçlü çete başları olan Ebu Cehil,Übey bin Halef ve Âs bin Vâil gibi 

azgınlar ellerin aldıkları eski zamandan kalma kemiği ovalayıp Rasulullaha hitaben: 

“Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki: “Çürümüşlerken 

kemikleri kim diriltecek?”  

De ki: “Onları ilk defa var eden diriltecektir. O, her yaratılmışı hakkıyla bilendir.”
744

  

Oysa Allah’ın kudretinde farklılık ve sınır olmadığı için,Allah bir anda yaratır. 

“(Ey insanlar!) Sizin yaratılmanız ve öldükten sonra tekrar diriltilmeniz, ancak bir tek 

insanı yaratmak ve diriltmek gibidir. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla 

görendir.”745 

                                                           
741 Bakara.260. 

742 Tarık.5-7. 

743 Yasin.77. 

744 Yasin.78-79. 

745 Lokman.28. 



 

*Allah hadis-i Kudside:”Sebakat rahmeti alâ ğadabi.”’Rahmetim Gadabımı geçmiştir. 

Allah’ın Rahmet ve Adaleti öldükten sonra tekrar dirilmeyi iktiza etmektedir. 

 

“Eğer Allah Ahireti biz insanlara vermek istemeseydi,bizim içerimize sonsuz yaşama 

istek ve duygusunu da vermezdi. 

Bizdeki ağız,kulak,göz gibi duyguların gereği olan şeyler nasıl var olup,onlarla 

görüyor,işitiyor,yiyiyor isek,ölümsüzlük istek duygusunun bizdeki varlığı da,sonsuz bir 

hayatın varlığına işaret ve şehadet etmektedir. 

MEHMET ÖZÇELİK 

14-03-2010 

 

 

 

NOKTAYI SEVMEDİM 

 

Bana,’Nokta kullanmayan,virgül kullanan kişi’diyorlar. 

Çünkü nokta bitiştir. 

İfade etmeye çalıştığımız bir şeyi daha tam ifade edemeden sonlandırmaktır. 

Nokta;o noktadan,nokta bana tam tercüman olamamaktadır. 

 

*Nokta;akışımı durdurmakta,beni frenlemektedir. 

Hele birde tam kıvamını bulmuş,coşkulu bir akış,seri bir gidiş içerisinde iken,karşıma 

dikilen nokta;beni adeta bitirmektedir. 

Toparlan toparlana bilirsen!... 

 

*Nokta zaman kaybettiriyor..enerji sarfiyatına sebeb oluyor..çaptan 

düşürüyor..ekonomik yönden de zarar oluyor. 

 



*Noktayı kim icad etmişse;yorgun birisiymiş..belli ki savaştan çıkmış..savaşa çıkmamış. 

Savaşan biri noktayı kullanmaz… 

Noktayı bulan kişi,kapasite yetersizliğinden devreye noktayı almış.. 

 

*Noktanın  en çok kullanıldığı yerler;başta mezaristanlardır.Sonra 

hastahaneler..gündüzü yakalayamayıp geceye mahkum olan yerler ve bir de 

hapishanelerdir. 

 

*Nokta hasrettir..hüzün verir..ayrılıktır..kavuşmaya ara verir. 

 

*Nokta sondur..filmin bitişi..heyecanın sönüşüdür. 

 

*Nokta sönmektir..gündüz doğan güneşin akşamdaki batışıdır. 

“Batıp giden,sönüp bitenleri sevmem” 

 

*Noktada inat da vardır. 

Artık son noktayı koydum!Daha olmaz! 

 

*Nokta fikre vurulan prangadır. 

Düşüncenin önünde sed ve engeldir. 

 

*Hz.Hızır Hz.Musa ile olan yolculuklarında hep virgül koyup nokta koymamaya gayret 

göstermiştir.Ancak Hz.Musa hep nokta koymaya çalışmış,Hz.Hızır-ın sabrını 

taşırmıştır.Sonuçta ise,oda noktayı koymuştur..tavrını göstermiş..arkadaşlığını 

bitirmiştir. 

Hz.Musa keşke noktayı koymasa idi… 

Hz.Hızır son noktayı koydu..sır perdeleri kapandı… 

Nokta perde oldu… 

 



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

 

‘Yiğidi öldür fakat hakkını yeme’ atasözünce; 

Noktaya bu kadar da haksızlık etmeyelim. 

Nokta;yuvaya dönüştür..dinleniştir..hizmetin ücretini almak,hayatın,meşgalelerin 

yorgunluğundan emekliye ayrılıştır. 

Yeni bir hayatın başlangıcıdır. 

Her şey ve hayat noktalardan oluşmuştur. 

Kelimeleri noktalar oluşturur. 

Kâinat noktaların birleşimidir. 

Atomlar noktalardan,varlıklar atomlardan oluşmuştur. 

Nokta olmasaydı kelime,cümle ve kelam dediğimiz söz ve sohbet olmazdı. 

Hayatımıza noktayı koyarken,aman ha,son nokta olmasın! 

Yeni noktalara basamak olsun… 

 

******* 

 

Virgül nefes aldırıyor..enerji topluyor..yeni bir şevk veriyor..yeni bir başlangıç 

yaptırıyor..zincirin halkasını koparmadan,bir sonrakine bağlayarak devam ettiriyor. 

Ayakkabı bağı gibi,tüm deliklerin bağlarını sonlandırmadan,bir diğeriyle bağlıyor. 

 

*Virgülle hayatımı bitirmiyor..işlerimi sürdürüyor..hayatın bağı oluyor. 

 

*Virgülde;başla son arasında bir tenasüb var..anlaşma var..uyum var..sevgi var..saygı 

var..irtibat var..samimiyet var..ilgi ve alaka var… 

 

MEHMET ÖZÇELİK 

25-03-2010 



ORDUNUN İÇİNDEKİ PKK 

 

 Balyoz gibi ordunun içerisinde çıkan sayısız skandalların gittikçe millet 

tarafından yutulması ve unutulması sağlanmakta,artık mide almadığından istikrah ve 

istifrağ etmektedir. 

 Sayısız ses kayıtları 
746

 ve otuz yıla yakın pkk illetinin çözülememesi halk 

arasında seslendirilen ordunun içinden kaynaklandığı gittikçe gün yüzüne 

çıkmakta,netlik kazanmakta ve pkk en büyük desteğini yine ordunun içinde 

bulmaktadır. 

 İhanetler,irticayla mücadele bahaneleri,yetmişlerde devam eden sol zihniyet ve 

mücadelenin ordu içinde bulunan destekle çöreklenmesi ve toplumu kaosa sokarak 

darbe ortamının hazırlanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. 

 Pkk dağda değil,meclisin içinde,üniversitelerde olduğu gibi aynı zamanda 

ordunun içinde de bulunmaktadır. 

 İster adına cunta denilsin,Ergenekon denilsin kesin olarak ordunun içinde pkk- 

ya olan destek eğer ayıklanır ve son verilirse pkk biter. 

İşte sayısız haber kaynaklarından 
747

  seçtiğimiz birkaç örneği; 

İşte bir yarbayın ses kaydı ve bunların terfi edilmesi; 

 

HERON’U DÜŞÜRELİM DİYEN YARBAY ERGENEKONCU  

"Çok PKK'lı vuruluyor, Heronları düşürelim" 

PKK askeri üssü izlerken asker mevlid takibi yapmış 

'Hain' subaylar terfi ettirildi! 

Tanyeri'den korkunç teklif: İrtica ile mücadele için PKK'yla işbirliği yapalım 

Genelkurmay’a artık güvenemiyorum 

Askeriye içinde PKK'yı kollayan bir grup mu var? 

O subayların şahidi PKK 
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İhanet üçgeninde önemli bir paşa 

PKK, Ergenekon'un müttefiki gibi çalışıyor 

'Ordudan ayrılan 50 subay PKK'ya geçti' 

Suçlu yatağı değil, Peygamber Ocağı ordu istiyoruz 

Heron ihanetinde istihbaratcı amiral  

Sözün bittiği yer! 

Çok pkk'lı vuruluyor, düşürün şu heronları! 

Şehit babasından komutana: Hainler içinizde 

 

 

Bu haberlerin detayını tıkladığınızda 
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 görebilirsiniz. 

Ordunun toplumdaki güveninin önemli çapta azalması,askere gitme 

isteksizliğinin artması sebebsiz değildir. 

Sürekli ordunun nazarı başka taraflara çekilmekte,her türlü menfiliğin önü 

açılmaktadır. 

Ordu suçluyu başka yerde aramakta,içindeki suçluyu görmemekte veya 

yanıltmalarla onlara sahiplenmektedir. 

Kaosun oluşturulduğu alanlar;Korku devleti..korku rejimi..ulusal korku..irtica 

korkusu..rejim korkusu.. 

Yine bunu oluşturan ordunun içindeki stratejik bir birimin oluşturması sonucu 

topluma yansıtılmaktadır. 

Artık herkes tarafından bilinmekte ve dillendirilmektedir ki,bu pkk illeti içeriden 

destek bulmadıkça varlığını bu kadar devam ettirmesi mümkün değildir. 

Yalçın Küçük açıkça pkk-ya selam göndermekte,Doğu Perinçek ordunun içinde 

oluşturduğu evler ile askeriyenin her türlü imkanını kullanıp pkk-yı desteklemektedir. 

 

Bir sınıf öğretmeni arkadaş askerliğini yapıp geldiğinde bir yıl psikolojisini 

toparlayamamıştı.Sebeb olarak da bir arkadaşının yanında vurulması ve en önemlisi de 
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başta Öcalan olmak üzere pkk-nın köşeye sıkıştırıldığı anlarda gelen haber ile bunların 

kaçmasının önünün açıldığını söylemesiydi ve de toplumda bunun seslendirilmesidir. 

Her hangi bir devlet biriminde herhangi önemli bir işi otuz yıla yakın sürede 

bitiremeyen bürokratı hatta bakanı o görevden alırlar. 

Otuz yıldır ordunun çözümü nerede?Daha doğrusu kendileri nerede?Neden 

şehitlerle kaos ortamına son verilmemektedir? 

 

*Şimdiye kadar devlet olarak koltuk değnekleriyle ayakta duruyorduk.Bunlar 

ise;Abd-israil-avrupa-imf-dünya bankası-nato,diğer yandan İslam dünyasına yüz 

çeviren,sırtını dönen,kavgalı bir Türkiye… 

Şimdi ise koltuk değnekleri atılıp,İslam dünyasına dönmekle kalınmıyor, 

problemleriyle ilgileniyor,buda yetmedi içteki bağlardan da kurtulmaya çalışılıyor. 

Anayasa mahkemesi-hsyk-yargıtay-ordudaki cunta ve genel şemsiyesi ise Ergenekon 
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..al sana pkk… 

 

Pkk illetinin amacı bu milletin boynuna bağlanan asırlık prangaların çözülmesini 

engellemektir. 

İşte referandum bu bağların önemli bir kısmının açılmasıdır.Hayır demek 

tasmanın devamını istemek,sağdan da soldan da 12 eylülde eziyet çekenlere sorumsuzca, 

seviyesiz bir düşünce sonucu göz yummak demektir.Bu aynı zamanda bunu istemeyen 

pkk ve onu temsil ettiğini söyleyen Bdp,işçi partisi,cunta ve ergenekon ve nemalananlara 

destek olmak demektir. 

 

MEHMET ÖZÇELİK 

22-07-2010 
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ORDUNUN ÜSTÜNE ÇÖKERİZ 

Bir gündüz vakti önceden haber vererek ordunun üzerine çökeriz. 

Bornoz paralarımızı devlete ödettikleri bütçeden geri alırız. 

Bir baskınla herkes görev başındayken gizlenilen heron görüntülerini ortaya çıkarırız. 

Gölcükte darbe yapar,darbe evraklarını darbemize kaynak oluştururuz. 

Ecdada ait ne kadar ses getirecek cami varsa hepsine içinde kimseler yokken,bir Pazar 

günü birkaç el bomba atar,daha güzel ve onlara layık bir şekilde yeniden yapar ve 

yaptırırız. 

Bir gün facebook-ta arkadaşlarla haberleşir,twitter-deki arkadaşlardan da yardım 

alarak ordunun içinde bulunan cunta ekibine baskınla çöker ve çökertiriz.Arkasından 

önceden yıllarca mesaimizi,varsa kafamızı ve vatan evlatlarına fişlettiklerimizi önce 

şişler,iyi bir işleriz. 

Tatil harçlıklarını çıkarmak için önceden belirlediğimiz İstanbulun Fatih gibi 

semtlerindeki belediyelere baskın yapar,harçlıklarımızı isteriz.Boşalan kilerlerimizi 

fırınlardan,pastacılardan,baklavacılardan,peynirli helvacılardan,püskevitçilerden 

haraçlarımızı alırız. 

On yılda bir adet edindiğimiz ve adet olduğumuz adet paralarını adalet çevresinde ve 

çerçevesinde akan kan bedeli olarak söke söke alırız. 

SSK-yı bitirenler gibi aynı familyadan olan TSK-yı da biz bitiririz.Ecdadın altı asırda 

aldığını biz altı senede yitiririz.Bize kalan yeter,öbürü beter. 

Alıştığımız kavgaya katılmayan komşularımızı kışkırtmak için yem olarak oltaya 

taktığımız uçaklarımızı hedef tahtası yapar,arkadaşlarımızın gelişmemiş duygularını 

geliştirmiş oluruz. 

Gty-ı fuhuş merkezi yapar,kadınlara olan hassasiyetimizi kadın hakları çerçevesinde 

sürdürmüş oluruz. 

Ücretlerimizi arttırmak ve olağan üstü ek tazminatımızı her zamanki gibi kesintiye 

uğratmama ve fazla uğraşmamak için Hizbullah ve pkk-dan da istifade eder,bilinse bile 

istifa etmeyiz. 

Kapalı ödenekleri açık hale getirip,açıktan açığa ve de göstere göstere bizden 

sonrakilerin iştahını açık tutmuş oluruz.Daha sonra da açık tutma eğitim ücretlerini 

onlardan alır,sırtlarından sırtlanlar gibi geçiniriz. 

Ya başaramazsak mı? 

Şakası bile soğuk.Biz onu yıllarca başarmadık mı?Abilerimiz şey yani emir-komuta 

dingili yani cinciri bize her şeyi öğretmedi mi? 



Zaten bizi çağıranlar var.Bak bugünlerde Hasan Cemal gibi’Kimse kızmasın kendimi 

yazdım’kitabında önce yedirdiği ve sonra yediği naneleri anlatan M.A.Birand gibilerini 

bulmadık mı?Üniversitelerden davetiyeler almıyor muyuz?. 

Bizim için zırh mı yok?Bir zırha bürünürüz.Zaten bizde harpte kullanmak üzere 

önceden almış olduğumuz zırhlar depoda neredeyse çürüyor.Yenilerini üretmek,eskileri 

bir an evvel yürütmek lazım. 

Bak Eşref abi işimize karışıyordu,işimizi yaptık,kafaları karıştırdık. 

Milletvekili oluruz.Bir şirkete bildiğimiz açıkları kapatmak için danışman oluruz. 

Dokunuruz,dokundurmayız. 

Büyük abimizden öğrendiğimiz Ladin senaryolarını uygularız.Onunda büyük abisinden 

ders aldığı kaos planlarını devreye koyarız.Olmadı mı; 

Hemen yeni Ladinler üretir,kaoslar türetiriz. 

Biz başbakanın önünden kalkmamış adam!ız.Bizim engin bir alanımız var.Vallaha 

kafamızı kızdırmasınlar, Menderesi astığımız gibi onları da asarız.Zaten İp-imiz de 

var,ip-sizimiz de,ip verenimiz de. 

Artık Atatürkçülük mayası tutmuyor,yeni mayalar bulalım,mayalıları bulamazsak 

mayasızları mayalar,anasını babasına satarız. 

Arkadaş,elde ne kadar kaset var? 

Sürülerin mi?Şey yani sürülerle!.Sürülerle beraber çekilmiş,daha taze ve sıcak,yataktan 

yeni çıkmış. 

-Abi bu derinlerde kala kala artık bende korkuyorum. 

Tamam..Deniz altıları yukarıya çıkarırız.Hava-mızı alırız.Denizin altında yediğimiz 

balıkları,yukarıdaki alıklara yediririz.Örnek oluruz,örnek veririz.Bizde örnek çok,yok 

diye bir şey yok.Denizde bulamazsak karaya çıkar,jan komşudan alırız. 

Bir türlü şu cemaatları bitiremedik.Evelden statükonun allahı bizdik,suç uyduruyor,suç 

mutlaka buluyorduk,şimdi ise statükonun allahı Ankara'da.Biz bitirdikçe,onlar bitiyor, 

her yerde. 

Bize demir el lazım.Balyoz gibi,kodumu devireyim.Elime birde eldiven geçiririm, 

parmak izi de kalmaz.Birde bunu ay ışığı-nda yaptım mı kimse farkına varmaz.Nasılsa 

seminer yapıyoruz,değil mi?Bu durum Senin sülaleni,besler. 

Bizim yaptığımız her şey kanuna uygun.Kayıp trilyonlar bulunuyor mu?Çünkü kanunu 

biz uydurduk.Emasya öyle diyor.İnanmazsan Kozmik odaya bak.Başkası değil ha!Bu 

kıyağımı da unutma.Herkese öyle göstermem.Feriştahın değil,cumhurbaşkanın bile 

gelse,yok öyle.Orası bizim çiftlik,içinde var tiftik.Analar çorap örecek de.Danışmend-

lerimiz sipariş vermişler.Hukukçularımızın gözetiminde. 

http://www.aktifhaber.com/m.-ali-biranddan-darbe-itirafi-443480h.htm


*Abi gene de korkuyorum yav.Ya boyamız meydana çıkarsa? 

-Önemli değil oğlum.Onlara bir Çiçek veririz,dikenlerden arındırılmış.Olur biter. 

-Ya dikenler bize batarsa? 

-Bizde herkese batırır,başkalarına çuvaldız göndeririz.Yardım Sandığı kurar,birazda 

oradan nemalanırız. 

Hem biz Apo-yu niçin besliyoruz!.Sağmak için. 

-Abi yav.Onunda südünün kokusu çıkmaya başlıyor. 

-Oğlum bir tatlandırıcı attık mı,tamamdır icabında. 

Bizde adam! mı yok.Sağdan mı istersin soldan mı?Türkücü mü istersin,mütahit mi 

istersin?Evrimci mi istersin devrimci mi? 

Bir psikolojik harekatla tüm psikolojileri evel Allah şey yani evel zerdüş bozarız. 

Bozmaya üzerimize yoktur. 

Bak Rusya bitti,bizde maşallah ot gibi bitiyor.İçimde tütüyor. 

Ahmet-e şık bir iş yaptırdık.Öbür çiftçiye senaryo kurdurduk.Biz adam!ı çıkarttığımız 

gibi indiririz de.At da bizde kırat da.Adam!a şapkasını bile istesek vermeyiz. 

-Abi bu kadar topladığınız eşarpları ne yapacaksınız?Sosyete pazarında mı satacak 

sınız? 

-Ulan oğlum,hala kafan çalışmıyor.Senden adam olmaz.Bu kadar yaptıklarımızın 

üzerini ne ile örteceğiz?Elbette renkli renkli eşarplarla…Fark edilmesin diye. 

-Abi dışarıdan ihaleler ile en ucuza verene verip,onlardan alsak yani onlara bu işleri 

yaptırsak  daha iyi olmaz mı? 

-Kafan biraz çalışmaya başladı.Zaten dışarıya ihalelerimiz her zaman açık!!! 

-Abi bu yaptıklarımız dine uygun mu?Küçük-ken nenem hep söylerdi de? 

-O konuda bizim özel hocalarımız var.Bem beyaz,hiç kiri göstermiyor.Fetvayı da 

onlardan alıyoruz.Yani senin anlayacağın,tabi ya anlarsan,Minareyi çalmadan önce 

kılıfını uyduruyoruz.Gerçi gittikçe zorlaşmıyor da değil yani.Mızrak kabına sığmıyor, 

biz sığdırıyoruz.Ne yapalım alışmış yani alıştırılmışız bir kere,yapıyoruz her kere. 

-Şimdi beni meşgul etme.Hayat-Memati meseleleriyle uğraşmaktayız. 

12 Haziran için tüm Hızır servisleri devreye koyduk.Bir kaybedersek pir kaybederiz.Bir 

kazanırsak da tüm kaybettiklerimiz silivrideki sivrilerimizi kurtarmış oluruz.Yoksa bir 

asırdır zulaladıklarımız başımıza dolanır. 



Doğan abimizin yetiştirdiği on binleri çağırdık,devreye koyduk.Yeşil abimiz önümüzü 

ve yolumuzu açıyor,kırmızıya yakalanmıyoruz.Dağdaki yedekleri şehirlere postaladık, 

dış ihaleleri yaptık.Yağlı oldu. 

Durumumu görüyorsun değil mi?Zayıflamışım.Çünkü çok yağ kaybettim.Onca yediğim 

yüz senelik yağlar erimeye başladı.Artık eskisi kadar yağlıda yiyemiyoruz.Orduyu 

boykota çağırdık. 

-Yağ isteriz..yağımız bitti..yağlanamıyoruz..yağcılarımız azaldı..yağdanlıklar 

kaldırılıyor..evvelden yağlar gökten yağar gibi yağar,şimdi ise azar azar..bundan dolayı 

kimse durur mu elbet azar..yazarlarımız bunu yazar..azar azar zihinlere kazar. 

İsterüüük..bizde isterük..kazanlarımızı isterük..karavanalarımızı dolu isterük..biz eski 

çeriler gibi değiliz..sizde eski Mahmutlar… 

Eski çamaşırlarımız kirlendi,yeni çamaşırlar isterizzz. 

Hey gidi günler hey.Nerelerden nerelere düşüyoruz.Biz öyle düşecek adammıydık.Bir 

adamımızın Ümraniye-de yaptığı hata Silivri-de devam etti.Kim bilir nerede 

sonlanacak! 

Şimdiye kadar çok iplik durumları çözdük artık ipte kalmadı. 

Yaa işte evlat böyle…Bu daha ayının kuyruğu..gövde ve kafası ortaya çıkmadı. 

Buz dağının görünen kısmı. 

Bu şanlı orduyu tarih yazdı bitiremedi,içindeki cuntacılar bitirdi.Şimdi de cuntacıları 

yazmakla bitiremeyecek. 

Ordu gusül abdesti almalı,herkese aldırmalı. 

20-05-2011 

MEHMET ÖZÇELİK 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖLDÜREN KALEMLER 

*Allahın ilk yarattığı şey kalemdir.Sonra kelâmı kalem yazdı. 

Kalem ve kelâm toplanmak ve toparlanmak içindir. 

Gerçek sohbet,ruhun dağınıklığını ve de dağınık ruhları toplar,bir araya getirir. 

Kulak,göz ve dil,ortak hareket edip aklı yanıltmamalı,kalbi dağıtmamalıdır.Her şeyin 

ilk kapısı,girişi,başlangıcı kulakla başlar ve onu da söz tetikler.Kalem belgeler. 

 Her şeyden önce söz vardı.Söz özü,gözü ve kulağı oluşturdu.Dil onlara tercüman 

oldu.Kalb de bilge ve danışmanlık yaptı. 

 Hepsi birden ruh efendisine hizmet ettiler veya hezimette bulundular. 

 

*"Hani Rabbi, İbrahim'i birtakım kelimelerle denemeden geçirmişti. O da 

bunları tam olarak yerine getirmişti. (O zaman Allah İbrahim'e) : "Seni şüphesiz 

insanlara imam kılacağım" demişti. (İbrahim) "Ya soyumdan olanlar?" deyince 

(Allah:) "Zalimler benim ahdime erişemez" demişti.”
750

 

Kelâm ve kalem imtihan içindi.Kelâm ve kalemle sınandık,döküldük,yükseldik. 

 

*Hulagu Bağdatın teslim edilmesi halinde hiç kan dökmeyeceğini söyler ve öyle 

de yapar.Herkesi diri diri kuyuya doldurur. 

Bağdatlılardan bilge birini kendilerini göndermelerini ister.Genç yaştaki Hadidi-

yi gönderirler.Oda giderken yanında bir deve-keçi ve bülbül götürür. 

Hulagunun huzuruna vardığında; 

-Bula bula senin gibi bir çocuğu mu buldular,der. 

-Hadidi ise;Eğer büyüklerle konuşacaksan işte deve getirdim. 

Sakallı istiyorsan işte keçi. 

Güzel konuşanı istiyorsan işte bülbül. 

Ben ise evet insan kıtlığında alim oldum,diyerek cevab verir. 

 

*Söz ola kese savaşı /Söz ola kestire başı. 
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 Bakara-124. 



Kalemin gücü süreklidir.O kalemin ve yazdığının ne olduğuna 

bakmalı.Olduruyor mu yoksa öldürüyor mu? 

Eşkıya kalemşörler,bunlar silahşörlerden daha tehlikelidirler. 

Bunlar bir milletin geleceğini bitirirler,Sadece kendilerini değil,soylarını da 

keser,kuruturlar. 

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

Bünye ister istemez sürekli zehir üretmektedir.Şuna benzer; 

Bir tilkiyle yılan arkadaş olmuşlar.Önlerine bir nehir gelmiş,karşıya geçmek 

gerek.Tilki sırtına alacağını söyler ve sırtlar. 

Nehrin ortasına geldiklerinde yılan tilkiye; 

-Tilki kardeş,dayanamıyorum,yapım gereği sokmam gerekiyor. 

Tilki bakar ki iş ciddidir.Tamam,der.Bende beni öldürecek kimsenin öldürürken 

yüzünü görmek istiyorum.Son bir kerede olsa yüzünü göster,der. 

Yılan razı olur ve kafasını tilkiye doğru uzatır. 

Kurnaz tilki önceden kurduğu planını uygulamak üzere yılanın kafasını ısırıp 

koparır. 

Biri zehirini,diğeri kurnazlığını ortaya koyar. 

Adı yazar,akıttığı ise dağdaki eşkiyadan daha öldürücü bir zehir. 

Dağdakiler göstermeliktir.Çünkü onlar bir kısım kalemşörler tarafından 

beslenmektedir. 

Silahşörlerde bu kalemşörlere meydan açmaktadır. 

Rahmetlik dedem derdi;evvelden eşkıya dağda idi,şimdi şehre indi. 

Dağdaki eşkiyanın çözümü,şehirdedir. 

Kişinin değeri ne yazdığı iledir. 

Bu milletin son asırdaki bitirilişi hem yazma ve yazarlarla oldu.Dirilişi de onunla 

olacaktır. 

Kur’an-da Rabbimiz:” Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, 

bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin 

doğruluğunu araştırın.”
751
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 Hucurat.6. 



Yazan kişinin müslim veya gayrı Müslim,Salih veya fasık olması yazdığına farklı 

anlam kazandırıyor.Biri islah ederken,öbürü ifsad ediyor. 

06-03-2011 

MEHMET ÖZÇELİK 

 

 

 

 

 

ÖRTÜLÜ TERÖR 

Dünyadaki gelişim ile Türkiye’deki gelişim veya diğer adıyla geliştirmeme 

politikaları aynı seyirde ilerlemektedir. 

Türkiye’nin bir yandan özgürlük ve ekonomik gelişmeleri sürekli 

dinamitlenirken, bir yandan da belki de en önemlisi,geçmiş darbelerle yüzleşmesi, 

cumhuriyetin kurulmasına kadar uzanan sürede dönen gizli entrikaların açığa çıkması 

engellenmekte ve sürekli nazarlar başka noktalara çekilmektedir. 

Türkiye’de özellikle 1990-dan sonra yapılan faili meçhul olaylar ve entrikalar, 

darbeye giden yolda oluşturulan kaoslar,maddi ve manevi gelişmeyi engellemek ve 

kendi kendini sorgulamaktan vaz geçirmeye çalışmaktır.. 

1946-60-70-80-91-den 2002-ye uzanan gizli oluşumlar,özellikle askeriyenin 

içerisinde bulunup gücü elinde tutan cunta ekibi kaosu oluşturup,pkk ile irtibat 

kurup,İsrail ile dirsek ve destek teması kurarak bir kısım hukuki bağlantılarını 

sürdürüp,istediği siyasi partiyi getirme çabaları,aynı zamanda sahip olunan bir iktidar 

mücadelesi ve de sahip olunanları terk etmeyip sürdürme faaliyetleridir. 

Olayların iç yüzünün daha iyi görünmesi için,olan olaylardan sonra kimin 

ekmeğine yağ sürüldüğü noktasından bakılırsa,daha net görülür. 

Bazen sağ kesimdeki bir kişi sol kesimdekine vurdurulurken,bazen de kendisini 

duyurmak,bayraklaştırıp sloganlaştırmak amacıyla kendi içindekini bile öldürmektedir. 

Türkiye’de halkın iktidarının kısır bir alanda sürdürülmesi yönünde her türlü 

yola baş vurulmaktadır. 

Bunun çözümünde atılacak en büyük adım,ordunun tamamen siyasetten tecrid 

edilmesi ile mümkündür.Ordu siyasetin içinde olduğu sürece,Türkiye’de problemler 

bitmez. 



İkinci olarak hukuk çıkarıldığı rayına yani hukukun içine baskılardan ve 

siyasetten uzak bir ortama çekilmelidir. 

Bilinmektedir ki, yüksek yargı ideolojik bir kamplaşma içerisindedir. 

Tüm menfi oluşumlar kendilerine bu iki kurumdan destekçi aramakta ve 

bulmaktadırlar. 

Bugün belgeleriyle de ortaya çıkmıştır ki pkk başta İsrail tarafından 

desteklenmekte,Amerika’nın gizli eliyle yönlendirilmektedir. 

M.Feyzi Efendi der:”Anarşinin kökü dışarıdadır,Ebu cehil karpuzuna 

benzer.Dışardan beslendiği kaynaklar kesilirse,memleket içindeki kolları da 

kendiliğinden kuruyacaktır.” 

Her gelişim döneminde çıkarılan bir olayla birilerini memnun edecek kanunlar 

çıkarılması alışıla gelen uygulamalar haline getirilmiştir. 

Tıpkı Atatürkü koruma kanunu çıkarmak için,heykellerini yıkmak ve yıktırmak 

yoluyla bunu yapmaya mecbur bırakılma çalışılmaları gibi. 

*Millet olarak,-Acaba kandırılıyor muyuz?Kandırıldık mı?-sorusuna cevap 

arıyoruz.Neden söylenenlerle yapılanlar birbirini tutmuyor?Şöyle ki,bir asır öncesine 

gidecek olursak,hilafeti kaldıran Atatürk,onun için şu senakâr sözlerde bulunur; 

”1923 yılında Ankara’da Matbuat ve İstihbarat Umum Müdürlüğü’nce bastırılan 

“Hilâfet ve Millî Hâkimiyet” başlıklı bir derlemeden alınmıştır. 

“Size ve sizin vasıtanızla bütün Müslümanlara diyebilirim ki, Hilafet’e her 

zaman olduğu gibi, dinen pek sıkı merbut [bağlı] olduğumuz gibi icap ederse onun 

müdafaası için son damla kanımızı dökmeğe her zaman hazırız.”  

“Hilafet uğruna kanımızın son damlasına kadar savaşırız.” diyen Paşa, sözlerine 

şüyle devam ediyor:  

“Türk milleti İslamiyet’in kılıcı olmakla müftehirdir [övünür]. 

…“Bütün Türk milleti diyorum, yalnız fert değil. Fert yerine yekvücut bütün bir 

milletin Hilafet’i müdafii [savunucusu] olması müreccah [tercihe şayan] değil midir?.. 

Asırlardan beri Hilafet’in mücahidi olan Türk milleti yekvücut olarak onu müdafaada 

devam edecektir. Hilafetin kuvvetini kaybeyleyeceği korkusu tamamiyle esassız ve 

nâbecâdır [yersizdir]. 

.. “Türk teşkilât-ı esâsiyesinde [anayasasında] bütün kuvvâ-i tedâfuiyyenin 

[savunma kuvvetlerinin] Hilafet uğrunda istimali [kullanılması] vardır. Böylece Hilafe’ti 

maddî vesâitten [vasıtalardan] mahrum bıraktığımız nasıl iddia olunabilir? Hilafet 

Türkiye’dedir ve Türkiye’ye istinâd eder [sırtını dayar]. Hukuk-ı Hilâfet masundur 



[Hilafet’in hakları güvence altındadır] ve onun müdafaası için bütün Türk milleti kanını 

dökmeye hazırdır. 

.. “Biz sizinle aynı aile efradındanız [fertlerindeniz]. Sizin teveccüh, muhabbet ve 

müzâheret-i maddiyenizi [maddî açıdan kol kanat germenizi] isteriz.”
752

 

Tıpkı bugünlerde de ;-Benim babamda hocaydı,müftüydü,ben de müslümanım-

deyip büyük zarar veren veya bilinçsiz hareket eden insanlar gibi…  

Sebep şu muydu?Bir gücü ortadan kaldırmak veya kaldırmak isteyenlere alet 

olmak mıdır? 

” 31 Mart hadisesinin tertipçileri arasında bulunan şair ve filozof Rıza Tevfik'in 

bu meş'um hadisenin ardında İngiliz parmağı olduğunu itiraf edip, ihtilal hadisesinden 

sonra İngiliz konsolosluğuna gittiğinde çok soğuk bir şekilde karşılandığını ve o zaman 

bunun sebebini anlayamayan Rıza Tevfik'in çok sonraları Londra'ya uğrayıp bunun 

sebebini o dönemin İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Lord Nikılsın'a sorduğunda bu 

İngiliz'in çok ibretli bir şekilde "Rıza Tevfik Bey, Biz bilhassa Hindistan'da İslam 

ülkelerini idaremiz altına alabilmek için milyarlarca altın harcadık ama başarılı 

olamadık. Halbuki Sultan Abdülhamid, her yıl bir 'Selam-ı Şahane', bir de 'Hafız 

Osman hattı Kur'an-ı Kerim' gönderiyor ve bütün İslam ümmetini, hududsuz bir 

hürmet duygusu içinde emrinde tutuyor. Biz bu ihtilalle siz jön Türkler'den hilafet 

kuvvetinin ortadan kaldırılmasını bekledik ve aldandık. İşte bundan dolayı siz soğuk 

karşılandınız?" cevabını vermektedir.  

Ya da oyuna geldiğimizin şuurunda mı değiliz?Deşifre mi edemiyoruz?Nitekim; 

“Batılı emperyalist güçlerin, Ermenileri piyon olarak kullanıp kışkırtarak 

Anadolu'da karışıklıklar çıkardığı günlerde, İngiliz Büyükelçisi'nin Sultan 

Abdülhamid'e gelip, küstahça: "Daha ne kadar Ermeni öldüreceksiniz?" diye sorma 

cüretini göstermesi üzerine, Ulu Hakan'ın keskin bakışlarını elçinin üzerine dikerek: 

"Filan gün, filan saatte Karadeniz'in filan noktasına yaklaşıp, karaya Ermenileri 

Türklere karşı silahlandırmak için şu kadar sandık malzeme çıkaran ve komitacılara 

teslim eden İngiliz gemisinde, Türk başına kaç silah bulunuyorsa tam o kadar Ermeni 

öldüreceğiz." cevabını verdiğini... Sultan Abdülhamid'in bu muazzam istihbarat gücü 

karşısında İngiliz elçisinin dehşete kapılarak aptallaştığını...”görmekteyiz. 

 Birileri sinsice ve de ileriye dönük planlarını uygularken,birileri de mal-şan-

makam ile satın alınarak piyon olarak kullanılmakta,bazen de bozuk para gibi 

harcanıp,bir çapıt gibi atılmaktadır. 

MEHMET ÖZÇELİK 

25-01-2011 
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ÖZEL HAYAT 

Mecelle de “Ezmânın tegayyürü ile ahkâmın tebeddülü inkâr olunamaz” 

Hükümler zaman ve zemine göre farklılık arzetmez. 

Bir yerde haram olan,namus dışı olan,bir başka yerde namusluluk arz etmez. 

Âyette:“Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı 

günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin 

gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte 

bundan tiksindiniz! Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul 

edendir, çok merhamet edendir.”
753

 

*” Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere geldiğinizi hissettirip (izin 

alıp) ev sahiplerine selam vermeden girmeyin Bu davranış sizin için daha hayırlıdır 

Düşünüp anlayasınız diye size böyle öğüt veriliyor 

 

             Eğer evde kimseyi bulamazsanız size izin verilinceye kadar oraya girmeyin Eğer 

size “Geri dönün” denirse hemen dönün Çünkü bu sizin için daha nezih bir davranıştır 

Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir 

 

              İçinde size ait bir eşya olan oturanı bulunmayan evlere girmenizde herhangi bir 

günah yoktur Allah açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi de bilir.”
754

 

            * Sebebi Nüzulü ise:Adiyy bin sabit den rivayet olunduguna göre Rasülüllah 

efendimize bir kadin gelerek Ya rasülellah evde öyle bir hal üzere oluyorumki o halimle 

beni kimsenin görmesini istemiyorum.Fakat birisi ansizin geliveriyor ne yapayim 

deyince bu ayeti celile nazil oluyor. 

*Hz. Ömer bir gece dışarı çıkmıştı. Beraberinde İbn Mes'ud da vardı. Dolaşırken 

uzaklarda bir yerde bir ışık gördüler ve oraya yöneldiler. Nihayet bir evin önüne 

geldiler. İçeride önünde şaraplar olduğu halde bir ihtiyar oturmakta ve bir şarkıcı kız 

da şarkı söylemekteydi. Bunun üzerine Hz. Ömer aniden içeri girerek yaşlı adama "Ben 

bu gece gördüğüm, ecelini beklemekte olan bu ihtiyarınki gibi çirkin bir manzara 

görmedim"dedi. Bunun üzerine ihtiyar "Ey Mü'minlerin Emiri! Senin yaptığın 

benimkinden daha çirkindir. Allah Teâlâ insanların gizli hallerinin araştırılmasını 

yasakladığı halde sen bunu yaptığın gibi evime de izinsiz girdin!"diye karşılık verdi. O 

zaman Hz. Ömer "Doğru söylüyorsun"dedi ve sonra elbisesiyle ağzını kapatıp 

ağlayarak çıktı. Dışarıda kendi kendisine "Eğer Rabb'i onu bağışlamayacak olursa 

annesi Ömer'in mâtemini tutsun! Bu ihtiyar, yapmakta olduğu işi kendi ailesinden bile 

gizliyordu. Bundan böyle "Nasıl olsa Ömer beni gördü!"diyerek bu işi hiç 

terketmeyecektir" diyordu. 
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 Hucurat.12. 
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 Nur.27-29. 



Bu ihtiyar bir zaman Hz. Ömer'in meclislerine gelmedi. Nihayet bir gün 

kendisini gizleye gizleye gelip cemaatın son saflarından birine oturdu. Onun gelişini 

gören Hz. Ömer "Şu ihtiyarı bana getirin!"dedi. Birisi kalkıp o ihtiyarın yanına giderek 

ona "Mü'minlerin Emîri! yanına gelmeni istiyor"dedi. İhtiyar, Hz. Ömer'in kendisine 

bir ceza vermesinden korkarak yavaş hareket ediyordu. Hz. Ömer "Yaklaş, 

yaklaş!"diyerek onu yanına oturttu. Sonra kulağına eğilip ona "Muhammed'i hak 

Peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki o gece gördüklerimi hiç kimseye 

söylemiş değilim. Aynı şekilde o sırada yanımda bulunan İbn Mes'ud da bunlardan hiç 

kimseye bahsetmemiştir"dedi. Bunun üzerine o da Hz. Ömer'in kulağına şunları 

söyledi: "Ey Mü'minlerin Emîri! Muhammed'i hak peygamber olarak gönderene yemin 

ederim ki ben de o geceden beri, görmüş olduğunuz o işe yanaşmadım". Bunları işiten 

Hz. Ömer yüksek sesle tekbir getirdi. Ancak halk onun niçin tekbir getirdiğini asla 

öğrenemedi.
755

 

*Elbette bir insanın derdest edilerek yerden yere vurulması akla da uygun 

değildir.. 

*Namus dışı davranışlara artık kişisel ve ailevi durum gibi meşru kılıflar 

giydirilmeye çalışılıyor. 

Yapılan hareket namuslu bir hareket değil ki,ailevi hareket olarak kabul edilsin! 

Namus-suzluk ne zaman özel hayat oldu. 

*Baş örtüsü sırf kötülüklerden korunmak için ve Allahın emrinin yerine 

getirilmesi amacıyla yerine getirilmesi özel hayat olmuyor da,bir kişinin ailesine ve 

topluma ihanet edip,toplumsal ahlaksızlığa neden olması özel hayat oluyor? 

Ne kadar tezat değil mi? 

Bu gayrı meşru insanları benimseyen veya onlara oy verenler ve verecek olanlar 

acaba hangi yüzle kendilerini savunacaklardır.Onun o halini tasvib etmiş olmayacak 

mıdır? 

Bunun hesabını nasıl ve ne şekilde verecektir? 

Gayrı meşruluğun meşru olarak yayılmasına göz yummuş olmayacak mıdır? 

Böylece kendisi de gayrı meşru bir pozisyona düşmüş olmayacak mıdır? 

*28 şubat çerçevesinde Müslim Gündüz-ün evine ve yatak odasına girildiğinde 

bunu mahremiyet ve özel hayat olarak değil de,büyük bir başarı olarak değerlendiren 

medya,bugün kendi yandaşlarının kirli çamaşırlarının ortaya çıkmasını özel hayat 

olarak değerlendirmektedir. 

Bir kısım Medya iki yüzlü daha doğrusu yüzsüzlük yapmaktadır. 
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*Dinen;araştırmak ve toplumun güven ve selameti için,hukuka dayalı olarak 

tecessüste ve araştırmada bulunulmasında bir beis yoktur. 

Nitekim ordunun içinde çöreklenmiş ve bu sebeble de gizli bilgileri satmakta olan 

fuhuş çetesinin ortaya çıkarılması nasıl yanlış bir uygulama değilse,siyaseti kirleten 

insanlarında bu kirli çamaşırlarını tesbit ederek siyasetten uzaklaştırmaya 

çalışmak,halkın kirli insanlar tarafından yönetilmesini engellemek amacıyla tecessüste 

bulunmakta anormal bir durum değildir. 

Problem bunu etrafa saçıp savurmadadır. 

Batıda ar meselesi olan ve istifaya sebeb olan fuhuş görüntüleri,bizde şöhret 

olarak gösterilmeye,kabullenmeye,sahiplenmeye,neredeyse ayrıcalık olarak gösterilmeye 

çalışılıyor. 

Buda namus duygusunun kaybolmasına veya dumura uğramasına yol 

açmaktadır. 

Kirli hayat veya Hayat! Kadının hayatı özel hayat değildir. 

Belki özel hayatlardan çıkarılması gereken hayatı ortadan kaldırıcı çirkin 

davranışlardır. 

19-05-2011 

MEHMET ÖZÇELİK 

RAHMET PEYGAMBERİ 

 Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz;yağan yağmurlardan 

daha fazla rahmetlere vesile olmuştur. 

 O’nun gelip yaptığı bir yana,eğer gelmeseydi kaybedeceğimiz şeyin büyüklüğü ise 

başlı başına bir yana. 

 O’nun gelmemesiyle en büyük kayıp yaşanacaktı. 

 Peygamberimiz 25 yaşında Hılf-ul Fudul-da bulunuyor.Daha o zamanda faziletin 

temellerini atmaya başlıyor. 

 *Kanunu değiştiren,Mucize..Allah onun için kuralını değiştiriyor.Olmayacak 

şeyler,O’nun iltimasıyla olur oluyor. 

Müşrikler hep peygamberimizden olmayacak gibi düşündüklerini istemişlerdir. 

 “Hani onlar, Ey Allahım, eğer şu (Kur’an) senin katından inmiş hak (kitap) ise 

hemen üzerimize gökten taş yağdır veya bize elem dolu bir azap getir,demişlerdi. 

http://www.kuransitesi.com/Kuran-i-Kerim/Kuran_Meali/?meal=Diyanet_Meali&sure=Enf%C3%A2l&sureid=8&ayet=32
http://www.kuransitesi.com/Kuran-i-Kerim/Kuran_Meali/?meal=Diyanet_Meali&sure=Enf%C3%A2l&sureid=8&ayet=32


             Oysa sen onların içinde iken, Allah onlara azap edecek değildi. Bağışlanma 

dilerlerken de Allah onlara azap edecek değildir.”
756

 

 *Gece vakti ay çıkmış.Nasıl olsa yapamaz diye,ayı ikiye yarmasını istemişlerdir. 

Ancak ay ikiye yarılmış,olmazlar olmuştur. 

Olmadı dememişler,kendilerini ve çevrelerini aldatmak için,Muhammed-in sihri 

göğe kadar çıkmıştır,dediler. 

“Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve 

Süregelen bir sihirdir,derler.”
757

  

           *”(Savaşta) onları siz öldürmediniz, fakat Allah onları öldürdü. Attığın zaman da 

sen atmadın, fakat Allah attı. Mü’minleri, tarafından güzel bir imtihanla denemek için 

Allah öyle yaptı. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”
758

 

 “Yahut iddia ettiğin gibi, gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe; yahut 

Allah’ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe;  

             Yahut altından bir evin olmadıkça; ya da göğe çıkmadıkça sana asla 

inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da 

inanacak değiliz.De ki: Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak resûl olarak gönderilen bir 

beşerim. 

            İnsanlara hidayet (Kur�an) geldikten sonra onların iman etmelerine ancak, 

Allah, bir beşeri mi peygamber olarak gönderdi?� demeleri engel olmuştur. 

            De ki: Eğer yeryüzünde, (insanlar yerine) yerleşip dolaşan melekler olsaydı, 

elbette onlara gökten bir melek peygamber indirirdik. 

            De ki: Sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Çünkü O, kullarından 

hakkıyla haberdardır, onları hakkıyla görendir.”
759

 

 Kur’an-da kalp mühürlenmesinden bahsedilir. 

Allah Resûlüne cephe alan, onunla mücadele eden müşrikler hakkında nâzil olan 

âyette,müşriklerin kalplerinde şirkin tam hâkimiyet kurması ve tevhide yer kalmaması, 

“kalp mühürlenmesi” şeklinde ifade edilmiş. 

*Bir mü’mine düşen en önemli görev,özellikle bu asırda yüz şehidin sevabını 

kazandıran mana,O’nun sünnetine uymak ve bunu sürdürmektir. 

Ahmet ibni Hanbel, kavun yemedi. Niçin ?, dediler. 

Resulullah nasıl yedi bilemiyorum da ondan, dedi. 

*Gül gibi güzel kokuyu,su gibi rahmeti ifade eden o zat hakkında Fuzuli ve 

şairler; 
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Hâk-i pâyine yetem der ömrlerdir muttasıl 

      Başını taşdan taşa urup gezer âvâre su. 

(Su, ayağının toprağına ulaşayım diye başını taştan taşa vurarak ömürler boyu, 

durmaksızın başıboş gezer.) 

Dostu ger zehr-i mâr içse olur âb-ı hayât 

    Hasmı su içse döner elbette zehr-i mâre su. 

(Dostu yılan zehri içse bu zehir onun dostu için âb-ı hayat olur. Fakat, düşmanı 

su içse o su düşmanına elbette yılan zehrine döner.) 

Zerre zerre hâk-i dergâhına ister sala nûr 

Dönmez ol dergâhdan ger olsa pâre pâre su 

(Su, onun eşiğinin toprağına zerrecikler halinde ışık salmak orayı aydınlatmak 

ister. Eğer parça parça da olsa o eşikten dönmez.) 

Yâ Habîba’llâllah yâ Hayre’l-beşer müştakunam 

      Eyle kim leb-teşneler yanup diler hemvâra su 

            (Ey Allah’ın sevgilisi! Ey insanların en hayırlısı! Susamışların sürekli su 

diledikleri gibi ben de seni özlüyorum.) 

*Nabi Medineye yazıp Rasulullahın türbesine astığı şiirde: 

Bi-hamdillah nasib oldu saadet ya Rasulallah 

Günahkârım-sefihkârım-siyehkârım-tebehkârım 

Beni reddetme ferdâ-yı kıyamet ya Rasulallah 

Keminen Yusuf-ı Nabi yi ahbab-u ekarible 

Şefaat ya Rasulallah Şefaat ya Rasulallah 

*Sen Ahmedü Mahmudu Muhammedsin efendim  

  Hak dan bize sultan-ı müeyyedsin efendim. (Şeyh Galib) 

*Sakın terki edepten kuy-i mahbubi Hüdadır bu 

  Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu.(Nabi)  

-N'ola tacum gibi başumda götürsem daim, 

  Kademi resmini ol Hazret-i Şah-ı resülüm, 

  Gül-i gülizar-ı nübüvvet o kadem sahibidür, 

  Ahmeda durma yüzün sür kademine  Gül'ün.(Sultan I. Ahmed’e (Bahtî) ait) 

*Efendimsin cihanda itibarım varsa sendendir 

  Meydanı aşkında iştiharım varsa sendedir 



  Benim feyzi hayatım hasılı ruhi revanımsın 

  Eğer sermaye-i ömrümde kârım varsa sendendir 

  Benin canım civanım itibarım varsa sendedir.(Şeyh Galib Dede) 

*O zat şefkati kadar,adaletli idi. 

Kureyş kabilesinden bir kadın hırsızlık yapmıştı. Bir kısım ileri gelen Kureyşliler 

Peygamberimize aracı göndererek kadını affetmesini, çünkü onun saygın birinin kızı 

olduğunu söyler. Peygamberimiz buna çok üzülür ve ayağa kalkarak şunları söyler:”Ey 

insanlar! Sizden önceki insanlar aralarında varlıklı biri hırsızlık yaptığında ona 

dokunmazlar: zayıf biri hırsızlık yaptığında ise ona ceza verirlerdi. Allah onları bu 

yüzden yok etti. Allah’a yemin ederim, bu suçu işleyen kızım Fatıma bile olsaydı, ona 

ceza vermekte tereddüt etmezdim.” 

Hadiste:”Allahın tayin buyurduğu cezalardan birisinin yerine getirilmesi bir çok 

bölgelere kırk gün –Nesai’nin rivayetinde- otuz gün- yağmur yağmasından daha iyidir.” 

Kutlu doğum insanlık için mutlu bir doğum olmuştur. 

MEHMET ÖZÇELİK 

15-04-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YARGI İNTİHAR ETTİ 

 

*Sevr-le sınırları tesbit edilen Türkiye,Lozanla geleceği şekilleniyor,elleri kolları 

bağlanıyordu.Şimdiki hukuk ise bunun kollarından biri..ahtapot gibi. 

*Mailime gelen bir notta;’Yargı intihar etti.  

“Bu karardan sonra her Türk vatandaşı reddi mahkeme hakkına sahiptir.Bu Yargıç, 

hakim,savcı,avukat ve hukukçular hukuku temsil haklarını kaybetmişlerdir.Her hangi 

bir Türk vatandaşı Türk Mahkemelerinde yargılanmayı red etme hakkına sahiptir.”  

Yargı siyasallaşmıştır. 

Yargıdaki skandallar Kollama-filmindeki  Yiğit-in durumunu cazib hale getirmekte, 

Kurtlar Vadisi Pusu-daki Polat-ın durumuna özendirmektedir. 

Cumhurbaşkanı 104.maddeyi devreye koymalı,alması gerekiyorsa yargıyı ve hukuku 

kurtarma adına bunu yapmalıdır. 

'Anayasa'nın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.' 

Meclis devreye girerek 107.maddeyi uygulamalıdır. 'Yasama yetkisi Türk milleti adına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Bu yetki devredilemez' 

Ergenekonun yeni bir versiyonu olduğu da düşünülebilir;Yargıyı tuz gibi kokutup 

bozarak,milleti tahrik etmek,kendince yeni bir kaos ortamı oluşturmak.Bu da dikkat 

edilirse aleviler üzerinden sürdürülmektedir. 

Cumhurbaşkanı ve Başbakan meseleyi iyi niyetle ve hukuki olarak çözme taraftarıdırlar 

ancak unutulmamalıdır ki;”Aç olan canavara karşı sevgi gösterisinde bulunmak onun 

iştahını açar ve döner dişinin kirasını ister. 

Şu an da hukukta bir kısım ve kesim dişinin kirasını istemektedir. 

Anayasa mahkemesi,Yargıtay ve Hsyk bir kere yapmış olduğu yanlışını 

sonlandırmayacak,devamını da getirecektir. 

Devletin ve milletin iyi niyeti su-i istimal edilmektedir. 

Adalet başına zulmün külahını geçirmektedir. 

Hakim kendisi müddei olsa kimden kime şikayet edelim. 

Adalet bizden davacı olursa,asi dışarıda masum içerde,katil salınmış maktul alınmış ise 

biz kimi kime şikayet edeceğiz. 

Baronlar hukuk çiğnenerek serbest bırakılıyor..darbe yapmaya teşebbüs edenler 

darbelerin önünü açıyor..devrimciler hukuk devrimi yapmaya çalışıyor..askeri darbe 

yoksa hukuk darbesi var,hangisinden alırdınız? 



Çuvaldız çuvala sığmıyor,tuzun kokusu Türkiye sınırlarını aşıp dünyayı sarıyor. 

Adaletin üzerindeki bu şaibe ve zulüm,keyfilik bir an evvel kaldırılmalıdır. 

 

*Başbakan bile yani devletin en üstünde bulunan kişi bile hukukun geldiği noktayı şöyle 

özetliyor;’Artık hukuka inanç bitmiştir’ 

Türkiye-de hukuk son hakkını da aleyhinde kullanmıştır. 

 

*Mahkemeden adi hüküm!!! 

Parola: Adi Başbakan, adi vaka!
760

 

Deniz Astsubay Üstçavuş Çağrı Güler tarafından, 22 Şubat günü nöbet tutacak erler 

için parola “ADİ” işareti ise “BAŞBAKAN” olarak belirlenmişti. 

ve Erdek Deniz Üs Komutanı Deniz Kurmay Kıdemli Albay Bülent Keçeci’nin imzasına 

sunulmuştu. Keçeci’nin imzaladığı liste tüm birliklere gönderilmişti. Skandal liste 

“Bilgi” amaçlı Erdek Mayın Filo Komutanı Tümamiral Atilla Kezek’in bilgisine de 

sunulmuştu. Kezek, Başbakan’a ağır hakaretin yer aldığı bu parolayı iptal edip, 

sorumlular hakkında işlem yapmak yerine uygulamaya koydu. 

Askerî savcılıkça serbest bırakıldı. 

İşte uygulamadaki hukuk ve laftaki hukuk. 

Ve bu olay vatanı ve milleti korumakla görevli ordunun içerisinde cereyan etmektedir. 

Yanlış anlaşılmasın Yunan ordusunun,İsrail askerlerinin içerisinde değil,Türk 

ordusunun içerisinde olmaktadır. 

 

Hukuk adaletli kişinin elinde olursa,parmakta kesse acıtmaz.Ancak hakdan 

anlamayan,hak ve halk ile beraber olmayan bir kişinin elinde olursa o fiskede vursa 

acıtır. 

Eskiden şeriatın kestiği parmak acımıyordu,şimdi ise hukukun yaptıkları çok acıtıyor. 

 

*Bu gün Necdet Sezer milletin hapishanesinde,kendi hapishanesinde,yalnızlık 

hapishanesinde mahpus hayatı yaşamaktadır. 

                                                           
760 http://www.taraf.com.tr/haber/parola-adi-basbakan-adi-vaka.htm 
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Zira atamış olduğu kimseler hukuk dağıtmıyor,hukukun önünü tıkıyor,hangi hakla 

milletin içerisine çıkacak ki? 

Dışarıya çıkmıyor,dışarıda görülmüyor..gören yok..hapishane hayatı yaşamakta,aslında 

yaptıklarının hapsini çekmektedir. 

Dünyanın sultanı da olsa böyle hapis hayatı yaşamaktansa hiç yaşamamak daha iyidir. 

*Ordunun içerisinde cuntaya karışanlar emekli olduktan sonra milletin içerisine 

çıkamıyor.Nasıl çıksın ki,kaosla,balyozla,darbeyle uğraşmış,vurduğu milletten bir de 

saygı mı görsün? 

 

Şu anda Türkiye-de sürmekte olan hukuk;Hukukun üstünlüğü değil,üstünlerin 

hukukudur.Tıpkı Bizans dönemindeki üstünlerin hukuku kendilerine göre kullanmaları 

gibi. 

Hukuk başımızın üzerinde Demokles-in kılıcı gibi durmaktadır. 

Hukukun iki tarafı değil,her tarafı kesmektedir. 

Yapılan anketler milletin hukuka olan güvenini yitirdiğini göstermektedir. 

 

-Ağaç baltanın kendisini kesmekte olmasından dolayı ağlıyormuş. 

Baltanın acıtmasından dolayı mı ağlıyorsun,dediklerinde; 

-Hayır demiş,benden olan baltanın sapı beni acıtıyor,onun üzüntüsünden 

ağlıyorum,demiş. 

Hukuk içten çürümeye,yine kendisi tarafından bitirilmeye çalışılmaktadır. 

Hukuk güvenini yitirmiştir… 

MEHMET ÖZÇELİK 

19-06-2010 

 

 

 

 

 

 



YAKINDA OLAN ÖLÜM 

Ben Allah ile bir sözleşme yaptım.85 yaşına kadar yaşayacağım,demişti. 

Bunu söylediğinde daha 30 yaşlarında idi. 

Bu sözü dediğinin ertesi günü bıçaklanmış,ölümden dönmüştü.Bir gün önce 

yapılan sözleşme feshedilmişti. 

Bu herkes için geçerli olmaktadır.Kimsenin bir garantisi yoktur. 

*10 yaşındaki  çocuğu kendisine;baba yaşlanacaksın ve sonra da öleceksin değil 

mi?diye soruyordu. 

Şimdiden gözü mirasta herhalde? 

*Her insan her zaman ve her yerde ölüme çok yakındır. 

Bu hayatı veren O olduğu gibi,alacak olan da elbette yinede O olacaktır. 

Bu hayatı verene neden bu hayat feda olmasın? 

*Genç ölümü düşünmeli..ölenleri düşünmeli..tsunamiyi düşünmeli..her gün ölen 

milyonlarca insanı düşünmeli..her gün kazalardan giden binlerce insanı düşünmeli.. 

gençliğin hiç şüphe yok ki gideceğini düşünmeli..50 sene önce kemal-i neş-e ile gülenlerin 

bu gün ya toprak olduğunu veya sevmek beklediği nazarlardan nefret gördüğünü 

düşünmeli.. helal dairesinin geniş olup,harama girmeye hiç lüzum olmadığını 

düşünmeli.. hayatını sefahetlerle sefalet içerisinde sürdürmemesi gerektiğini düşünmeli.. 

geçici lezzetlerle ebedi elemleri almamalı,ebedi lezzetleri kaybetmemeli.. gençlik 

üzerinde  oynanan oyunun farkına varmalı..imanını kuvvetlendirmeli..hastahaneleri, 

hapishaneleri,mezaristanı düşünüp,ziyaret edip ibret almalı,ders çıkarmalı. 

Yâdında mı doğduğun günler  

Sen ağlar iken gülerdi âlem  

Bir ömür sür ki, mevtin olsun  

Sana hande, âleme mâtem 

MEHMET ÖZÇELİK 

28-03-2011 

 

 

 

 



YA VARSA? 

 Bir ateistin Günlüğünden… 

Yıllarca bir tanrıya inanmadan yaşadım!Tabi ya ona yaşamak denirse..aslında 

epey yaşlandım. 

*Öldükten sonra dirilmeye inanmadım.Ancak hep ‘Ya Varsa’ larla yaşadım.Ya 

varsa  hafakanları içerisinde her gün âhireti yaşadım.Öldüm dirildim. 

 Uyuyamadım,hep uyku hapları kullandım. 

 Ölen çocuğumu,anne-babamı hep düşündüm.Onlar nereye gitmişlerdi?Çukura 

mı?Gübremi olmuşlardı?Tarla farelerine yem mi olmuşlardı? 

Yoksa bütün bunlar için mi yaratılmışlardı? 

Ama olamazdı!Bunca olanların üstü bir çırpıda örtülemezdi.Örtemedim.Çok 

zorladım ve çok zorlandım.Dünyanın bütün kumaşlarını üzerine ve üzerime çeksem de 

yine bir değil bir çok tarafları hala açık kalıyordu.Aklımı örtemedim.Kalbimi 

susturamadım.Kâinat adeta hiç susmadı.Yalnızlık aradım..yalnız kaldım..o yalnızlıkta 

dahi yalnız olmadığımı düşünmeye zorlandım. 

Eğer varsa inanmadığım şey bana nasıl ve neden verilsin ki.Çünkü 

inanmıyordum. 

*Ne için çalıştığımı bilemedim.Kendimle götüremediğim ve bir daha da benim 

olmayacak olan çalışmaların ve kazançların ne değeri vardı ki? 

Ben mutfak-tuvalet-yatak odası üçgeninde mekik dokumak için mi var 

olmuştum? 

 Benim basitçe dışarıya çıkmam,her hangi bir işi yapmam dahi tesadüfen 

olmazken,bunca işler nasıl tesadüfen olabilir,bir araya gelebilir ve bu uyumluluğu 

sağlayabilirler? 

 İnanmadığım için bir şey kazanmadığım gibi,inanmış olsam ne kaybederim ki? 

 Ya varsa?Evet ya varsa? 

 İnanmadığımdan dolayı ne kazanabilirim?Kazancım ne olur? 

 Ama ya varsa? İşte o zaman kaybım büyük olur? 

 Olmasını gerektiren sebebleri sıralayanlar milyonlarca.Oysa olmamasını 

gösteren hiçbir değil olmamakla beraber sadece indi,bana göre,ben görmüyorum 

bahaneleri? 

 Ya göremiyorsam?Görme kusuru olan ben isem?Bunca görenler kör de sadece 

ben ve benim gibi birkaç kişi mi kör değil? 



 Bütün duygularım inanmadığım tanrıyla barışmamı haykırıyor.Yoksa tanrı 

bildiğimde mi hata ediyorum. 

 Bir de onu bir ilâh ve bir Allah olarak düşünsem bulabilir miyim acaba? 

 O’nu yanlış yerlerde mi aryorum?Bulmama düşüncesiyle mi arıyorum.Ya 

bulursam üzerime yüklenecek yüklerin ağırlığından kaçmak için mi bulmaya 

çalışmıyorum? 

 Bir yerlerde mutlaka hata yapıyorum! 

 Sonsuzu sonlandırmaya,kendi dar boyutlarımın arasına almaya,maddeye 

büründürmeye çalışıyorum. 

 Acaba gördüklerim görmediklerimin,bildiklerim bilmediklerimin,duyduklarım 

duymadıklarımın,hissettiklerim ve anladıklarım hissedip de anlamadıklarımın kaç ta 

kaçıdır? 

 Neden milyarda bir bile olmayanlara sarılıp bağlanıyorum? 

 *Acaba şu koca alemde bize kim daha yakın? 

 Varlıklar mı?Peki neden hiç durmayıp gidiyorlar,değişip kayboluyor ve 

ölüyorlar.Onlar benim dostlarım ise,neden bu dostlar bana bir selam bile vermeden 

benden ayrılıp gidiyorlar? 

 Ama O’nu düşününce,bir anlık bile var olduğu aklıma geldikçe içim ısınıyor,içim 

umutla ve ümitle doluyor. 

 Yoksa o boşluk beni boğuyor. 

 Yoksa içimin sahibi O’mudur? İçimin boşluğunu dolduracak O’mudur? 

 Sahip olduğum paralarım,eğlencelerim,tatillerim,çevrem beni anlık rahatlatsa da 

sürekli mutlu etmiyor!Zaten bide bütün bunları bırakacağım düşüncesi beni daha da 

beter kahrediyor! 

 Yıllarca çalış,yığ,biriktir,ondan sonra da bir an da hepsini burada bırak git! 

Değer mi? 

Kendimize kimi daha yakın hissediyoruz;Allah-a mı,O’nun Rasulüne mi,her 

ikisini mi?  

Yoksa bunların dışındakilere mi? 

Ya birileri bana sahip olmalı ya da ben birilerine sahip çıkmalıyım. 

Allah-a ve O’nun rasulünün bizden taraf olması,yakın olması ona karşı ayrı bir 

yakınlık hissetmekteyiz ki,buda onun Allah yanındaki yerinin önemine işaret 

etmektedir.Ve onlar birbirlerinden de ayrılmazlar. 



Ben O’nları kendimden ayırdıkça,O’nlar benden bir türlü ayrılmıyorlar. 

Rüyalarıma bile giriyorlar.Yoksa rüyalarım gerçek mi olacak? 

*Çok-lar içerisinde çok-ça boğuldum.Çokluktan kurtulamıyorum.Bir bir-i 

arıyorum. 

Gelin bir-e gidelim..bir olalım..birlik olalım..birde kalalım..birlikte kalalım..ilk 

babamızı ve ilk anamızı bulalım..birliğin kaynağına varalım… 

Adeta ruhum bunları haykırıyor.Susturamıyorum. 

*Ene nahnu-da eriyip Hüve-de yok olmadıkça,yokluğa, ve yok olmaya ve de 

silinmeye mahkum demektir. 

Sözünde ifade edilen Bir- e mi gidiyoruz?O halde neden ben o Bir-den 

kaçıyorum. 

Hiçbir şey bile değilken var oldumsa yine yok olacağım.O’ndan gelip yine O’na 

mı gideceğiz? 

Gerçekten ben kimim?Beni gönderen kimdir?Benden ne istemektedir?Bunca 

gelenler neden kısa bir süre kalıp gidiyorlar?Bütün bunlar durmadan nereye 

gidiyorlar? 

Ben niye geri kalmaya çalışıyorum?Geri kalmak hata değil midir? 

Her gece sessizce kendi kendime şöyle dua ediyor ve yalvarıyorum; 

-Ey bu alemleri yaratan yaratıcı!Kendini bana bildir,kendini bana tanıttır ve 

göster! 

Yalnızlıktan bunaldım.Yalnızlığın verdiği vahşet bana dehşet veriyor.Senden 

kopamıyorum.Beni Kendinden koparma.Beni Sana bağla. 

Ya varsa,sözleri bana nefes oluyor. 

Ya yoksa sözleri nefesimi kesiyor.Öyle ki olsun da isterse cehennem olsun,ona da 

razıyım,diyorum. 

Ama ya varsa?Niye cehennem olsun!Niye cehennemde kalınsın ki!Bunda hem 

cennetin kaybı,hem Seni görmekten mahrumiyet ve bir de üstüne üstlük cehennem gibi 

sonsuz bir hapis hayatı… 

Bu kayıpları taşıyacak kadar güçlü müyüm ki? 

Üzerime yüklenen yükümlülükleri yüklenmekten kaçarken ya bunca kayıpları 

nasıl yükleneceğim? 

Tanrı dediğim o bilinen meçhulle barışmak istiyorum.O’nunla tanışmak 

istiyorum. 



İçime sızan O’nun sızıntısına kadar duygu perdelerimi açmak istiyorum.Şimdiye 

kadar hep perdeli yaşamışım.Pencerenin önündeki,perdenin arkasındaki o nurdan 

habersiz yaşamışım. 

Gözüme perdeyi çekerek O’nu bulmaya ve anlamaya çalışmışım. 

Meğer alemde her şey O’na bir perde imiş.Öyle ki ben bile bana perde 

olmuşum.O’nu göstermemişiz. 

Olmak için meğer ölmek gerekmiş!Tohum gibi çürüyüp sünbül vermek,yumurta 

gibi istihale geçirip göklerde uçmak,çekirdek olup çürüyerek ağaç olmakmış bütün 

mesele… 

Meğer bunca yıl ölmeyi tercih etmişim olmaya karşı. 

O yola girmek,O’nun yoluna gitmekle oluyormuş bu işler.Bir girdin mi,tren gibi 

gidiyormuş rayında. 

Önceleri hiçbir yerde göremediğimi O’nu,şimdi her yerde görmeye 

çalışıyor,benimle beraber olduğunu hissetmenin ötesinde inanıyorum. 

Oooh bee.Meğer dünya varmış..ben varmışım..her şey varmış..en önemlisi de O 

varmış… 

Önceleri O’nunla beraber olmak beni korkuturken,şimdi O’nsuz olmak beni 

öldürüyor. 

Bir seyyah gibi kâinattan O’nu soruyorum.O’nu her şeyde ve her yerde 

müşahede etmeye çalışıyorum. 

Meğer tüm kâinat O’nun huzurunda saf tutmuşken,ben yıllarca safın dışında 

kalmışım. 

İhata edemediğim,ifadeden aciz kaldığım bir saf içerisinde kendimi buldum. 

Bunca kalabalık içerisinde hiç korku olur mu?Yokluk bulunur mu? 

Pirenin midesinin seslerini işiten,hiç bu kadar insanların isteklerini 

duymamazlıktan gelir mi?Onlara ve onların isteklerine karşı sessiz ve ilgisiz kalır mı? 

Madem O var,her şey var.Madem O yok o zaman hiçbir şeyde yoktur. 

O’nu bulan neyi kaybeder ve O’nu kaybeden neyi bulur. 

O’nu bulan her şeyi bulur.O’nu bulmayan hiçbir şeyi bulmaz.Bulsa da başına 

bela bulur. 

O’nu bulan zindanda da olsa mutludur,talihlidir.O’nu bulmayan saraylarda da 

olsa mutsuzdur ve zindandadır. 



Ey Nefsim…”Yalnız biri iste; başkaları istenmeye değmiyor.Biri çağır; başkaları 

imdada gelmiyor. Biri talep et; başkaları lâyık değiller. Biri gör; başkalar her vakit 

görünmüyorlar, zevâl perdesinde saklanıyorlar…” 

25-05-2011 

MEHMET ÖZÇELİK 

 

 

 

 

SAHABE’NİN FAZİLETİ 

 Sahabe;arkadaş,dost,sahip anlamlarına gelmektedir. 

 Istılah olarak;Peygamber Efebdimiz zamanında yaşamış ve de Peygamber 

Efendimizi görerek ona inanmış olan kişilere denir. 

 Veysel Karani aynı dönemde yaşadığı halde görmediğinden,Celaledin-i Suyuti 

yakaza aleminde bir çok defa gördüğü halde aynı dönemde yaşamamış olmasından 

dolayı sahbe olamamaktadırlar. 

 Sahabeyi farklı kılan olay,Peygamber Efendimizin farklılığından ve 

farkındandır. 

 Nasılki Allah rasulünün hocası Allah ise,Sahabeninde hocası Allah resulüdür. 

 Sahabe her yönüyle Peygamber Efendimize sahiblik yapmışlardır.Hemen hemen 

her sözlerinde;-Anam babam sana feda olsun ya Rasulallah-diyerek,O’na olan 

muhabbetini anne-baba ve herşeyinden daha üstün tutmuştur. 

 Mesela Uhud savaşında babası,kocası,kardeşi olan bir kadın olaydan haberi 

olduğu halde Peygamberimizi sorar.O’nun hayatta olduğunu öğrenince;Bunun kendisi 

için bir sevinç olduğunu,büyük bir musibet olmadığını ifade eder. 

 Yine Uhud-da bir anda Peygamberimizin öldürüldüğü duyulunca sahabeler;O 

öldüyse,o halde biz niye yaşıyoruz,diyerek O’na olan bağlılıklarının hayatlarının 

fevkinde olduğunu bildirirler. 

 Tebükte
761

 güçlük zamanında münafıkların geri dönmek için Romalıları büyük 

gösterip fitne sokmalarına karşı sahbeler O’nu yalnız bırakmamış ve; 
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 “İsrâiloğulları şöyle dediler: “- Ey Mûsa, o zâlimler orada iken biz hiç bir zaman 

oraya giremeyiz. Artık sen ve Rabb’in beraber gidin de ikiniz harp edin; biz mutlaka 

burada oturucularız.” Yahudiler gibi demeyip, 

 “Ya Rasulallah! Allah sana ne emir buyurduysa, onu yap. Ne tarafa gidersen git, 

biz kesinlikle seninle beraberiz. Biz, İsrailoğulları’nın Hz. Musa’ya dedikleri gibi, ‘Ey 

Musa! Sen ve Rabbin gidip savaşın. Biz burada oturacağız’ demeyiz. (…) Biz sana iman 

ettik, seni tasdik ettik ve bize getirdiğinin hak olduğuna şehadet ettik. Bu konuda sana 

uymak ve itaat etmek üzere söz verdik. Bu durumda sen ne dilersen onu yap. Seni hak 

peygamber olarak gönderen Allah’a yemin olsun ki, sen bize denizi gösterip dalsan, biz 

de seninle birlikte dalarız, içimizden bir tek kişi bile geri kalmaz. (…) Yoluna devam et. 

İstediğin kimseyle bağ kur, istediğin ile de alakayı kes. İstediğinle düşmanlık et, 

istediğinle barış yap. İstediğin kadar mallarımızdan al ve dilediğini de bize ver. 

Mallarımızdan aldığını, bize bıraktıklarından daha çok severiz. Bize ne emredersen ona 

tabi oluruz.”
762

 demişlerdir. 

 Hadisde:”Ashabım gökteki yıldızlar gibidirler.Onların hangisine 

uyarsanız,hidayeti yani doğru yolu bulursunuz.”buyurmuştur. 

 Ümmü Habibe daha müslüman olmayan babası Ebu Süfyan evine gelipde 

Rasulullahın oturduğu mindere oturunca,onu oradan kaldırmış,kendisinin inanmayan 

bir kimse olduğunu söyleyerek,onda Rasulullahın oturduğunu beyan ederek babasının 

altından çekip almıştır. 

 İnancı uğruna savaşta babasının karşısında bulunmuş,annesinin dininden 

dönmemesi halinde aç kalıp kendisini helak edeceği tehdidine aldırış etmemiştir. 

 Uhud savaşında Rasulullaha karşı yapılan saldırılara hiç tereddüd etmeden 

göğsünü siper etmiştir. 

 Bu gün Peygamberimizin gösterdiği binlerce mucizelerden haberdar 

olmaktayız.Sahabeler bir mucize karşısında hemen teslim olmuş,müsaade et,sana secde 

edeyim,deyib, bir ömür O zata teslim olmuştur. 

 Onlarda bir mucizenin yaptığı etki ile,bizlerde binlerce mucizenin bıraktığı etki 

arasında büyük mesafeler vardır. 

 Kur’an-ı Kerim-de Onların faziletinden bahsedilmektedir.
763

 

 Kur’an-ı Kerim-de ismen bahsedilen sahabe Zeyd bin harise-dir.
764

 

 Ve ismen yerilen ise Ebu leheb-dir.765 
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 “Tevrat'ta faran dağlarından zuhur eden peygamberin sahabeleri hakkında şu 

ayet var: "kudsilerin bayrakları beraberindedir. ve onun sağındadır." "kudsiler" 

namıyla tavsif eder. yani, "onun sahabeleri kudsi, salih evliyalardır."
766

 

Mevlana Cami Sahabeler hakkında şu sitayiş-kârane ifadede bulunur: 

 

“Ya Rasulallah çi bâşed çün seki Ashab-ı Kehf 

 Dahili cennet şevem der zümre-i Eshâb-ı Tú 

 O reved der cennet men der-cehennem key-ravest 

 O seki Eshab-ı Kehf men seki Eshab-ı Tú” 

“Yâ Resûlallah! Ne olaydı, Ashâb-ı Kehf'in köpeği gibi, senin Ashâbının arasında 

Cennete girseydim. Onun Cennete, benim Cehenneme gitmem nasıl revâ olur? O, 

Ashâb-ı Kehf'in köpeği; ben ise senin Ashâbının köpeği.”  

MEHMET ÖZÇELİK 
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SAVAŞTAN KAÇAN KOMUTANLAR 

 

 Savaştan en son kaçması gereken,daha doğrusu hayatı pahasına izzeti gereği 

kalacak kişi komutan olan şahıstır. 

 102 emekli ve muvazzaf asker darbeye teşebbüs suçlamasıyla yakalanmalarına 

karar verilmiş iken,bunlar bir bahane ile,hasta rolüyle adalete ve hukuka teslim 

olmaktan kaçmaktadırlar. 

 Madem darbeye teşebbüs belgeleriyle tescil edilip başarısızlığa uğranıldı,o halde 

zilletle kaçmaktansa,izzetle gidip teslim olmak daha evladır. 

 Gerçi her ne kadar darbe yapmanın kendisi zillet,aşağı,seviyesiz ve kişiliksiz bir 

hareket de olsa,bu zillet içinde bir izzet gösterilip hukukun sonucunun beklenmesi daha 

uygun,seviyeli ve mantıklı olurdu. 

 Normal bir vatandaş bile böyle bir celb halinde erkekçe gider sonucu bekler, 

hiçbir iltimasa sahib olmadığını bildiği halde kaçmazdı. 

 Üst seviyede bir komutan suçlu iken suçu gizlemek için her yola baş vuruyorsa, 

bu insanla hangi savaşa gidilir? 

 

*Nereden nereye? 

Dört kıtada ila-yı kelimetullah için at koşturan bir Osmanlının yerinde,bu gün 

kendi halkını potansiyel suçlu gören,onları fişleyen,İstanbulun üstüne çökmekten söz 

eden,kaos ortamını hazırlamak amacıyla,yunanistanla savaş ortamını oluşturmak için 

kendi uçağımızı dahi düşürmekten söz eden,Fatih camiine bir Cuma günü bomba 

koyan,üç yüz kişilik bir öğrenci grubunun oluşturulduğu deniz müzesini havaya 

uçurmaktan söz eden,üst düzey amiral ve subay seviyesindeki kişilerin konuşmalarında 

pkk-lardan bizim adamlar diye bahsederek,heronların çokça adamlarımızı 

vurmasından söz edip düşürmeli veya koordinatlarını değiştirmeden bahseden bir asker 

grubunu içinde barındırıp ciddi olarak üzerine gitmeyen,askerin en üst seviyesinde yani 

genel kurmay başkanı olan kişinin Mekkeyi değil de Yahudilerin Kâbesi mesabesinde 

olan ağlama duvarında el açıp dua etmesi,oğlunun pkk-lı birisiyle beraber olup poz 

vermesi,demokratik olarak seçilen hükumetleri hazmetmeyip alet olup veya ortamını 

hazırlayark onu yıkma ve başarısız kılma yoluna giden,faili meçhul olayların yine bu 

askerler tarafından yapılması şüphe götürmemektedir ki,ordunun 1960-dan beri sicili 

pek temiz görünmemekte, güvenini sürekli kaybetmektedir. 

İçerisinde ergenekondan soruşturulan bir çok insanların bir türlü üzerine 

gitmeyip,ses kayıtlarıyla yapılan tesbitde de görüldüğü gibi,karartmaya gidilmekte, 

sümen altı etmeye teşebbüs edilmekte,hukuka müdahale edilmektedir. 



Bu öyle hazin bir durumdur ki;Afrikanın en ücra küçük bir devletiyle savaşa 

girip de bir çok şehid vermekle kalmayıp,yenik olarak dönmekten daha kötü bir haldir. 

Yenik düşmek; ergenekonun savunuculuğunu yapmak,cunta oluşturup sahib 

olmak,darbeye teşebbüs etmekten milyonlarca defa daha izzetli ve seviyeli bir 

durumdur. 

Ordu bir an evvel bağırsaklarını temizlemeli,vücuduna dağılan ve yayılan bu 

pislik ve virüslerden arınmalıdır.Bu bedenden kurtulup ruhunu kurtarmalıdır. 

Sinek küçük ama mide bulandırmakta,virüs bir iken yüzlerce proğramı devre 

dışı bırakmakta olduğundan,bu olumsuzluklar azınlık bile olsa bünyeyi sarsmakta ve 

sarmaktadır.Antivürüs oluşturulmakta,antivürüsleri devre dışı bırakanlara müsaade 

edilmemelidir. 

Halk her şeyin farkındadır.Kendileriyle konuştuğumuz yaşlı kimseler bile dönen 

dolaplardan haberdardırlar ve basiretli bir şekilde sabırla beklemeyi yeğlemektedirler.. 

hukuka saygılıdırlar,yeter ki hukuk ve hukuka müdahale edenler onlara o saygı ve 

anlayışı göstersinler… 

 

*Türkiye-nin kuruluşundan bu yana toplumun dna-sı ve dokusu değişmiş, 

hafızası silinmiştir.Bunun sürmesi için de sürekli kendisine gelmesi engellenmektedir. 

 Hafıza-i beşer nisyanla maluldur,gerçeği sürdürülmeye çalışılmaktadır. 

Hatırladığında da üstü çeşitli provakatif olaylarla örtülmeye çalışılmaktadır. 

 Sadece Türkiye değil,dünya uyanıyor,gerçeği anlıyor ve hatırlıyor.Hantal ve 

kayıplı bir nesil gidiyor,cevval ve kazanmayı düşünen bir nesil geliyor. 

 Ey ayak bağları olanlar,gelen neslin kapısında durmayınız,kabir sizi bekliyor… 

 

MEHMET ÖZÇELİK 

28-07-2010 

 

 

 

 

 

 



ŞİFA 

 

Allahın bir ismi de Şâfi yani şifa veren anlamına gelen ismidir. 

Nasıl ki Rahman ismi rızık vermeyi gerektiriyorsa,hakeza Şâfi ismi de hastalıkların 

varlığını iktiza etmektedir.Tâ ki hasta o isme yapışarak hem Allah-dan şifasını taleb 

etsin ve hem de o ismin hürmetine o hastalık kendisine Allah-a yaklaştırsın. 

 

Eyyüb peygamberimi imtiyazlı kılan ve O’nun –Sabır kahramanı-olarak tavsif 

edilmesine sebeb olan olay hastalıklardır. 

Hastalıklarla imtihanı kazanmış,Kur’an-ı kerim-de önemli bir makam almış,asırlardır 

bir yandan insanlar tarafından hayırla yadedilirken,diğer yandan da insanlara sabır 

konusunda nümune-i imtisal olmaktadır. 

O böylece insanlık için farklı bir çığır açmıştır.  

 

En büyük şifa kaynağı Kur’anı Kerim-dir. 

‘Ya eyyuhen nasu kad caetkum mev'izatum mir rabbikum ve şifaul lima fis suduri ve 

hudev ve rahmetul lil mu'minîn.’  

“Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifâ ve inananlar için yol 

gösterici bir rehber ve rahmet (olan Kur’an) geldi.”
767

 

“Biz bu Kuran'ı yabancı bir dil ile ortaya koysaydık: «Ayetleri uzun açıklanmalı değil 

miydi? Araba yabancı bir dille söylenir mi?» derlerdi. De ki: «Bu, inananlara doğruluk 

rehberi ve gönüllerine şifadır.» İnanmayanların kulaklarında ağırlık vardır ve onlara 

kapalıdır; sanki bunlara uzak bir mesafeden sesleniliyor da anlamıyorlar.”
768

 

“Biz, Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, müminler için şifa ve rahmettir; 

zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır.”
769

 

 

*İnsanın kıymeti Allah-ın isimlerine mazhariyet cihetiyledir.Hatta cennetten ihracı 

tavzif olan insanın,Allah-ın Şafi ismi gibi tecellisine makes ve mazhar olacağı bir yer 

olarak dünyanın seçilmiş olmasındandır. 
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Nitekim cennette açlık olmadığından Rahman ismi,zulüm olmadığından Âdil 

ismi,hastalık olmadığından Şâfi ismi ve hakeza,bu isimler orada pişme ve olgunlaşma 

manasında tecelliyi celb etmediğinden,dünyaya gönderildi. 

 

Allah insanı bu dünyada isimlerine ve sanatına bir model olarak yaratmıştır. 

Hastalık bir model olup,Şâfi ismi de ona biçilmiş bir kaftandır. 

 

Hastalıklar maddi ve manevi olarak vücudun yenilenmesidir.Tıbben vücudun 

yenilenmesi,hastalığın varlığıyla gelişmektedir.Vücut kendini revize etmekte,vücuda 

maddi-manevi format çekmedir. 

 

Hastalıklar insana ya sermaye olan sevab kazandırmak için veya saykal vurup 

günahlardan arınması veyahut da intibaha sebeb olarak günahlara mani olması için 

gelir. 

 

Zira en büyük musibet dine gelen musibettir.Yani insanın manen, kalben, vicdanen ve 

ruhen hasta olmasıdır. 

 

Çünkü mü’min olan bir kimsenin başına her ne vakit bir musibet gelse,musibeti verene 

yönelir. 

“O sabredenler, kendilerine bir belâ geldiği zaman: Biz Allah'ın kullarıyız ve biz O'na 

döneceğiz, derler.”
770

 

Yakub Peygamber gibi,Allah-ı insanlara değil,musibeti Allah-a şikayet eder. 

“(Ya'kub:) Ben gam ve kederimi sadece Allah'a arzediyorum. Ve ben sizin 

bilemiyeceğiniz şeyleri Allah tarafından (vahiy ile) biliyorum, dedi.”
771

 

 

Musibetlerde evvela kişi bunu kendisinden bilmelidir.Ayağına değecek bir taş da 

bile,kendi kusurunu gözden geçirmelidir.İlk kusur aranacak kişi kendisi olmalıdır. 

“Eyyub'u da (an). Hani Rabbine: «Başıma bu dert geldi. Sen, merhametlilerin en 

merhametlisisin» diye niyaz etmişti. 
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Bunun üzerine biz, tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için bir hatıra olmak 

üzere onun duasını kabul ettik; kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik ve 

ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik.”
772

 

“(Resûlüm!) Kulumuz Eyyub'u da an. O, Rabbine: Doğrusu şeytan bana bir yorgunluk 

ve eziyet verdi, diye seslenmişti.”
773

 

Bundan dolayı Hz.Eyyuba da Allah-ın ihsanı büyük oldu. 

*Resulullah (sav) buyurdular ki:  

"Eyyub aleyhisselam üryan (çıplak) vaziyette yıkanırken üzerine altından bir yığın 

çekirge düştü. Eyyub aleyhisselam hemen onu elbisesine avuç avuç koymaya başladı. 

Bunun üzerine Rabbi ona nida etti: "Ey Eyyub, ben seni bu gördüğün (dünyalıktan) 

müstağni kılmadım mı?" Eyyub aleyhisselam: "Evet! Ey Rabbim! Velakin senin 

bereketine karşı istiğna yok!" diye mukabele etti.
774

 

 

Şifa sadeve ve sadece Allah-ın elindedir.Hastalığı veren O olduğu gibi,veren de 

O’dur.Nitekim İbrahim Peygamber bu manaya vakıftı. 

“Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur.”
775

 

 

Bu gün Avrupa tıp fakültelerinde –El-kanun fit-Tıb-adlı eseri okutulan İbni Sina,koca 

tıp ilmini iki cümlede topladığını ifade etmiştir: 

“Bütün ilm-i tıbbı iki beyitte topladım:“Yediğin zaman az ye, Bir defa yedikten sonra 

üzerine yemekten sakın. Şifa yediğini hazmedebilmektedir. Bir mide için yemek üzerine 

yemek sokmaktan daha zor gelen bir şey yoktur.” 

 

Mü’min her şey gibi hastalığında geçici olduğunu bilir,yerine sevabını bırakıp 

gideceğine inanır. 

*"Izdırabın sonu yok sanma, bu âlem de geçer  

 Ömr-ü fâni gibidir, gün de geçer dem de geçer"N.Tevfik. 

Yâdında mı doğduğun zamanlar?  

Sen ağlar idin gülerdi âlem.  

                                                           
772 Enbiya.83-84. 
773 Sad.41. 
774 Ravi: Ebu Hüreyre, Hadis No: 4342-Buhari 

775 Şuara.80. 



Bir öyle ömür geçir ki olsun  

Mevtin sana hande, halka mâtem..."Kelam-ı Kibar . 

  

MEHMET ÖZÇELİK 

28-04-2010 

 

 

 

SIRA İRAN’DA 

 

 Yüzde sekizlik bir azınlığa sahip olan Hafız Esad-ın despot idaresinden sonra 

yerine geçen oğlu Beşşar Esad ilk etapta Türkiye-ye yaklaşmış veya Türkiye-nin ona 

yaklaşmasıyla akıllıca bir karar vermiş oldu. 

 Orta doğudaki kargaşada emin bir yerde duruyor gibiydi.Ancak babasından 

kalan yönetimi gevşetmede ve özellikle kırk sekiz yıldır süren olağan üstü uygulamayı 

bile kaldırmada basiretli bir davranış sergilemedi ve sergileyemedi.Çoğunluğun 

özgürlük gibi ihtiyaçlarına cevap vermedi.Gizliden gizliye zorbalığını toplumun başında 

Demoklesin kılıcı gibi sallandırdı. 

 Orta doğudaki bir asra yakın idare yöntemi-tıpkı bizde de uygulamaya çalışıldığı 

gibi-azınlıkların çoğunluklara hakimiyeti idi.Ancak böyle kendine düşen ve kavgalı bir 

toplumdan Avrupa,Amerika ve İsrail rahatta kalabilirdi. 

 Aslında hedef orta doğudaki bu küçük ülkeler değildir.Bunlar İran-ın etrafını 

boşaltma çabalarıdır. 

 Halkların zincirlerini kırma çabalarıyla,Avrupa ve Amerika-nın –Orta doğu 

büyük projesi- çerçevesinde İran-ı devre  dışı bırakmaktır.  

 Birkaç kere Suriye-nin başına gelecek bu olayları yazmıştım.Çünkü Amerika-nın 

kendisi için dünya pastasından ayrılan üç payından biri Irak,ikincisi Suriye ve üçüncüsü 

de İran idi. 

 Suriye-de görüldüğü üzere Mısır,Yemen,Libya ve Tunusun akibetine 

uğramaktan kaçınamayacaktır. 

 Kardeşi Mahir-e bile hakim olamayan Beşşar Esad,kardeşinin havadan savaş 

uçaklarıyla ve karadan tanklarla halkın üzerine ateş açmasına dünya sessiz 

kalmayacak,basiretsiz ve geç kalmış yanlış yönetimi kendisini de tarihe gömecektir. 



 *İran elbette diğer orta doğu ülkeleri gibi olmayacak.Kolay yutulur cinsten bir 

lokma olmayacaktır. 

 İçerisinde birkaç kere oluşturulan ayaklanmalar onu pek sarsmadı.Belki de 

bunlar bir güç yoklaması idi. 

 Bir yandan İran-ı ortada yalnız bırakmak,diğer yandan içeride ayaklanmalar 

oluşturmak ve üçüncü olarak da dışarıdan bir saldırı ile yıkmaya çalışmak. 

 İran-a yapılacak bir saldırı bizi ve bir çok devleti de sarsacaktır.Hatta bu durum 

dünyayı etkilerken dünyadaki dengeleri de bozup değiştirecektir. 

 Amerika ve İsrail-in kaderini belirleyen bir sınav olacaktır. 

Hadiste:“En son olarak da ateş Yemen tarafından çıkacaktır.” 

Kıyamet kopmadan evvel,Yemen tarafından bir ateş zuhur edecek,bütün 

insanları mahşer yerine toplarcasına toplayacaktır. 

Orta doğuda çıkacak olan bir ateşin insanları önüne katarak götürmesi ki bu da 

savaş neticesinde insanların kaçışmalarına işaret etmektedir. 

İşte orta doğu da bir yandan değişim adı altında,bir yandan da şekillendirmede 

bu ateş alevlendirilmeye çalışılmaktadır. 

11-06-2011 

MEHMET ÖZÇELİK 
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SOKAK KÜLTÜRÜ 

 

Şeytanın hilelerinde de belirtildiği gibi şeytan Allah’tan; 

Bana oturacağım bir toplantı yeri ver,dediğinde; 

- Toplantı yerin sokak başları ile çarşı ve pazarlardır,buyurur. 

Âhirzaman hadislerinde; 

“Kadınlar,saçları deve hörgücü gibi ,sokaklarda dolaşacaklar.”buyurulur. 

Sokaklarda güller bitmez,belki çabuk solar. 

Sokaklar içinde bir çok sırları barındırır. 

Sokaklar karanlık ve karanlık işlerle doludur. 

Sokaklar her şeyin bulunduğu pazarlardır. 

Her önüne gelenin içini ve içindekileri döktüğü yerlerdir.Bazen bit pazarı, bazen it 

pazarı,bazen bitlerin döküldüğü,bazen lağım ve kanalizasyon, bazen de hasretlerin 

yeridir. 

Hakkında her türlü yazının yazıldığı yerlerdir. 
776

 

Bir batılı olan Roj sokak üzerine yazdığı yazısının girişinde yazısına şöyle başlar: 

“Sokakların gerçek sahipleri  

fahişe, sarhoş ve delilere...” 

 

Sokak kültürü..sokak kavgası..sokak çocuğu..sokak jargonu..sokak köpeği.. 

Sokakta yetişen yabani olur..sokak tüm yabaniliklerin toplandığı ve toplantı 

yeridir..sokakları ve sokaktakileri seçemeyenleri sokaklar seçer. 

Sokaklar toplumların çöplükleridir.Kadınlar orada gıybet eder,birbirlerini 

çekiştirir,fitne kazanları kaynatılır.Olumsuzlukların fitili sokaklarda tutuşturulur. 

Anarşistlerin,fitnecilerin fitne kazanlarını kaynattıkları kaynaklardır. 

 

İsyanlar,darbeler,hırsızlıklar,adam öldürmeler,yan kesicilikler,kavgalar hep sokakta 

başlar ve sokakların ürünüdür. 
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Mahalle baskısı sokağın baskısıdır.Sokağa hakim olanlar mahalleye hakim kimselerdir. 

 

Evdeki fısıltıların kulağı sokaklardır.Al haberi sokaktaki çocuktan. 

 

Sokaklar bilgi verir,haber verir,güç verir,belki bir çok maddi imkân verir ancak kültür 

vermez,seviye vermez,insanlık vermez..kayıplar içerisinde bir şeyler aramak,çöplükte 

elmas aramaya benzer. 

 

Sokaklar insanları yetiştirmez,bir şeyler katmaz belki tam tersine insandan çok şeyleri 

alır,almadıkça vermez. 

 

Sokak kültürüyle yetişen insanlar,kaynaktan,ölçüden,dengeden mahrum yetişmiş 

insanlardır. 

 

Evde sıkılan insanlar kendini dışarı atar..dışarıdan bir şey almak için değil belki içinde 

bulunan hastalıkları ve sıkıntıları dışarıya boşaltmak içindir. 

 

Sokaklar hayattan çok kesitler aktarırlar..çok tükenen hayat hatıralarını içlerinde 

barındırırlar. 

Dilleri olsa da bir konuşsalar!Nice yüzler kızarır,nice içler kararır,dünyayı gam 

bulutları çepe çevre sarar. 

 

Toplumların kültürünü öğrenmek için,sokaklara kulak vermek gerektir. 

İnsanlar içlerinde bulunanları dışarıya döker ve aktarırlar..küpler içlerindekilerini 

dışarıya sızdırırlar. 

 

Çok farklı kültürlerde bulunan ayrı ayrı insanların toplandığı yerlerdir sokaklar.Tek 

kültürlü değil,çok kültürlü sürülmemiş tarlalardır sokaklar. 

 



Kültür sürülmüş,ekilmiş,ilaçlanmış,yontulmuş,budanmış,kabalıktan arındırılmışlığı 

ifade eder. 

Sokaklarda çok odunları bulabilirsiniz ancak o odunlardan yapılmış,kültürü ifade eden 

vitrinleri bulamazsınız. 

Dökülmüş,kırılmış,kullanılıp eskimiş vitrinleri de bulabilirsiniz ancak son model el 

değmemiş vitrinleri bulamazsınız. 

 

Sokaklar umumidir,hususiliği yoktur.Kendi hususiyetinizi değil,bir bölümünü 

bulabilirsiniz. 

 

Sokaklar cemaatları değil,ihtilafları ve ihtilaflıları bir araya getirir.Oralarda ihtilaf 

ruhu hakimdir ve o duyguları beslemeye yönelik uygulamalar vardır. 

 

Sokak kültürü şimdiki kahve kültürüdür,kahveye eleman hazırlar. 

 

Darbeler sokakta başlar..sokaktakilerle başlar..sokaktakiler kullanılarak 

başarılır..sokaktakiler sokağa çıkma yasağı başlatır..oralara bizler hakimiz 

diye..sokaklara açılan kapılan kapatılır..boğaz tutulur. 

 

Bana sokağını söyle,sana kim olduğunu söyleyeyim!!! 

 

MEHMET ÖZÇELİK 

01-08-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SONSUZLUK NAMZEDİ İNSAN 

 

 İnsan  birinci elden birinci merkez olan emir dairesinin mahsulüdür. 

-Ervah kafileleri cesed giymeye sıra beklerken,cesedini çıkaran ruhlar da âla-yı 

illiyyin ve esfeli safiline geçmek için nöbet beklemektedirler.İkinci cesed elbisesi ruhlar 

aleminde giyilecektir. 

-İnsanda on latifeden biri olan nefsi nâtık,nefsin ruhun gerçek geldiği vatanı taleb 

etmesidir. 

-Hubbül vatani minel iman-,’Vatan sevgisi imandandır.’hadisinin en önemli 

baktığı yönü ise âhirete bakan,sonsuzluğa yönelen kısmıdır. 

-İnsanın Allaha bakan yönü manevi kalbi,dünyaya bakan yönü ise maddi 

kalbidir. 

 Bediüzzaman insanın ebediliği ile ilgili olarak;“Ve insanın istidadı ve cihazat-ı 

mâneviyesi, başka bir bâki âleme ve ebedî bir hayata bakıyor. Ve insanın kalbi ve şuuru, 

bütün kuvvetiyle beka istiyor ve lisanı, hadsiz dualarıyla beka için Hâlıkına yalvarıyor. 

Elbette ve herhalde, o çok seven ve sevilen ve mahbub ve muhib olan insanları 

dirilmemek üzere öldürmekle, ebedî bir muhabbet için yaratmış iken, ebedî bir adâvetle 

gücendirmek olamaz ve kâbil değildir. Belki, başka bir ebedî âlemde mes'udâne 

yaşaması hikmetiyle, bu dünyada çalışmak ve onu kazanmak için gönderilmiştir.”777 

 

 Hz. Peygamber’in vahiy kâtiplerinden olan Hanzaletü’l-Üseydî bir gün iyice 

dolmuştur.İçini boşaltacak,bir yandan da boşalttığını hazmedecek birisini bulmak üzere 

evinden çıkar. 

 Adeta çatlayacaktır boşalmazsa. 

 Tıpkı Hz.Ali gibi ki,o da bazen dolduğunda insanların hazmedememesi veya 

yanlış tepki vermesini engellemek için kabristana gider,oradakilerle konuşurdu. 

 Orada yatanlar hiçbir tepki vermez,muhalefet etmez,itiraz etmez,tam bir 

teslimiyet içerisinde dinlerler. 

 Bazen içini bir kuyuya boşaltırmış.Demek ki,mezardakiler bile onu hazmetmekte 

zorlanacaklardı. 

 Efendimizde bazen hanımı Hz.Âişeye;’Kellimini ya Hümeyrâ,benimle konuş,beni 

rahatlat demesi gibi. 

Veya Bilal-i Habeşiye:” “Erihnâ bi’s-salâti yâ Bilâl/Ya Bilal,bizi namaza 

çağırarak ferahlat” 

 Çünkü o zat da buyurur: "Benim Allah ile bir vaktim vardır ki o vakitte bana ne 

mukarreb bir melek ne de gönderilmiş bir peygamber hiçbiri yanaşamaz." 

buyurmuştur. 

*Çünkü insan her an değişken bir varlıktır. 

Hanzale Hz.Ebubekirle karşılaşır.Hz.Ebubekir halini sorar. 

Hanzalenin ilk tepkisi gayet ağır olur; 

-Hanzale münafık oldu. 

Sebebini ise şöyle anlatır:”Rasulullahın  Yanında oturmakta olduğumuz bir gün 

Hz. Peygamber bizlere cennet ve cehennemden bahsettiler. Öyle ki bunları adeta 

gözlerimizle gördük. Ancak oradan ayrılıp da evimize, çoluk çocuğumuzun yanına 

gittiğimizde yine eskisi gibi gülüp oynamaya başladık.” 

Hz.Ebubekir bu halin kendisinde de olduğunu söyler. Bunun Üzerine Hz. 

Peygamber’e giderek durumu anlatırlar.  

Rasulullah şöyle buyurur:  
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“Ey Hanzale Eğer çoluk çocuğunuzun yanında da benim yanımda olduğunuz gibi 

olabilseydiniz melekler yolda giderken ya da yataklarınızda sizinle musafaha ederlerdi. 

Bazen öyle olur,bazen böyle…” 

*İnsan çok boyutlu bir varlıktır.6,5 milyarlık alem bu alemde dolaşmaktadır. 

İnsan ölümsüz olarak bu dünyada kalsaydı,yine o kendi ben-i içerisinde gelişirdi. 

Eğer bu sonsuz boyutlu bir insan,kendisine verilen bunca önem sonucunda 

tekrar yaratılmamış olsaydı,her şey dahi yaratılmayacak,hiçbir şeyinde bir varlığı ve 

anlamı olmayacaktı. 

Bunca yapılanlar israf olacaktı. 

Mesela,bir öğrenci düşününüz ki,üniversiteyi bitirmiş ve profluğa kadar 

yükselmiş.Sonunda da buna bir üniversitede çöpçülük yapacağı söylense ne olur? 

Evvela ona verilen bunca emek boşa gider. 

O üniversitedeki verilmesi gereken gerçek makama hakaret olur. 

O kişiye,ailesine ve herkese haksızlık ve vicdansızlık yapılmış olur. 

Tam bir haram olan israf,haddi aşma gerçekleşmiş olur. 

Oysa âli ve yüce olan bir şey,adi ve kıymetsiz olan bir sonuca irca edilemez, 

düşürülemez. 

Kıymetli şeyi basite indirmek basitçe değerlendirmek olur. 

Allah ise böyle bir zulüm ve haksızlıktan münezzehtir. 

Bu kadar kıymet verdiği ve her şeyi kendisiyle bağladığı bu insanı diriltmemekle, 

sadece o sonsuz boyutlu insanı değil,tüm varlıkları yokluğa atmış,kıymetsizleştirmiş ve 

bitirmiş olacaktır. 

Emek verip ektiğimiz bir soğanı bile hayvan yese,bir dereceye kadar 

önemsemeyebiliriz.Bir yere kadar neyse altı üstü bir soğan değil mi,bitki seviyesinden 

hayvan seviyesine yükseldi deyip teselli bulabiliriz. 

İnsan ise ölüp toprağa gömülerek tarla farelerine yem olmak üzere veya gübreye 

dönüşmesi için basite alınacak bir varlık değildir o. 

Soğan gibi aşağı seviyede olmadığından dolayı,bulunduğu vaziyetten daha üstün 

bir vaziyette değerlendirilecektir. 

Yokluğa atılmayacak,ebedi varlık aleminde varlığı ebediyen sürdürülecektir. 

Her şeyin varlığı insan ile ayakta dururken,insanın varlığı da ebedi olan Allahın 

varlığı ile kaim ve ayakta durup,var olmaktadır. 

 

MEHMET ÖZÇELİK 

31-12-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUN’İ GÜNDEM 

*1970-lerin alttaki,hem sağdan ve hem de soldan,öğrenci veya halktaki sağcılık 

solculuk kavgaları şimdilerde yukarıya taşındı.Artık kavga ettirenlerin foyası meydana 

çıkınca alttakiler çekildi. Şimdi onlar kavganın içine girdi.Hukuktaki kirlenme,bin 

yıldır islâmın bayraktarlığını yapan ordudaki kirlenme ve kirletme,bürokratların 

kavgaları ve ayak oyunları çarşaf çarşaf piyasaya çıkmakta, kirli ve toplumu kokutan 

pis kokularıyla mide bulandırmaktadır. 

*İstiklal harbinden önce Bursaya gelen yunan komutanı türbeyi tekmeleyerek: --

-”Kalk ey Osman!Kavmini kurtar.’ 

-1.dünya savaşından sonra Fransız general Garo Şama girdiğinde Selahaddinin 

türbesinde  alaycı bir tavırla:”Ey Selahaddin!Haçlı seferleri şimdi bitti,işte biz döndük.’ 

* Mevlana ne güzel söylemiş; 

Bir laf işittiğimde; 

Önce Lafa Bakarım Laf mı Diye 

Sonra Söyleyene Bakarım Adam mı diye. 

Zira biz bir ölür bin diriliriz. 

-Şimdi ise sıra İran’daki Alparslanın kabrinde… 

*Osmanlı baştan 1.dünya savaşına girmediği halde,almanyanın başaracağını 

düşünerek,galib devletler arasında yer aldı.Bir diğer sebep ise,balkanlarda ve 

tarblusgarpta kaybettiklerini geri almaktı.Ancak hiçte düşündüğü gibi olmadı bilakis 

eldekilerini de düşmanın paylaşım hesabı sonucu kaybetmiş oldu. 

İşte sevr anlaşması da böyle başlamış oldu. 

Sevrden beri İngiltere bir Ermenistan veya Kürdistan devleti kurmak amacıyla 

bunları tahrik etti. 

Sevr maddi yıkılışımız,Lozan ise manevi yıkılışımız oldu.Biri dışarıdan diğeri ise 

içeriden yıkma politikası olarak oynanmıştır. 

Sevr lozanın kapısını açmıştır. 

İngilizlerle imzalanan Mondros anlaşmasıyla da bitişimizi yani vatanı İngiliz, 

Fransız, İtalya ve yunana teslim etme sözleşmesini imzalamış olduk,aldandık.Düşmana 

güvendik,ingilizin siyasetine yenik düştük. 

Avrupa birliğinin tüm hedefi şurada odaklanmıştı:” “… Ne yapıp edip 

İslam devleti olan Osmanlı yıkılmalıdır. Çünkü Osmanlı git gide genişliyor ve bundan 



dolayı ortadan kalkması gerekiyor” 

Kazım Karabekir, Sevr anlaşmasını imzalayanları vatan haini ilan etmek için 

verdigi önergede: 

“… Vatansız ve vicdansız üç serserinin yine kendileri gibi millet ve vatanla 

alakası olmayan birkaç kişi namına sulh muahedesini imza ettiklerini ajansta gördük 

mücadele-i milliyemizde daha büyük azim ve iman ile devamını tekiden ahdettiğimizi 

arz eyleriz. İstanbul’da teşekkürünü evvelce duyduğumuz şura’yı saltanatta Türkiye’nin 

hayat ve mevcudiyetini söndüren bu zulüm muahedesinin imza edilmesine karar veren 

esamisi malum eşhasını ve muahede- nameye vaz-ı imza edenlerin hıyanet-i vataniye ile 

itham olunması ve hakların hükm-ü gıyabi verilmesini ve bu vatansızların isimlerinin 

her yerde lanetle yadedilmesini ilan ve temin olmasını arz ve teklif eylerim”dedi. 

Vermis oldugu önerge kabul edilmisti.” 
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*” Simavi, Sertel’in anılarını MİT’e verdi 

Sipahioğlu: Zekeriya Sertel, bana verdiği beyanatta “Ben komünist değilim” 

demişti  

           Gökşin Sipahioğlu, kariyerinde önemli bir yer tutan Zekeriya Sertel röportajı için 

“İçimde yara olarak kaldı.” diyor. Cumhuriyet dönemi Türk siyasi tarihinin en önemli 

figürlerinden Zekeriya Sertel’in bilinenin aksine komünist olmadığını, Sovyetler ve 

komünizm ile ilgili olumsuz düşünceler içeren anılarını yazacağını fakat buna fırsat 

verilmediğini belirterek, “Eğer o röportajlar yayımlansaydı sol yükselişe geçemez, belki 

de darbelere giden yol açılmazdı.” diyor. Sipahioğlu, kızıyla Rusya’dan kaçtıktan sonra 

üzerinde tek bir ceketle Paris’e gelen Sertel’le röportajlar yaptığını anlatıyor: “O sırada 

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın Rusya gezisine ben de Hürriyet adına katılacaktım. 

Sertel bana Bakü’deki evinin anahtarını verdi; dolaplara sakladığı notları, filmleri, 

fotoğrafları ve paltosunu getirmemi istedi. Aralarında Nazım Hikmet’in hiç 

yayımlanmamış fotoğrafları da vardı. Dönüşte dediklerinin hepsini getirip İstanbul’da 

Erol Simavi’ye teslim ettim, paltosunu ise kendisine götürdüm. Çünkü Sertel, 

Hürriyet’e Rusya anılarını yazacaktı. O sırada MİT’ten bazı adamlar geldi, sonunda bu 

anılar yazdırılmadı. Belgeleri, filmleri ve Sertel’in anılarını Erol Simavi o zaman MİT’e 

verdi. Komünizmin gerçek yüzünü açıklayan bu anılar büyük olay yaratacaktı. Sertel 

Türkiye’ye gitti, havaalanından çevirip geri gönderdiler. O zaman da Fransa’daki eski 

komünist arkadaşları çevresine toplanıp onunla alay etti. Sertel bana verdiği beyanatta, 

‘Ben komünist değilim.’ demişti. Bence Sertel’i Türkiye’ye sokmayan kafa KGB 

kafasıydı. Bu olaydan sadece komünistler ve Rusya faydalandı. Türkiye’de aşırı solun 
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yükselmesi o tarihten sonra başladı. Eğer 1969 Türkiye’sinin solcuları Zekeriya 

Sertel’in SSCB anılarını okuyabilselerdi, Türkiye’de sol yükselmeyecek, onu ezmek için 

darbelere ihtiyaç kalmayacaktı. Zavallı adamcağız burada gömülü kaldı.”
779

 

 

*İsrailliler Suriye ve iran savaşını ısrarla istemekte ve bir boşluk kollamakta ve 

başta Amerika ve Avrupa ülkelerini kışkırtmaktadır.Zira o kavgadan daha fazla 

fırsattan istifade ile yayılmacılığını sürdürmek istemekte,Filistinlileri toptan imha ve 

sürgüne yollama ortamını oluşturmak istemektedir.İsrail yayılmacılığını kaos ve savaş 

üzerine bina etmiştir.Ayıplarını ve zulmünü bunlarla örtmeye çalışmaktadır. 

Filistini israile teslim eden İngiliz,zulmüyle arşı titreten İsrail,suskunluğuyla 

zulme şerik olan arap ülkeleri kıyametin kopmasını hızlandırmakta,zilletlerini 

arttırmaktadır. 

 

*Bu vatanda şimdilik dört parti var. Biri Halk Partisi, biri Demokrat, biri Millet, 

diğeri İttihad-ı İslâmdır.  

            İttihad-ı İslâm Partisi, yüzde altmış, yetmişi tam mütedeyyin olmak şartıyla, 

şimdiki siyaset başına geçebilir. Dini siyasete âlet etmemeye, belki siyaseti dine âlet 

etmeye çalışabilir. Fakat çok zamandan beri terbiye-i İslâmiye zedelenmesiyle ve şimdiki 

siyasetin cinayetine karşı dini siyasete âlet etmeye mecbur olacağından, şimdilik o parti 

başa geçmemek lâzımdır.  

            Halk Partisi ise: Hakikaten acip ve zevkli bir rüşvet-i umumîyi kanunlar 

perdesinde bazı memurlara verdikleri için, yirmi sekiz senelik bütün cinâyatıyla 

başkaların cinâyâtı ve İttihatçıların ve mason kısmının seyyiatları da o partiye 

yükletildiği halde, Demokratlara bir cihette galip hükmündedirler. Çünkü ubudiyetin 

noksaniyetiyle enaniyet kuvvet bulur, nemrutçuluklar çoğalır. Bu benlik zamanında, 

memuriyet hakikatta bir hizmetkârlık olduğu halde, bir hâkimiyet, bir ağalık, bir 

nemrutçulukla nefse gayet zevkli bir hâkimiyet mertebesini bir kısım memurlara rüşvet 

olarak verdiği için, bütün o acip cinayetlerle ve kendinden olmayan ceridelerin 

neşriyatıyla beraber bana yapılan muamelelerinden hissettim ki, bir cihette mânen 

Demokratlara galip geliyorlar. Halbuki, İslâmiyetin bir kanun-u esasîsi olan, hadis-i 

şerifte yani, "Memuriyet, emirlik ise, reislik değil, millete bir 

hizmetkârlıktır." Demokratlık, hürriyet-i vicdan, İslâmiyetin bu kanun-u esasîsine 

dayanabilir. Çünkü kuvvet kanunda olmazsa şahsa geçer. İstibdad, mutlak keyfî olur.  

Millet Partisi ise: Eğer İttihad-ı İslâmdaki esas olan İslâmiyet milliyeti ki, Türkçülük 

onun içinde mezc olmuş bir millet olsa, o Demokratın mânâsındadır, dindar 

Demokratlara iltihak etmeye mecbur olur. Frenk illeti tâbir ettiğimiz ırkçılık, 

unsurculuk fikriyle Avrupa, âlem-i İslâmı parçalamak için içimize bu frenk illetini 
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aşılamış. Fakat bu hastalık ve fikir, gayet zevkli ve câzibedar bir hâlet-i ruhiye verdiği 

için, pek çok zararları ve tehlikeleriyle beraber, zevk hatırı için her millet cüz'î-küllî bu 

fikre iştiyak gösteriyorlar.  

            Şimdiki terbiye-i İslâmiyenin za'fiyetiyle ve terbiye-i medeniyenin galebesiyle 

ekseriyet kazanarak başına geçerse, ekseriyet teşkil etmeyen ve ancak yüzde otuzu 

hakikî Türk olan ve yüzde yetmişi başka unsurlardan olanlar, hem hakikî Türklerin, 

hem hâkimiyet-i İslâmiyenin aleyhine cephe almaya mecbur olacaklar. Çünkü, 

İslâmiyetin bir kanun-u esasîsi olan bu âyet-i kerime, 'dır. 

Yani, "Birisinin günahıyla başkası muahaze ve mes'ul olmaz."  

              Halbuki, ırkçılık damarıyla, bir adamın cinayetiyle mâsum bir kardeşini, belki 

de akrabasını, belki de aşiretinin efradını öldürmekte kendini haklı zanneder. O vakit 

hakikî adalet yapılmadığı gibi, şiddetli bir zulüm de yol bulur. Çünkü "Bir mâsumun 

hakkı, yüz câniye feda edilmez" diye İslâmiyetin bir kanun-u esasîsidir. Bu ise çok 

ehemmiyetli bir mesele-i vataniyedir. Ve hâkimiyet-i İslâmiyeye büyük bir tehlikedir.”( 

Emirdağ Lâhikası | Kalbe İhtar Edilen İçtimai Hayatımıza Bir Hakikat | 386-7) 

-Şu anda bu partilerin zamanımızdaki temsilcileri ise;Akp,Chp,Mhp ve 

oluşturulacak olan İttihad-ı İslam partisi ve o yönde bir hizmet tarz ve gayreti. 

 MEHMET ÖZÇELİK 

23-10-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÜLEYMAN ATEŞ’İN TUTARSIZLIKLARI 

 

Bu zamanda şeytanı taşlamaktan Rahmanı tesbih etmeye,bevledilen cami 

duvarını temizlemekten camide ibadete vakit kalmamaktadır. 

Ancak bununla beraber,şerrin def’i hayrın celbinden evlâdır.  

Hayatta en büyük değer istikamettir.İstikamet ilimden önce gelir. 

Bilgi konusunda büyük bir birikime sahip olan şeytan istikametini koruyamadığı 

gibi,küfrünü ve kibrini daha da arttırmıştır. 

Bundan dolayı,Peygamber Efendimiz;”Şeyyebetni suretü hud” yani Hud suresi 

beni ihtiyarlatmıştır. 

Özellikle Hud suresindeki şu âyeti kasdederek;’Festakim kemâ umirte’
780

 

‘Emrolunduğun üzere dost doğru ol’ adeta sicim gibi,doğru değil dost doğru olmak. 

Ortada bile değil,ortanın ortasında olmak. 

Zikzak çizilen ve kendilerine de bilen,alim sıfatı takılan insanların en büyük 

problemleri de işte bu istikameti muhafaza edememeleridir. 

 

Hadislerde buyurulur: 

*(Kıyamete yakın ilim azalır, cehalet artar), (İlmin azalması âlimlerin azalması 

ile olur. Cahil din adamları, kendi görüşleri ile fetva vererek fitne çıkarırlar, halkı 

yoldan saptırırlar) ve (Her asır, önceki asırdan daha bozuk olur. Böylece kıyamete 

kadar hep bozulur) buyurulur. İnsanların en iyileri olan âlimlerin yazdıkları kitapları 

beğenmeyip, bozuk asrın bozuk insanların kitaplarına aldanmaktan sakınmalıdır! 

(Hadika) 

Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hadis-i şerif'lerinde şöyle 

buyuruyorlar: 

"İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecektir ki, İslâm'ın yalnız ismi, Kur'an'ın ise 

resmi kalacak. Mescidler dış görünüşleri ile mamur, fakat içleri hidayetten mahrum 

olacak. 

            Onların âlimleri gök kubbe altındakilerin en şerlileridir. Fitne onlardan çıktı, 

yine onlara dönecektir."(Beyhâkî) 

 

*Bu insanları yanlış görüş belirtmeye iten sebeb üçtür: 
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1-İndi ve bana göre böyle,tavrı içerisine girerek,bilimsel benliğini ön plana 

çıkarmak.Öyle ki bu ilim küfre götüren bir ilimdir.Şeytanın ilmi ona bir fayda 

vermemişti. 

“Kendilerine Tevrat yüklenip de (Tevrat'ın farzları okunup da), sonra O'nu 

taşımayanların (onunla amel etmeyenlerin) hali, ciltlerle kitap taşıyan merkebin hali 

gibidir. Allah'ın âyetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötü. Ve Allah, zalimler 

kavmini hidayete erdirmez.”
781

 

2-Hissi hareket ederek bazen kendi merhametini Allahın merhametinden fazla 

gösterme. 

3-Nefsani hazzın öne çıkması. Öyle ki lanetle bile yadedilse memnun kalınması. 

Aslında S.Ateş,muhalif görüşleri öne sürmekle tıpkı diğerleri gibi gündemde 

kalmıştır. 

Reşid Rıza ve Mahmut Şeltut, Fazlurrahman gibi… 

Süleyman Ateş ve emsali her konuda çok rahat ve pervasızda tamamen indi 

görüşler doğrultusunda tehlikeli ve tehlikeye itici fetvalar vermektedirler.
782

 

Bunlarda bize şu hadisleri hatırlatmaktadır: 

“Biliniz ki Allah Kur’an-ı Kerim ile beraber onun mislini bana vahiy 

etmiştir.Mütenebbih olunuz ki karnını doyurmuş bir adam koltuğuna yaslanarak             

‘Yalnız Kur’an-a sarılırız.Onda helal olanı helal,haram olanı haram kılınız’diyeceği 

günler yakındır.”(Ahmed,Ebu Davud,Hakim) 

“Sizden biriniz koltuğuna yaslandığı halde,kendisine emrettiğim veya yasak 

ettiğim hususlardan bir husus tebliğ edildiğinde,’Biz bunu tanımayız,biz ancak Kur’an-ı 

Kerim-de olanlara tabi oluruz.’diyerek bunu alışkanlık haline getirmesin.”(Ebu Davud, 

İbni Mace) 

-Hasan b.Cabir dedi ki;Mikdam b.Madi Kerib’in şöyle dediğini işittim:            

Rasulullah (sam)Hayber günü bazı şeyler haram kıldıktan sonra şöyle buyurdu:’Sizden 

birinizin koltuğuna yaslanarak;’Aramızdaki hakem Allah’ın kitabıdır.Ondan helalden 

ne bulduysak helal,haramdan ne bulduysak da haram kılarız.’sözünü sarf etmesinin 

yakın olmasından korkulur.İyi biliniz ki Allah rasulünün bir şeyi haram kılması 

Allah’ın o şeyi haram kılması gibidir.”(Hakim,Tirmizi,Abni Mace) 

“Ümmetime en çok tehlikeli olacak kimse,Kur’an-ı Kerim-i yersiz tevil 

edendir.”
783
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*Bir hatıramı nakledeyim;1984 yılında Kayseri İlâhiyat Fakültesi son sınıf 

öğrencilerine mahsus olmak üzere Ankara İlâhiyattan şimdiki Diyanet İşleri Başkanı Ali 

Bardakoğlu tarafından bizlere konferans vermek üzere Hüseyin Atay davet edildi. 

Dinleyicilere Bardakoğlu kesinlikle soru sormamalarını özellikle belirtti.Koyun 

gibi dinlenilecekti. 

Konuşmasının bir yerinde Atay,asırlardır kabul gören ve okunan Riyaz-us 

Salihin adlı hadis kitabının yazarı İmam-ı Nevevi’ye hakarette bulundu. 

‘Bunun gibi bilmem ne heriflerinde yüzünden İslam dünyası araştırmadan geri 

bırakıldı.Onların toplumu araştırmadan alı koyan verdikleri eserler bir nevi ayak bağı 

oldu. 

Ben o sırada parmak kaldırıp ayağa kalkarak cevap vermek istedim.Bardakoğlu 

ısrarla oturmamı söyledi,izin vermedi. 

Özellikle söyleyeceğim şuydu; 

Hoca efendi,sizde birkaç eser vermiş ve bizim araştırmamızı engellemiş 

olduğunuzdan dolayı bizde sizlere mi küfredelim? 

Hakaretler devam edince hadis hocamız Selahattin Polat bey de arkadaşları 

tarafından susturularak konuşturulmadı. 

Bardakoğlu sayesinde böyle kirli bir sohbete şahit olmuş olduk. 

 

Bazen Bardakoğlu’da bu gibi çıkışlarda bulunmaktadır. 

*”Kadınlarla çocukların özellikle teravih namazlarına katılımının arttırılması 

yönünde çabaları olduğunu belirten Bardakoğlu, şunları kaydetti: 

 

            ''Teravih namazlarında çocukların, kadınların, gençlerin camide olmasını 

istiyoruz. Çocuklar koşuştursunlar, kimse onlardan rahatsız olmasın; 'namazımızı 

bozuyorlar' diye düşünmesin istiyoruz. Kadınların teravih namazlarında iştiraklerinde 

yeteri kadar rahat olmadıklarını biliyorum. Kadınlara, camilerin yukarı katlarında yer 

ayrılıyor. Doğrusu oraya iniş çıkışlar da çok rahat değil. Ama biz oraların rahat, temiz, 

aydınlık olması, erkekler tarafından doldurulmaması konusunda uyarılar yapıyoruz.'' 

 

             Bardakoğlu, cemaat kalabalık olduğu zamanda erkeklerin cami avlusuna saf 
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tutarak cami içini kadınlara bırakmasını, eğer yine de cami içine sığılmıyorsa kadınların 

erkeklere avluda eşit şekilde yer almalarını arzu ettiklerini söyledi.”
784

 

Daha başka tenkid noktalarını da yazmıştık 

 

Bunu anlatmamdaki sebep ise,Ankara İlâhiyat menşeli olarak uzun zamandır 

İslâmın haremine girilerek içten yıkma politikası izlenmektedir. 

 

Eski Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış olan Süleyman Ateş’te sürekli islâmın 

ruhuna uygun olmayan farklı çıkışlarıyla istikametli olmayan görüşler serdetmiştir. 

Kendisi hakkında yapılan tenkid ve araştırmalarımızda bulduğumuz bazı yanlış 

ve tenkidler şöyledir: 

  

*Aslında Süleyman hoca yaşlılıktan olsa gerek,ne dediğinin de farkında 

değil,kendi kendini de tekzib etmektedir: 

“İnsan öldükten sonra kesinlikle ruh, bedene girmez. Ahiretten de mektup 

gelmez. Hiç gidenler geri gelmedi.”
785

 

 

Yaşar Nuri Öztürk-de Süleyman Ateş gibi reenkarnasyona inanmaktadır. 

“Birinci ayette,(vakıa.60-62) yeniden yaratılacak insanın bedeninin, bu bedenin 

aynı değil, benzeri olacağı: “Sizi bilmediğiniz bir biçimde yaparız” anlamındaki ikinci 

cümleden de yeniden yaratılacak insanın bilinmeyen bir biçimde yaratılacağı anlaşılır. 

Daha önce geçen benzeri ayetlerle karşılaştırılırsa bu ayetlerden de kemal bulmadan ölmüş 

insan ruhunun, bilinmeyen bir zamanda ve bilinmeyen bir biçimde yeni bir bedene sokulup 

bedensel hayata getirileceği manası çıkarılabilir.”ve devamla: 

“Ba’s kemal bulmamış ruhların, kemal bulmak üzere bedensel hayata getirilmesidir. Ki 

bedenden beden geçen ruh, bu bedenler içinde dünyanın ızdırabını, sıkıntılarını çekerek 

olgunlaşır. İşte bu gelip gitmeler ruhu pişirip olgunlaştıracak olan cehennem hayatıdır. 

Her bedensel hayatta yapılanlar, ruhun daha sonraki hayatının mahiyetini 

çizer…Olgunlaşmayan ruhlar, olgunlaşıncaya dek yeni bedenlere sokularak dünyaya 

getirilirler…”
786
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Reenkarnasyon iddiasını tahlil eden E.Sifil gerek bu gerekse diğer tutarsız 

iddialara genişçe bir cevapta bulunmuştur.
787

 

Diğer adıyla tenasuh âhirete inanmayan dinlerdeki bir  inanç olup,fir’avunlardan 

kalma bir düşünce ve uygulamadır.
788

 

 

Tüm yazılarının ihtiva ettiği sayfada da görüleceği gibi,
789

 bir çok tutarsızlıklara 

da imza atmakta,kurbanın sünnet oluşunu iddia ile 
790

 ,yine başörtüsünün bir emir 

olduğunu ifadeden sonra Kur’an-ı zamana uydurmaya çalışma olsa gerek ki şunu da 

söylemeyi ihmal etmez: 

“Eğer baş örtüsü takmama, hürlük cariyelik ayrımını çağrıştırmıyorsa ve bu 

durum kadına sataşılma nedeni olmaktan çıkmışsa ille baş örtüsü takması gerekmez. 

Elbette takmak daha uygundur.”
791

 

 

*”Kur’ân-ı Kerîm’de kıyametin ansızın geleceği, onun geleceği zamanı hiç 

kimsenin bilmediği ve bilmeyeceği, Allah’ın o bilgiyi herkesten sakladığı 

vurgulanmaktadır. Ansızın gelecek olan kıyametin alameti de olmaz. Bu konudaki 

rivayetlerin hepsinin uydurma, yakıştırma olduğu kanaatindeyim. Her 100 yılda bir 

müceddid geleceği hakkındaki hadis rivayeti de sağlam değil, kuşkuludur. Çünkü 

Kur’ân’ın gaybı (geleceği) Allah’tan başka kimsenin bilemeyeceği ayetlerine aykırıdır. 

Müceddidin gelip gelmeyeceğini kimse bilemez. Bundan 1000 yıl önceki insanlar da 

kıyametin alametlerinin göründüğünü, pek yakında kıyametin kopacağını söylüyorlardı 

ama aradan 1000 yıl geçti, kopmadı. Elbette kıyamet kopacaktır ama zamanını Allah 

bilir.”
792
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*Oysa ayette:” Onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey 

beklemiyorlar. Muhakkak onun alametleri gelmiştir (ama öğüt almıyorlar). Kıyamet 

kendilerine gelip çatınca öğüt almaları kendilerine ne fayda verecek?”
793

 

“(Ey Muhammed!) Onlar (iman etmek için) ancak kendilerine meleklerin 

gelmesini veya Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı âyetlerinin gelmesini mi 

gözlüyorlar? Rabbinin âyetlerinden bazısı geldiği gün, daha önce iman etmemiş veya 

imanında bir hayır kazanmamış olan bir kimseye (o günkü) imanı fayda vermez. De ki: 

“Siz bekleyin. Şüphesiz biz de bekliyoruz.”
794

  

 

*Hoca masumca gibi görünen cevaplarında islamın hikmetlerini görmemekte ve 

bunları bilmeden sınırlamaktadır.Tutarlı bir davranış sergilememektedir.Belki de bu 

duruma kendisini iten sebeb,tasavvufu inkar ve red düşüncesidir.Mesela; 

“Abdest almak, sadece namaz kılmak için gereklidir. Namaz vakti abdestini alır, 

namazını kılar. Sonra rahat yaşar. Sokağa çıkmak, gezmek dolaşmak ibadet midir ki 

abdestli çıksın?”
795

 

 

*Verdiği cevaplarda hissi aklın ve kaynağın önüne geçirmektedir.Bundan dolayı 

verdiği hüküm dini değil,hissidir.Mesela: 

“Gittiniz, kredi çekip ev aldınız. Şimdi bunun caiz olup olmadığını soruyorsunuz. 

Caiz değil desem ne yapacaksınız? Evi geri mi vereceksiniz? Bu konuyu birçok kez 

yazdım. Benim kanaatime göre devletin yasal olarak tanıdığı kredi faizi, aşırı olmadıkça 

caizdir. Çünkü burada kredi veren de kredi alan da yarar görmektedir. Dar gelirli 

birinin kredi almasa 60 ay sonra şimdi aldığı o evi alması mümkün değildir. Çünkü 

ödeyeceği faiz oranı % 1 veya 1.5’ken alacağı evi 60 ay sonra şimdi aldığının belki iki 

katına alacaktır. Vereceği kira parası da cabası. Krediyle ev alan, bu işlemden zarar 

değil kâr ettiği gibi krediyi veren banka da aldığı faizle kâr etmektedir. Zaten bankanın 

kuruluş amacı da budur. Ben bu işlemin yasak faiz olduğu kanaatinde değilim. Aksi 

takdirde fakir fukaranın, dar gelirlinin ev sahibi olması mümkün olmaz.”
796

 

 

*Süleyman Ateş cehennemin ebedi oluşunu da inkâr etmekte ve bunu hüküm 

ifade etmeyen ve ölçüsü olmayan bir vicdanla yorumlamaktadır. 
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“(Ey Muhammed!) Onlar (iman etmek için) ancak kendilerine meleklerin 

gelmesini veya Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı âyetlerinin gelmesini mi 

gözlüyorlar? Rabbinin âyetlerinden bazısı geldiği gün, daha önce iman etmemiş veya 

imanında bir hayır kazanmamış olan bir kimseye (o günkü) imanı fayda vermez. De ki: 

“Siz bekleyin. Şüphesiz biz de bekliyoruz.” 
797

 

Ateş burada Kur’an-ın kesin bir hükmünü inkâr etmektedir. 

Buda” İmam-ı A'zam Ebu Hanife’ye göre "Cennetlik ve cehennemlikler 

girdikten sonra cennet ve cehennem yok olacaktır.” diyen kimse de orada ebedî kalışı 

inkâr ettiği için, kâfir olur." (Fıkhu'l Ebsat) 

 

Ayçe Özevin’in Doktora çalışması olarak hazırlamış olduğu,Süleyman Ateş’in 

tefsiri olan ‘Yüce Kur’an-ın Çağdaş Tefsiri’adlı çalışmasında ortaya konulan tefsirdeki 

tutarsızlıklar şunlardır: 

 

*”Ateş’e göre insanları kurtuluşa götüren din tek değildir. Bakara 62. ayette 

belirtildiği gibi Allah’a ve ahiret gününe inanarak salih amel işleyen kimseler cennetle 

müjdelenmiştir. Bu çerçevede Ateş’in önemle üzerinde durduğu, cennetin kimsenin 

tekelinde olmadığı görüşünü savunması ve bu esnada izlediği yöntem ve metodlar 

araştırılmaya çalışılmıştır.”
798

  

Harranilerin her gün üç vakit namazları vardır. Horoz kurban eder ve 

kurbanlarını yemeden yakarlar, sünnet olmazlar. Tevhidî bir yaşayış sürdürmezler. Bu 

sebeple Harran Sabiîlerini Kitap Ehli’nden saymak doğru değildir. Bunlar daha çok 

putperest kavim özelliği taşımaktadırlar.”
799

 

 Bir ara Zekeriya Beyaz’ın da horoz kurban edilir,sözü de buraya dayandırılmış 

olsa gerek! 
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* “Ateş’e göre, Bakara ve Mâide suresinde bahsedilen Sabiîlerin Allah’ın 

birliğine inananlar kategorisinde sayılması da onların meleklere ya da yıldızlara tapan 

müşrik bir kavim olmadığının kanıtı sayılmaktadır.
800

 

 

Ateş’e göre Kur’an’ın bahsettiği Sabiîler Allah’ın birliğine inanan 

muvahhidlerdir.
801

 

 

-Sh-23-de” Ateş, ayrıca son peygamber Hz. Muhammed’e inanan herkesin de 

cennete gideceğini söylemez. Cenneti kazanmanın ilk yolu Allah’a iman, ahirete iman ve 

Salih ameldir.  

Ateş’e göre iman, güzel eylemler biçiminde görülen kesin düşüncedir. Kur’an 

bazı ayetlerde müminlerin sıfatlarını hatırlatır ve sadece “inandık” diyenlerin değil 

bunu fiillerine yansıtan kimselerin kurtuluşa ereceklerinden bahseder.
802

 

 

 -Sh.42-“Ateş, iki Kitab’ın birbirine benzerliğini ve birincisinin esas olduğunu 

belirtir. 

Buna dayanak olarak Ahkaf suresi 10. ve 12. ayetleri gösterir: “De ki: Hiç 

düşündünüz mü? Eğer bu Kur’an Allah katından olduğu halde siz onu tanımamışsanız, 

İsrailoğullarından bir şahid de benzerinin Tevrat olduğuna tanık olup inandığı halde siz 

inanmaya tenezzül etmemişseniz (durumunuz nice olur)? ... Ondan önce imam ve 

rahmet olarak Musa’nın Kitab’ı var. Bu da kendisinden öncekileri doğrulayan, Arap 

diliyle vahyedilmiş bir kitaptır…”  

Ateş’e göre, bu ayet ile Kur’an’ın Tevrat’ın benzeri olduğuna dikkat çekilirken,  

Tevrat’ın asıl (imam), Kur’an’ın da onu tasdik edici bir Kitab olduğu açıklanmak 

istenmiştir.
803

 

 

-Sh.43-“Ateş’in diğer bir görüşü de Kur’an’da bulunan müteşabih ayetlerin 

Tevrat ve İncil’in ayetleri olduğunu savunmasıdır.” 
804
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-Sh.47-“Görüldüğü gibi Ateş, Kur’an’ın Yahudileri Tevrat’ın hükümlerini 

uygulamaya çağırması sebebiyle Tevrat’ın muharref ve mensuh olmadığını belirtmiştir.          

Ateş’e göre,her dine zamanla çeşitli eklemeler olmuş sadece Yahudiler değil müşrikler 

de kendileri hükümler koyup bunları Allah hükmü göstermeye çalışmış ve bu sebeple 

uyarılmışlardır.” 

 

-Görüşünü doğru çıkarma uğruna nice uydurmalara gidilmektedir. 

“Süleyman Ateş ise, “Cennet Kimsenin Tekelinde Değildir” adlı makalesinde 

“Allah’ın sözlerini değiştirecek kimse yoktur” ayetine dayanarak sözlerin, kalıpların 

değişik olabileceğini ama Tevrat, İncil ve Kur’an’ın her kavme kendi dili ile 

vahyedildiğini ve içeriğinin aynı olacağını belirtmiş, İmam-ı A’zam Ebû Hanife’nin 

namazda Kur’an yerine Tevrat’tan Kur’an’a uygun düşen bir ayet okumasının namazı 

bozmayacağını ve namazın sahih olacağını söylediğine değinmiştir.”
805

  

  

Burada İmam-ı Âzama isnad edilen diğer kitaplardan değil,bir rivayette Fatiha 

bilmeyenin Farisi okuyabileceği rivayetidir ki ömrünün sonunda bundan da döndüğü 

rivayet edilir. 

 Bu da şartlı olarak Maturidinin Te’vilatında Ebu Hanifeye isnad edilen ;Farsça 

mana sahih olursa namazda okunacağı,yönündeki fetva konusunda; 

1-Ömrünün sonunda bu fetvasından dönmüştür. 

2-Değişen eski kanun yeni kanunla nakzedilmeyip,tasvib edilmese bile,neye 

dayanarak uygulanabilir? 

3-Birde bu fetva birkaç cihetle hususiyet arzetmektedir. 

 

*Bediüzzaman ise bu konuda; 
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 “Ehl-i ilhâda kapılan ulemâü's-sû', milleti aldatmak için diyorlar ki: "İmam-ı 

Âzam, sair imamlara muhâlif olarak demiş ki: 'İhtiyaç olsa, diyar-ı baîdede, Arabî hiç 

bilmeyenlere, ihtiyaç derecesine göre, Fâtiha yerine Fârisî tercümesi cevazı var.' Öyleyse 

biz de muhtacız, Türkçe okuyabiliriz."  

Elcevap: İmam-ı Âzamın bu fetvâsına karşı, başta âzamî imamların en 

mühimleri ve sair on iki eimme-i müçtehidîn, o fetvânın aksine fetvâ veriyorlar. Âlem-i 

İslâmın cadde-i kübrâsı, o umum eimmenin caddesidir; muazzam ümmet, cadde-i 

kübrâda gidebilir. Başka hususî ve dar caddeye sevk edenler, idlâl ediyorlar.  

İmam-ı Âzamın fetvâsı beş cihette hususîdir.  

Birincisi: Merkez-i İslâmiyetten uzak diyar-ı âharde bulunanlara aittir.  

İkincisi: İhtiyac-ı hakikîye binaendir.  

Üçüncüsü: Bir rivayette lisan-ı ehl-i Cennetten sayılan Fârisî lisanıyla tercümeye 

mahsustur.  

Dördüncüsü: Fâtiha'ya mahsus olarak cevaz verilmiş-tâ Fâtiha'yı bilmeyen 

namazı terk etmesin.  

Beşincisi: Kuvvet-i imandan gelen bir hamiyet-i İslâmiye ile, maânî-i 

mukaddesenin, avâmın tefehhümüne medar olmak için cevaz gösterilmiş. Halbuki, zaaf-

ı imandan gelen ve menfi fikr-i milliyetten çıkan ve lisan-ı Arabîye karşı nefret ve zaaf-ı 

imandan tevellüt eden meyl-i tahrip saikasıyla tercüme edip Arabî aslını terk etmek, 

dini terk ettirmektir!”
806

  

 

-Sh.74-“Ateş, ayrıca İsrailoğulları ile ilgili ayetleri olabildiğince geniş açıklamış 

ve Kitab-ı Mukaddes’ten örnekler ile açıklamalarını zenginleştirmiştir.” 

 

-Sh.81-“Yasağı delen kıyı halkının maymun olması hakkında iki görüş vardır: 

Birinci görüşe göre, bu insanlar gerçekten maymun olmuş ve üç gün maymun kılığında 

kaldıktan sonra ölmüşlerdir. 

İkinci görüşe göre de, bunlar sureten değil sîreten maymun kılığına sokulmuşlar; 

huyları, sıfatları maymun huyu ve sıfatına benzemiştir. Ateş, ikinci görüşün 

temsilcilerindendir. Maymunların taklitçi olup, düşünce ile hareket etmediğini, bu 

insanların da maymun gibi davranıp, ayetleri düşünmeden, çevresindekilerin yaptıkları 
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kötü hareketleri taklit etmeleri sebebiyle ceza aldıklarını açıklamıştır.
807

  

 

-Sh.147” Kur’an Kitap Ehli’ne kendilerine indirilmiş olan Kitaptaki hükümler ile 

hükmetmelerini emretmektedir: “İncil sahipleri Allah’ın onda indirdiğiyle hükmetsinler. 

Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar yoldan çıkmışlardır.” 

Ateş’e göre eğer onlar bu hükümlere uyarsa, Müslümanlara düşmanlık etmez, 

onlarla dost olurlar. 

Ayrıca Allah’a kullukta birleşmek insanları manen kardeş yapmaktadır. 

Kıskançlık,hased ve düşmanlık ilahî kitapları iyi anlamamanın sonucudur. Zaten ilahî 

kitapları gönderen Rabbin de bir zümreyi tutup diğerini atması düşünülmez.  

Ateş burada önemli bir nokta olarak, insanların kendi düşmanlıklarını dünya 

tutkularıyla birleştirmeleri sonucu dinde daralmaya yol açtıklarını belirtmiştir.”
808

  

 

-Hz.İsa’nın göğe çekilmesini kabul etmez.” Tüm peygamberlerin bir mucizesi 

olduğunu söyleyen Ateş, buna rağmen peygamber de olsa ölen bir insanın cesedi ile göğe 

yükselmesini sünnetullaha aykırı bulur. 

Ateş, Reşid Rıza’nın İsa’nın ölümü ile ilgili olarak şu görüşlerine yer vermiştir: 

“Seni inkâr edenlerden seni temizleyeceğim” ayetine binaen Allah’ın İsa’yı 

düşmanlarının elinden kurtarmış ve gizlice başka bir ülkeye gönderilen İsa normal 

hayatını devam ettirdikten sonra ölmüştür, vefatından sonra da ruhu Allah katında 

derecelere yükseltilmiştir.  

Ateş konu ile ilgili açıklamalara Reşid Rıza’nın görüşleri ile devam etmiş, kendi 

düşüncelerine yer vermemiştir. 

 Reşid Rıza’nın bu görüşleri ise şu şekilde eleştirilmiştir: Hz. İsa Yahudilerce 

öldürülmediyse kalan hayatını nasıl ve nerede geçirmiştir? Bu esnada nübüvvet görevi 

ne olmuştur?  

Görüldüğü gibi bu soruların cevapları muallâkta kalmaktadır.” 
809

 

                                                           
807 Ateş, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, C. I, s. 179. 

808
 Bkz.Ateş, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, C. III, s. 6–7. 

809
 Ateş, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, C. II, s. 400,Bkz. Ateş, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, C. II, s. 52, Bkz. 

Zeki Sarıtoprak, İslâm İnancı Açısından Nüzul-i İsa Meselesi, İzmir 1997, s. 39–40. 



 

-Hz.İsa’nın göğe çıkmasını kabul etmeyenin,ahirzamanda nüzul edeceğini de 

söylemesi mümkün değil veya en azından yaptığı gibi hadisteki delilleri mana 

uyuşmazlığı kılıfına bürüyüp kaldıracaktır ki bu da tam bir tekellüflü tevilden başka bir 

şey değildir.
810

 

 

-“ Ateş’in, “Ehl-i Kitab’ın muhakkak kendi dinini bırakıp Müslüman 

olması şart değildir. Peygamberlerin misyonu insanları sadece Hakk’a taptırmaktır. 

Bütün peygamberlerin mesajları aynıdır. Herhangi bir kul Allah’a yöneliyor, yalnız 

O’na kulluk ediyorsa, o, Peygamberin yolundadır” 
811

 

Aslında Ateş,din kimsenin tekelinde değil derken,dini kendi tekeline aldığının 

bilincinde olmamıştır. 

 

-Ayrıca Ateş’in tutarsızlıkları bir çok kimse tarafından da ele alınmıştır. 

 

-Yazar Ateş-in tahlil ettiği tefsirinde sonuç olarak:” Eserlerde dikkatimizi çeken 

nokta, Ehl-i Kitab’ın ayrıcalıklı bir sınıf olduğunun üzerinde sıkça durulmuş olmasıdır.        

Genel olarak diyebiliriz ki Ateş Allah’ın geniş merhamet sahibi olmasını delil göstererek 

cenneti belli bir zümreye tahsis etmemek gerektiğine her fırsatta değinmiş, aldığı 

eleştirilere rağmen savunduğu fikirlerden vazgeçmemiştir.”
812

 

Oysa Allah’ın rahmetinin üzerinde bir rahmet,rahmet değil azab ve haksızlıktır. 

Zira Allah’ın adaleti rahmetinden önce gelir.Zira Allah adalet ve rahmetiyle hükmeder 

ve karar verir. 

 

-Şu ifadeleri kullanan bir insan değil bir din adamı insan ismine bile layık bir kişi 

olamaz; 
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“Âdem’in anası ve babası vardır.Ancak bunlar insan değil hayvandır.Böylece 

insanlar da hayvandan türemişlerdir.”
813

 

 

*Nisan 1994...Bursa-Gönlü Ferah Oteli’nde yapılan bir konuşmada konuşma 

yöneticisi olan Süleyman Ateş’e itiraz edilince şu cevabı veriyor: 

“Senin söz hakkın yok. Üstelik ben Kur’an hakkında öyle şeyler biliyorum ki, 

söylesem yer yerinden oynar.”
814

 

Bizim Kur’an hakkında bir şüphemiz yok da acaba kendilerinin bir veya bir çok 

şüpheleri mi var ki açıklamaktan korkuyorlar? 

Allah ıslah etsin!!! 

Şu bir gerçek ki,dışarıdan yıkılmaya çalışılan bu dinin asırlarca başarısızlıkla 

sonuçlandığını görenler bu gün ısrarla içten reform adı altında yıkmaya 

çalışmaktadırlar.  

Şevket Eygi anlatıyor: 

“27 Mayıs 1960 darbecileri Hocaefendiyi Diyanet İşleri Başkanı yapmışlardı. 

Bendeniz de Başkanlıkta mütercim olarak çalışıyordum. Birkaç ay boyunca Efendinin 

hususî kalem müdürlüğünü yaptım.Darbeciler ona baskı yapıyor, dinde reform 

mahiyetinde bazı uygunsuz işlere imza koymasını istiyorlardı. Ömer Nasuhi Bilmen 

hazretleri bu baskılara direnmiş ve sonunda, "Bozulmayan dinde Reform Olmaz" 

diyerek izzet ü ikbal ile istifa etmiştir. Bendeniz kendisinden önce istifa etmiştim. 

Çünkü, bir Galatasaray ve Mülkiye mezunu olarak beni de kullanmak isteyen şer 

güçleri vardı.”
815

 

 

MEHMET ÖZÇELİK 

29-09-2010 
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TESETTÜR 

 

 Tesettür;dini,ilâhi bir haktır. 

 Allah’ın verdiği,dinin kabul ve onayladığı bir haktır. 

 Kişisel bir haktır.Anayasal ve insan hakları gereği,-Bir kimsenin eğitim 

hakkından mahrum edilemeyeceği-açıkça belirtilmiş olup,bir eğitim hakkıdır. 

 Toplumda görülen böyle bir problemi çözmek amacıyla 411 milletvekilinin 

oyuyla verilmiş olan tesettür hakkı,bir lütuf değil belki gasbedilmiş bir hakkın tekrar 

hak sahibine iadesidir. 

 Anayasa mahkemesinin ise bunu reddetmesi,gasbedilen hakkın verilmesiyle 

tekrar gasbedenlere verilmesidir. 

 Bu ise hukuki bir skandaldır. 

 Hukukun üzerinde silinmez bir lekedir..o da hukuken kabullenilmiş ve 

anaylanmış bir leke!... 

 Tıpkı bin senedir unutulmayan haçlı seferlerinin bıraktığı ayıp ve leke gibi bir 

kayıptır. 

 Siyasallaşan hukukun,hukukun ötesinde siyasi bir karardır. 

 

 *En normal bir meselede bile,o meselenin mütehassısı olan kişilerine danışılır. 

 Hakim bile bir yaralama olayında,adli tıbbın otopsi kararına,kendi kararını bina 

eder,ona göre hükmeder. 

 En önemli bir mesele olan Dini konularda da ehil ve otoriter olanlara 

danışmadan verilecek olan karar da bir yetki gasbıdır..haddi aşmak,kişilik yetersizliği 

ve seviyeli bir davranış değildir. 

 Bu meselede söz sahibi Diyanet ve İlâhiyat camiasıdır. 

 Bunların dışında sinek vızıltısı kabilinden olan münferid sözler geçersiz ve 

tutarsızdır. 

 *İslam alimlerinin bu konuda bir ihtilafı yoktur.Dinin bakışı nettir ve ayetle 

sabittir. 

*Ayette:” Mü’min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını 

korusunlar. (Yüz ve el gibi) görünen kısımlar müstesna, zînet (yer)lerini göstermesinler. 

Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. Zinetlerini, kocalarından, yahut 



babalarından, yahut kocalarının babalarından, yahut oğullarından, yahut üvey 

oğullarından, yahut erkek kardeşlerinden, yahut erkek kardeşlerinin oğullarından, 

yahut kız kardeşlerinin oğullarından, yahut müslüman kadınlardan, yahut sahip 

oldukları kölelerden, yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden, yahut da henüz 

kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan başkalarına 

göstermesinler. Gizledikleri zinetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey 

mü’minler, hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz! “
816

 

 

Ve iffetli davranılması gerektiği belirtilmektedir. 

 

*“Artık evlenme ümidi beslemeyen, hayızdan ve doğumdan kesilmiş yaşlı 

kadınların zinetlerini göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendileri için bir 

günah yoktur. Ama yine sakınmaları onlar için daha hayırlıdır. Allah, hakkıyla 

işitendir, hakkıyla bilendir.”
817

 

 

*”Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve mü’minlerin kadınlarına söyle, 

bedenlerini örtecek elbiselerini giysinler. Bu, onların tanınıp incitilmemelerine de daha 

uygundur. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.”
818

 

“vel hafizîne furucehum vel hafizati……..eaddelahu lehum mağfiratev ve ecran 

azîma.”Ahzab.35. 

 

*”Cilbab'ın mâhiyeti hakkında birkaç görüş vardır: 

 

l- Cilbab. bütün vücudu örten uzun gömlek veya entaridir. 

2-Entari üzerine giyilen geniş elbisedir. 

3- Başı. boynu ve çevresini örten atkıdır. 

4- Üst tarafı göbeğe kadar örten ve ridâ denilen örtüdür. 

 

Sibeveyhrnin üstadı olan Halil; "Bu mânâlardan hangisi kasdedilirse caizdir" diyor(2). 

Müslüman kadın, el ve yüzü müstesna bütün vücudunu örtmek mecburiyetindedir. Bir 

kimse buna inanır fakat uygulamazsa günahkâr olur. Amma inkâr ederse dinden çıkar, 

mürted olur.  

                                                           
816 Nur.31. 

817 Nur.60. 
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 Ahzab.59. 



 

*Cilbab calib olmamalı,dafi olmalı.Yani nazarları kendisine çekici bir 

şekilde,dikkat çekici olmamalı. 

M. Vehbi Efendi:” Çarşaf dâfi’ olacak,câlib olmayacak ki,çarşaftan maksad hasıl 

olsun.”der. 

 

Yörelere göre farklı giysiler olabilir.Çarşaf gibi.Ölçü bu değil,örtünmenin güzel 

bir şekildeki oluşumudur. 

Hadisde:” — İyi giyimin örneğini verip yayılmasına sebeb olan hanımlar sebeb 

olduklarının sevabına lâyık olmaktalar. Kötü giyimin örneğini verip yayılmasına sebeb 

olan hanımlar da kötü giyimin vebaline mâruz kalmaktalar.”buyurulur. 

 

*Kadının feryadına kulak vermeli. 

 

*Üzerinde en çok oyun oynanan bir fert olmuştur.İlk fitne onunla 

başlamış,gömülmüş.harcanmış ve harcanma aracı olarak kullanılmış. 

 

*Hadis-de”Gençlerinizin en hayırlısı (akıl ve inançta) ihtiyarlara 

benzeyeninizdir. İhtiyarlarınızın da en şerlisi (sefâhet ve dalalette) gençlere 

benzeyenlerinizdir.”buyurulmuş. 

 

*Yani Bediüzzaman-ın izahıyla;”Gençlerinizin en iyisi,temkinde ve sefâhetlerden 

çekilmekte ihtiyarlara benzeyenlerdir. ve ihtiyarlarınızın en fenası,sefahette ve başını 

gaflete sokmakta gençlere benzeyenlerdir.” 

 

*Gençliğin kurtarılmasında,sefâhetin engellenmesinde en büyük amil-ister 

erkek,ister kadın için,ister doğrudan –ister dolaylı olsun; Tesettürün toplumda 

yerleşmesi ile “mümkündür. 

 

*Tesettürün sebeb ve hikmeti ise;Kadının korunmaya değer,değerli bir varlık 

olmasındandır. Yani kadının yüz kimliği ve şahsı belirlerken yapısı itibariyle çekici 

olmasından ve kendisine yapılacak her türlü menfi durumdan engellenmesi için örtüsü 

ona bir siper,bir kalkan ve bir zırh olmaktadır. 



 

*Mücerret yani soyut olarak kadını ele alıb,örtünmesinin önemi 

muhterem,hürmete ve korunmaya değer bir varlık olmasındandır. Mesela;değerli 

mücevherlerin bir çok sargıya sarılması hatta çelik kasalar içerisinde gizli kasalara 

konulub korunması veya saklanması onun kıymetini düşürmez. Belki yükseltir. 

 

*Orduda herkes insan ve asker olduğu halde rütbeleri farklı bir giyim içinde 

olması eşitsizlikten değil,belki adalet ve ölçünün bir gereğidir. 

Eğer örtünmek o kadar önemli bir şey olmamış olsaydı,Cenâb-ı Hak insanlara da 

diğer canlılar gibi doğuştan gelen bir giysi,kıllı bir elbise giydirebilirdi  

 

*Toplumdaki problem kapanmadan dolayı değil,açılmadan dolayı 

kaynaklanmaktadır. 

 

*O. Yüksel Serdengeçti-nin dediği gibi;kadına hürriyet dediler,ev esaretinden 

kurtardık deyip,bir kocaya bağlanmaktan kurtaranlar, kendilerinin,binlerce insanın 

göz hapsine,kendi heveslerinin tatminine mahkum ettiler.  

Bir bağdan kurtardılar ki-oda ne derece bir bağdır-konuşulub, düşünülebilir. 

Binlerce bağ ile bağladılar kadını. 

Böylece kadının örtünmesi onun ruhunun ve kişiliğinin bir hürriyeti olup,ruhun 

bedene üstünlüğüdür. 

 

*Kadının inancıyla beraber,namusuna denk tutulan bu tesettür emri, fransızın 

K.Maraş-da bir kadının örtülmesine saldırması karşısında def’ine kadar varmıştır. 

Bu bilindiği için toplum hep bu noktadan tahrik edilmekte,isyana teşvik 

edilmektedir. 

 

*İffeti az,kadınlara karşı zaafı olan Cüleybib-e Allah rasulü sordu: 

“ Cüleybib! Duydum ki kadınlara sarkıntılık yapıyormuşsun. Şimdi bana söyle,aynı 

şeyin senin annene yapılmasını ister misin? 

Hayır,ya rasulallah,istemem. 



Unutma,senin sarkıntılık yaptığın da birisinin annesidir. Aynı şeyin senin kız kardeşine 

yapılmasını ister misin? 

Hayır,ey Allahın rasulü! 

Unutma,senin sarkıntılık yaptığında birisinin kız kardeşidir!  

Ve Allah rasulü,Cüleybib-e daha bir çok yakınını sayar. Halana,teyzene böyle şeyler 

yapılmasını ister misin der,o da hepsine:” Hayır”cevabını verir. 

Allah rasulü (SAM) de yine sözünü tekrar eder: 

Senin sarkıntılık yaptığın da birinin halasıdır,teyzesidir. 

Cüleybib,ikna olmuş ve rasulullahın duasına da mazhar olmuştu. 

Sahabi yeminle;”Cüleybib o andan itibaren Medine-nin en iffetli gençlerinden biri 

olmuştu.” 

Bir müddet sonra iştirak ettiği savaşta şehit olmuş. Herkes yakınını ararken,rasulullah 

da Cüleybib-i aramış ve bulamamış. 

Sahabiye hitaben;” Hiç kaybınız var mı?” Onlar cevaben:”Hayır,ya rasulallah” 

cevabını alınca da,göz yaşlarını tutamadı ve ağlayarak,” Ama benim kaybım 

var!”deyip,eliyle yedi kişi arasındaki Cüleybib-i göstererek:” Evvela o yedi kişiyi 

öldürdü,sonra da onu öldürdüler.” ve devamla: 

“Cüleybib bendendir. Ben de Cüleybib-denim.” 

 

*Laikliğe aykırı gösterilmesi yönündeki bağlantısı ise; 

Laiklik bir tarafsızlık ise,bu konuda da tarafsızlığını gösterib,açılana karışmadığı 

gibi,kapanana da karışmamalıdır. 

Dinin kendisine karışmamasını isteyen laiklik,kendisi her vesile ile dine 

karışmakta,her türlü müdahaleyi zorbalıklarla da olsa yerine getirmeye çalışmaktadır. 

 

*Cumhuriyetin kuruluşunda fıtrata uygun karar çıkarılmaması problemin bir 

asırdır devamına sebeb oluşturmuştur.Fıtri olmayan şey,mecrasından çıkarılan su 

gibidir..sel olur. 

 

*Haydi kızlar okula kampanyası ile trilyonlar harcanmaktadır. 

Oysa İmam Hatiblerde böyle bir kampanya başlatılmazken,hiçbir para 

harcamadan devletin başarısından daha fazla bir başarı göstermektedir. 



Zira biri fıtri,değerlere değer verirken,diğerinde samimiyetten uzak bir resmiyet. 

 

*Milyonlarca alkışlayana ve o kadar da satılan kasetleri olup,maddi her türlü 

imkana sahib batılı bir sanatçı,intihar etmeden önce yazmış olduğu yazısında;”Eğer 

anne olsaydım intihar etmeyi düşünmezdim.”diyor. 

Hadis-de:”Cennet annelerin ayakları altındadır.”buyrulmaktadır. 

 

*Boşanmanın önemli sebebi tesettürsüzlük ve güven duygusunun kalkmasıdır. 

 

*Kur’an-ı Kerim-de Nisa (kadın)suresi var,rical suresi yok. 

 

*Erkek Evin Direği,Kadın Erkeğin Direği... 

 

*Hz. Haticenin öldüğü yıla –Hüzün yılı- denilmektedir.Kim eşinin öldüğü yılı 

şimdiye kadar hüzün yılı olarak ilan etmiştir? 

 

*Bediüzzamanın talebelerinden Doktor sadullah Nutku’ya,meslek hayatında en 

ibretli bulduğu bir hatırasını anlatması istenildiğinde şöyle der: 

Bir gün muayene için yaşlı bir kadın getirmişlerdi. Muayene esnasında kadın aniden 

ölmüştü. Artık yapacak bir şey yoktu. O sırada kadının beyi; 

Zaten pekte hoşnut değildim. Devamlı dır-dır ederdi,diye şikâyetlerde bulundu. 

Birden ölmüş olan kadın yattığı yerden doğrularak;Hayır,yalan söylüyor. Bana az mı 

çektirdi,deyip geri düşmüştü 

Hepimiz bu olaya çok şaşırmıştık. 

 

 

*-Bediüzzaman hazretleri talebeleriyle birlikte bir mezardan geçerken,yeni 

gömülmüş bir mezarın başında durur ve talebelerine gitmelerini söyler. Kendisinden iki 

yaş büyük olan Molla Rasulün dışında hepsi gider. 

Tefekküre dalar ve bir ara tebessüm eder. Ayrıldıkları sırada Molla rasul ısrarla 

tebessümünün sebebini sorduğunda,Bediüzzaman şöyle izah eder: 



Bu yeni konulmuş bir kadın mezarı idi. Kadın ipe boncuk saplarken ölmüş 

olup,kabrindede ipe boncuk saplamakla meşguldü. Öyleki,kıyamet kopacağı zaman 

diyecekki;Allah ,Allah. Nede çabuk kıyamet koptu. Daha ipe boncuğumu saplamadım. 

Hadiste:”Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz,nasıl ölürseniz öylede dirilirsiniz.”buyurulur. 

 

*Kadın da erkek gibi bir kul-dur. 

 

*Prof Gaston Jezz:”Ben,garplı bir aile hukuku profesörü olarak diyeceğim 

ki,Türk milletinin aile nizamını elinden alınız,geride çok bir şeyler kalmaz.”der. 

Şu bir gerçek ve tarihen sabittir ki;Batıda değil kadının varlığı,adının varlığı bile 

söz konusu olmayıp,milyonlarcası rahatlıkla öldürülmüş,bir meta olarak kullanılmıştır. 

Rusyada da durum bundan geri değildir. Bu konuda İbni Fazlan-ın 

seyahatnamesinde:”Zengin bir adam ölünce cariyelerden ya da kızlardan birisi ona 

kurban ediliyor. Cariye ölünün yakıldığı gün yakılıyor. Kurban edilecek kız şu şekilde 

belirleniyor; 

Ölünün yakınları cariyelere sorarlar:”onunla hanginiz ölmek ister”diye. 

Kızlardan biri;”Ben”der. Bunu söyleyince artık bir daha vaz geçemez. Vaz geçmek 

istese de artık onu bırakmazlar.” 

İngiliz papazlarından Dor 1888’deki bir sözünde:”Bundan yüz sene evveline gelinceye 

kadar kadın;erkeğin sofrasına oturmak hakkını haiz olmadığı gibi,sual sorulmadan söze 

başlaması da caiz değildi... 

Ve Time gazetesinin 1932 yılındaki bir yazı serisinde:”1840 tarihine kadar bir erkek 

karısını,boynuna bir tasma takarak pazara götürüp satmak hakkını haizdi.”denilir. 

Ve hristiyanlık kadını,günahın anası,fitnenin de kaynağı olarak görmektedir. 

 

*Haya,kadının süsü ve zinetidir. 

Allah’a karşı gösterilecek haya,onun emredip,müsaade ettiklerini anlamak,edeb 

ve hayayı takınmaktır. 

Cemiyete karışmakla kendini eriten kadın,korunmak için zırhı olan tesettürünü 

takınması gerekir. 

 



*- İçinizden, kendileri ile huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda muhabbet 

ve rahmet var etmesi O'nun varlığının belgelerindendir.”
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*Kadın bu dünyada artı ve eksi iki akım ve uca sahiptir.Öldürür de,oldurur 

da…Soldurur da,neşeyle doldurur da… 

 

*Kadın erkeğin imtihanı..en büyük sınavı..sınavın en büyük sorusu… 

 

*Yakup Kadri Karaosmanoğlu uzunca yazısının bir bölümünde:“Bu çirkin asrın, 

bu çirkin muhîtin yegane süsü, yegane güzelliği sizin çarşafınız, sizin peçenizdir. 

Memnun ve müsterih (huzurlu) yaşamak için bu kanaat size kifayet etmez mi? Halbuki 

benim ruhumu sadece bu kanaat dolduruyor: Peçeniz ve çarşafınız… Bunlardır ki; 

bana muhabbeti öğretiyor, hayata muhabbeti, aşka muhabbeti, memlekete muhabbeti 

öğretiyor.” 

“Sakın onları çıkarmayınız, sakın onları atmayınız. Bu çirkin asrın, bu çirkin muhîtin 

ortasında, asalet (soyluluk) ve zerafete yegane dal (delil ve alamet) olarak, bunlar, sade 

bunlar kaldı. 

Bana inanınız bütün bu evler, bu mabedler ile bu şehirler sizin için yapıldı ve sizin 

açıldığınız, sizin kıskançlık mahbesini yıktığınız yerlerde derhal evler yıkıldı, mabedler 

harap oldu, şehirler çöktü. Çünkü, sizin mahbesleriniz, o yerlerin surları idi, 

kaleleriydi.” 

 

*Tevfik Fikret de;“Elbet sefîl olursa kadın. alçalır beşer.” 

 

*Kadın mahrem..Kâbe gibi..Mescidi haram..harem bölge..hürmet ve saygı yeri. 

Mahremiyeti dokunulmazlığından ve hürmetten dolayıdır..yoksa öcü olmasından 

dolayı değildir. 

O hürmete layık insanların ayağını kaydıranları Allah kahretsin… 

 

*İnsanlık kafilesi bir zincirler halkası gibidir.Mahremiyetsizlik o halkayı zedeler 

ve koparır. 
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Zinanın dinde büyük günahlardan sayılmasındaki sebeb;bu mahreme ve 

mahremiyete tecavüzden ve bağı koparıştan dolayıdır. 

Zina hakka tecavüz,hukuka taarruz,insana hürmetsizliktir. 

İnsan zürriyetiyle şeytan zürriyetinin arasındaki perdeyi kaldıran ve yırtan 

zinadır. 

 

*İslamiyet girdiği yerlerde yanlış uygulamaları kaldırmıştır. 

“Açıktır ki, bu tatbikatı her şeye ve nasıl olursa olsun, uygulamak söz konusu değildi. 

Bir misal: İslam öncesi Mısır'da genç güzel bir kızı, bereket kaynağı olan Nil tanrısına 

kurban olarak sunmaktan ibaret olan bir tatbikat hüküm sürüyordu. Her sene, böyle 

bir genç güzel kız araştırılıp bulunuyor, diri diri Nil nehrine atılmadan önce, ziynet ve 

süs eşyalarıyla donatılıyordu. Nil'in bereket dolu taşmaları, Tanrı tarafından kabul 

edilmiş olan bu kurban takdimine atfediliyordu. Müslümanlar Mısır'a geldikleri zaman, 

ordu kumandanı Amr İbni el-As bu uygulamayı yasak etti. Gel gör ki, tesadüfen o sene 

yağmurlar gecikmiş ve Nil nehrinin taşması gerçekleşmemişti. Halk endişelenmeye, 

mırıldanmaya başladı; müslüman validen bu uygulamayı zorunlu kılmasını istediler. 

Vali de, detaylarını açıklayarak, durumu halifeye bildirdi. Derken şöyle cevap geldi: 

"Bu zarfta Nil'e hitaben bir mektup var, mektubu alıcısına gönder". Hakikaten de 

aşağıdaki şekilde kaleme alınmış, Nil' e hitap eden bir mektup bulunuyordu: "Ey Nil! 

Eğer kendi iradenle kabarıyorsan, bil ki sana ihtiyacım yok! Eğer, bilakis seni taşıran 

Allah ise, Allah 'tan seni taşırmasını niyaz ediyorum". Bu mektup Nil' e atıldı ve ertesi 

gün o ana kadar duyulmamış seller oldu: Yalnız bir gecede su, on iki dirsek yükseldi. 

İşte o zamandan beri bu cani ve vahşiyane adet kaldırılmış oldu. Bir başka örnek de şu: 

Hz. Ömer zamanında, Hindistan' a giden müslümanlar orada, bir önceki kadar acımasız 

ve vahşi, ama esasında açıklanabilir bir uygulamayla karsılaştılar: Evlilik ebedi bir ilişki 

olduğundan, zevce kocasından sonra yaşayamazdı. Şayet, tesadüfen koca karısından 

önce ölürse dul kadın, kocasının cesedi yakılırken kendisini ateşe atarak canına kıymak 

zorundaydı. Müslümanlar hakim oldukları bölgelerde bu uygulamayı kaldırdılar.”
820

 

  

*Osmanlıda Gayrı Müslimlerin hukuku ile ilgili olarak; 

 ”Seyahatnâme’de, XVII. y.y. Anadolusunda karşımıza çıkan gayrimüslim 

toplulukların kendilerine has bir takım kıyafetler giydiklerine şahit oluyoruz.
821

 Yalnız 

şu hususa dikkat çekmeliyiz ki; Osmanlı toplumunda zimmîlere kılık kıyafetleri 

açısından İslâm hukukuna uygun olarak çeşitli kısıtlamalar getirilmiş; 

örneğin gayrimüslim kadınların müslüman tarz ve kıyafetinde giyinmeleri 

                                                           
820 Hz. Peygamber  gayri müslimlere nasıl davrandı?prof dr. Muhammed hamidullah-(çeviren: suphi seyf. 
821 Örnek olarak bk. Seyahatnâme, II, 504; V, 201; IX, 124-125, 139; kr). Kömürcüyan, a.g.e., s.78. 



yasaklanmıştır.
822

 

Osmanlı Devleti’nde kıyafet sınırlaması getirilirken,gayrimüslimleri  dışlama, 

sindirme ve toplumdan tecrit etme hedeflenmemiş;aksine toplum düzeninin sağlanması 

amaçlanmıştır.
823

 

Yine Seyahatnâme’de geçen bazı olaylar, XVII. y.y.da da zimmîlerin 

“cizye” denilen güvenlik vergisini vererek askerlik hizmetinden muaf 

tutulduklarını göstermektedir.
824

 

Ayrıca gayrimüslimlere bazı alanlarda gümrük vergisinden muafiyet de 

tanınmıştır. Dolayısıyla gayrimüslim cemaatlerin devlete karşı tek yükümlülükleri, cizye 

ile siyaset alanında bazı yasaklara uymalarıdır.
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MEHMET ÖZÇELİK 

26-02-2010 
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TÜRKİYE KABUĞUNU KIRIYOR 

 Türkiye bir asırdır hapsolduğu kabuğunu içten kırmaya çalışıyor.Darbelerin 

kapattığı kapılar,korkuların uzaklaştırdığı insanlar,içi doldurulmayan ucube rejim 

senaryoları,ne idüğü belirsiz lastik gibi her tarafa çekilse de özellikle din dışı alana 

çekilen laiklik tartışmaları,uygun ortamda düşünmeyi engelleyen kaoslar,dar kalıplar ve 

kısır zihniyet düşünceleri yerini;konuşmaya,anlaşmaya,dinlemeye,proje üretmeye,fikir 

egzersizine,müsamahaya,diyaloğa,başkasını tanımaya,hakkını gözetmeye 

bırakmaktadır.  

 Hazımsız,kısır,seviyeden uzak kimseler istemese de… 

 Türkiye’de ortamın sükuneti istenilmemekte,sürekli karıştırılmaya 

çalışılmaktadır. 

 Adeta  nasıl kaos oluşturulur,düşüncesi canlı tutulmaya çalışılmaktadır. 

Suyun akışını tersine çevirerek,çelme takarak,takos koyarak ,korkutarak, 

suçlayarak,bağırarak,seviyesizleştirerek,üst perdeden emrederek,bilinir görünerek bu 

kaos devam ettirilmeye çalışılmaktadır. 

 Dillerin kırıcı olmadan,haksızlık etmeden konuşulmadığı yerde,kaba kuvvet ve 

şiddet konuşacaktır. 

 Bugünlerde konuşulan Türkiye’nin özerkliği konusu;fiili durumun sözlü halidir. 

Bundan kasıt yerinde yönetim ise tercih edilen bir durumdur. 

Aslında sağlıklı zeminde ve sağlıklı olmayan kimseler tarafından yapılmayan 

konuşmalar sağlıklı sonuçları da aldırmamaktadır. 

Doğru hedefe yanlış araçla gitmeye çalışma amacını göstermektedir. 

 Zira ortada sıkan bir kalıp var.Bundan kurtulma çabaları yanlış araçların 

devreye konulmasıyla gidişi engelleyen tercihler bulunmaktadır. 

 Atatürk rejiminden Marksist bir rejime,Türk milliyetçilik ve ırkçılığından kürt 

milliyet ve ırkçılığına,manevi baskılı bir idareden maneviyatsız bir yönetime,tek şef 

yönetiminden,tek apo ahtapotuna geçme çabaları görülmektedir. 

 Değişimin oluşumu,kirli ve kirlenmiş insanlarla doğru neticeler elde edilemez. 

 Doğunun probleminin çözümü,doğunun insanıyla olur.Yoksa pkk terörizmine 

dayalı kimselerle olamaz ve sağlıklı bir sonuç alınamaz. 

 Şimdiye kadarki problem konuşmamaktan ve konuşamamaktan kaynaklanmıştı, 

şimdi ise kasıtlı olarak çözümsüzlüğü netice veren konuşmalar problem yapılmaktadır. 

 İnsanlar kendilerini ifade etmelidirler.İfade edecek ortam sağlanmalıdır. 



 Yüz yıllık yanlışları düzeltelim derken,yeni bir yüz yıllık yanlışların temeli pkk ve 

onun uzantıları tarafından atılması ile olmamalıdır. 

 *Büyük düşünmeli büyük hedefler kurularak konulmalıdır.Şöyle ki; 

 Osmanlı 624 senelik idaresinde gayrı müslim her milletin içerisinde 

memnuniyetle yaşayacağı ortamı hazırlamış,hatta gayr-ı Müslimlerin mahkemelerini 

kurmasına bile müsaade etmiştir. Mesela; 

 Farzı muhal olarak,İngiltere sular altında kalma durumu içerisinde olacağından 

yüz binlerce kişi bize katılmayı istese,arap ülkelerinden yüz binlerce insan burada 

yaşamayı hatta Suriye Türkiye’ye katılmayı düşünse,Türk cumhuriyetleri Türkiye’nin 

çatısı altında yaşamaya karar verse,kısaca bir çok devlet ve millet bizim büyük 

gelişmemizden dolayı bize bağlanma teklifinde bulunsa,nasıl bir idare yöntemi 

uygulanacaktır? 

 Bir asırdır kısır döngü ve kavganın sebebi olacak olan ilk tepkileri duyar 

gibiyim;aman,batıdan gelsin ama arap ülkelerinden gelmesin! 

İşte Türkiye’nin kısır,seviyeden uzak,çağın gerisinde olup kaosu oluşturan 

insanlar! bunlardır. 

 Aynı zamanda buradaki kısır ve bir asırdır tartışılan kısır bir rejimi aynen 

oralara da uygulamaya çalıştığımızda,bu kavgaları onlara da  taşımış oluruz. 

 Az olsun benim olsun,kısır düşüncesi,kendisini bile aşamamış insanların işidir. 

 Gerçek yönetim bütün insanları kendi yaşayışları ve inanışları içerisinde, 

başkalarına zarar vermeden haklarının gözetilerek yönetildiği bir idaredir. 

*Türkiye’nin kozmik odası aralandı,kara kutusunun yeri bilindi,açma 

teşebbüsünde bulunulmaktadır.Ancak açılan kapıdan küflü,sert ve yakıcı kokular 

gelmektedir. 

Görülmektedir ki,uzun bir sürede bu kokuşmuşluklar konuşulacaktır. 

MEHMET ÖZÇELİK 

21-12-2010 

 

 

 

 

 



UMRE HATIRALARI 

 29 Temmuz 2011 tarihinden 2-Eylül tarihine kadar Ramazan Umresini yapmak 

üzere geçte olsak Mukaddes topraklara doğru yola çıkmak nasip oldu.  

 Veysel Karani Karan köyünden kalkarak Medine’ye geldi,Efendimizin evine 

uğradı ancak mescitte olmasına rağmen O’nu görmedi.Annesine verdiği hemen gelme 

sözü bir bahane oldu. 

 İçindeki O’na olan ateşi söndürmek istemedi.Yanmayı,O’na olan hasreti sonuna 

kadar sürdürmeyi tercih etti.O’na olan susuzluğunu gidermek istemedi.Hayatının 

sonuna kadar hep susuz kaldı. 

 Hep yandı..hep yandı.Yanmakla kalmadı  kıyamete kadar nicelerini de kendisiyle 

beraber yaktı.Sadece yanan değil,yakan da oldu. 

 Bizde belki O’na olan 50 yıllık hasreti gidermek için yola çıkmıştık ancak bir 

yandan da 50 yıldır biriken kafamızdaki,kalbimizdeki ve duygularımızdaki nice odun ve 

kömürleri O’nun nuruyla yakmak ve nura dönüştürmek istiyorduk. 

 O alemlere nur olduğu gibi,nice gönülleri nurlandırmış,kararmış kalpleri 

aydınlatmıştı. 

 -Ana rahminden bu dünyaya,bu dünyadan âhirete bir gidiş gibi,umre de farklı 

bir formata geçiş,bir dönüm noktasıdır. 

 Hayata güzel bir başlangıç olduğu gibi,-Hitamuhu misk- ile hüsnü hatimeye güzel 

bir vesile oluyordu. 

 -Umre hayali de olsa,hakikatların cereyan edip geçtiği yerlerde yapılan bir 

seyahattir. 

 Kâinatın merkezine yolculuğumuz başlamıştı. 

İHRAM 

 İhram,kişinin bir şeyi kendisine haram kılması demektir.Haram olanlar zaten 

yasak olduğu gibi,ihramla helal olanlar da haram kılınıyor,bir sorumluluk ve ağır bir 

yük altına giriliyordu. 

 İhram giyildiği andan çıkarıncaya kadar hep ağırlığını ve sorumluluğunu 

hissettirdi. 

 Ka’be ve Mekke başlı başına kişi üzerinde bir ağırlığını,mükellefiyetlerini 

hissettirdiği gibi,ihramda dış alemle olan bağlantısını kesiyordu.Rabbe karşı geride bir 

şey bırakmadan tam bir yönelişe hazırlıyordu. 



 Koku sürünülemeyecek,bir ot bile koparılamayacak,hoşa giden gitmeyen, 

dünyaya aid her şeyden ilişkisini kesecekti.İhlasla Allah’a yönelişe bir hazırlık 

yapılmaktaydı. 

 İhramlı için bir sit alanı oluşuyordu. 

UMRE 

 Umrede aslolan birdir.Nafile nevinden fazla yapılabilir. 

 İhramda nefsin gemlenmesi ve susturulması vardır.Sabra mazhariyet  dileyenler 

bu umre manasını görmek için gerçekleştirebilirler. 

 Ancak ihramsız ibadet mesela sık sık tavaf etmek,ka’beyi seyretmek,ziyaretlerde 

bulunmak,şükre vesile olması ve şükre mazhariyeti tahakkuk ettirdiğinden tercih edilir. 

 İhramdaki fark ise;Hz.Hacer’in sabrı olan Sa’y vardır. 

 Tavafta ise,Hz.İbrahim’in sevinci vardır.Kâinatla beraber bu sevinci paylaşmak 

vardır. 

 Hareket var,bereket var.Mahşer var,korku ve ümit beraber var. 

 Kişinin Rabbiyle birebir oluş anı,kavuşma zamanıdır. 

MEKKE 

Allah Mekke’yi övmüş ve oraya tecelli etmiştir. 

Mekke’de İbrahim peygamberin duası vardır. 

Kur’an-ı Kerim-de:” İşte bu (Kur'an) da, bereket kaynağı, kendinden öncekileri 

(ilahi kitapları) tasdik eden ve şehirler anasını (Mekke'yi) ve bütün çevresini (tüm 

insanlığı) uyarasın diye indirdiğimiz bir kitaptır.Ahirete iman edenler, ona da 

inanırlar.Onlar namazlarını vaktinde kılarlar.”
826

 

Bu belde emin belde kılınmıştır.Tıpkı peygamberinin Emin olarak namlanması 

gibi. 

“De ki: "Bana ancak, bu beldenin (Mekke’nin); onu mukaddes kılan ve her şey 

kendisine ait olan Rabbine kulluk yapmam emredildi. Yine bana, müslümanlardan 

olmam ve Kur’an’ı okumam emredildi." Artık kim doğru yola girerse yalnız kendisi 

için girer. Kim de doğru yoldan saparsa de ki: "Ben ancak uyarıcılardanım."
827

 

“Bu güvenli şehre (Mekke'ye) andolsun ki,”
828
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 Mekke’de Allahın Celâl ismi tecelli etmektedir. 

 Orada büyüklük var,disiplin var,yükümlülük ve yorgunluk var,ciddiyet 

var,Allah ve kulunun dışında hiçbir şey yok. 

 Oradaki ibadet ferdi,bire bir,şerikleri reddeden bir ortam. 

KA’BE 

Ka’be ibadet yeri kılınmış,İbrahim peygamberin bereketle duasına mazhar 

kılınmış,oğlu İsmaille inşa etmiştir,kıble olmuştur.
829

 

Gitmeden önce şu tesbitte bulunmuştum;Memleketine kişi dünya işlerinden vakit 

bulursa ahret işlerine yönelirken,o beldelerde ahret işlerinden vakit bulursa dünya 

işlerine yönelinmektedir. 

Kişi Mekke ve Medine’de adeta akıl ve kalbinden zincirle Ka’be’ye ve Mescid-i 

Nebeviye bağlanmış,sürekli çekilmektedir. 

Yukarıdan beyti mamura,
830

arşa,aşağıdan ferşe kadar bir uzantısı vardır. 

Ka’be’yi görürken,seyrederken,tavaf esnasında ve düşünürken,hep şu hadisi 

kudsi hatırladım; 

“El-azametü izari vel-kibriya-u rida-i”-Azamet benim izarım,Kibriya benim 

ridamdır.- 

Azamet ve kibriyası her şeyi kuşatmıştır.Ka’be bu manayı göstermektedir. 

Azamet ve kibriyanın bir simgesidir.İzzet ve azameti cemeden makam.Allahın izzet ve 

azametini görmek isteyen ka’be-ye bakmalıdır. 

Şiddeti zuhurundan gizlenmiş,azameti kibriyasından ihtifa etmiş. 

Mekke’de her şey Ka’be odaklı,ka’be hakim,saatler ka’beye göre ayarlı,Ka’be 

saati orada çalışmaktadır.Uyuma,yeme,kalkma,çalışma hepsi ka’be üzerine bina 

edilmiş. 

Ka’be dört duvardan oluşmuş nasıl bir hakikata sahip ki,kendisine nasıl bir 

hakikat yüklenmiş ki;insanların gönüllerini,bedenlerini,mallarını,ailelerini dünyanın 

her tarafından getirip etrafında toplamakta ve döndürmektedir. 

Hz.Hacer nasıl bir samimiyet ve teslimiyet göstermiş ki,Allah O’nun koşmasını 

insanlara ibadet olarak emretmiş,her bir işleri dinin temel taşlarını oluşturmuştur! 

-Ka’be her insana bir haşyet veriyor. 
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Bir yandan paratoner,bir yandan rahmet kapısı,diğer yandan dünyanın bir 

denge unsuru.Köprülerdeki güç dengesini,güçlendirici özelliğini oluşturmaktadır. 

Alemleri ve dünyayı sarsılmaktan vikaye etmektedir. 

Beytullah yani simgeselde olsa Allah’a ev oluyor.İsmiyle ve zatıyla oraya ve 

oradan tecelli ediyor. 

Hacer-i Esvedle,Makamı İbrahimle,Safa ve Merve ile onu takviye ediyor. 

Simge ve simgesel bir hakikat.Hakikatların hakikatı. 

Harem dairesi O’nunla başlıyor.Mahrem olan O’na has olan.Dokunulmazlığı 

var.Herkesin giremediği,her şeyi rahat yapamadığı mahrem daire. 

Mescid-i Haram ibadetle taçlanmış ulvi mekan. 

Allah’a ibadet ve duaların yükseldiği metafor,miraç ve asansör. 

Dünyada O’na giden en kapsamlı ve özel yol buradan geçmektedir. 

Efendimizde miraca buradan yükselmişti. 

Ka’be kâinat atomunun çekirdeği,ka’be çekirdeğinin çıkarılıp alınmasıyla kâinat 

bomba olup patlayacaktır. 

Ka’be-de dolayısıyla Mekke-de her şey hareket halinde,hayatın bir faaliyet ve 

hareket olduğu her yönüyle görülüyor. 

Burada hareketin ve hareketliliğin olmaması demek,hayatın durması ve 

olmaması demektir. 

Hayatın devamı hareket ile sürdürülmekte ve sağlanmaktadır.  

Cİ'RÂNE OLAYI 

Ci’rane olayı Müslümanların mal ile imtihan edilmeleri sonucu ortaya çıkan 

ibretlik olayları bizlere anlatmaktadır. 

İhrama girme yerlerinden biri olan Cirane Mekke-ye 29 km mesafede olup, 

Rasulullahı dinlemeyen sahabenin düşmüş olduğu mahcup durumu göstermektedir. 

Kur’an-da Talutla Calut arasında geçen savaşta,Müslüman taraf olan ve Davut 

peygamberinde içinde bulunduğu Talut kavminin suyla imtihanı gibi,Ciraneliler de 

Huneyn gazvesi sonrası beklemeyip hemen kendi aralarında ganimeti taksim etmiş,daha 

sonra Müslüman olan altı bin müşrikin ganimetten pay alma durumlarını 

düşünememişlerdi. 

“Tâlût, ordu ile hareket edince, “Şüphesiz Allah, sizi bir ırmakla imtihan 

edecektir. Kim ondan içerse benden değildir. Kim onu tatmazsa işte o bendendir. Ancak 

eliyle bir avuç alan başka.” dedi. İçlerinden pek azı hariç, hepsi ırmaktan içtiler. Tâlût 



ve onunla beraber iman edenler ırmağı geçince, (geride kalanlar) “Bugün bizim Câlût’a 

ve askerlerine karşı koyacak gücümüz yok.” dediler. Allah’a kavuşacaklarını kesin 

olarak bilenler (ırmağı geçenler) ise şu cevabı verdiler: “Allah’ın izniyle büyük bir 

topluluğa galip gelen nice küçük topluluklar vardır. Allah, sabredenlerle beraberdir. 

 (Tâlût’un askerleri) Câlût ve askerleriyle karşı karşıya gelince şöyle dediler: “Ey 

Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kâfir kavme karşı 

bize yardım et. 

 Derken, Allah’ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud, Câlût’u öldürdü. 

Allah, ona (Davud’a) hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediğini öğretti. Eğer 

Allah’ın; insanların bir kısmıyla diğerlerini savması olmasaydı, yeryüzü bozulurdu. 

Ancak Allah, bütün âlemlere karşı lütuf sahibidir.”
831

 

Peygamber Efendimiz burada on gün kadar, sayısı büyük bir miktar tutan 

esirleri ve bol miktardaki ganimeti askerleri arasında taksim etmeksizin bekledi. 

Maksadı, müslüman olarak gelip kendisine müracaat edeceklerini ümit ettiği Hevâzin 

heyetine esirleri ve ganimet mallarını iade etmekti. Fakat Hevâzinliler gecikti. Bu arada 

henüz yeni müslüman oldukları için Islâmî bir suura iyice erememis ve mal hırslısı olan 

bazı bedevîler ile bir takım münâfıklar, ganimetleri kendilerine dağıtması konusunda 

Hz. Peygamber'i zorladılar; hatta kaba tavırlarla O'nu rencide ettiler.”
832

 

MEDİNE 

 Medine-de Mekke-nin aksine;Cemal ismi tecelli etmekte, muhabbet, yakınlık, 

dinlenme ön plana çıkmaktadır. 

 Medine Efendimize kucak açtığı gibi,bu günde Efendimiz adeta gelenlere kucak 

açmaktadır. 

 “Onlardan (muhacirlerden) önce o yurda (Medine’ye) yerleşmiş ve imanı da 

gönüllerine yerleştirmiş olanlar, hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı 

içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile 

onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte 

onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.”
833

 

 Medine iman ve hicrete hazır hale gelirken,onun dışındaki yerler kılınçla 

fethedilmiştir. 

 Allah Medineyi Dâr ve İman olarak isimlendirmiştir.Buda O’nun fazilet ve 

senasına işarettir. 
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 Mekke-ye ev sahipliğini Allah yapar,kalpleri ka’beye bağlar ve İbrahim 

Peygamberin bereket duasına mazhar olurken,Medine-ye ev sahipliğini Efendimiz 

yapmakta ve Mescid-i Nebevi ile kalpler oraya bağlanmaktadır. 

 Mescid-i Nebevi takva üzerine tesis edilmiştir. 

 “Onun için kesinlikle orada namaza durma! Ta ilk gününde temeli takva üzerine 

kurulan mescit, içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Onun içerisinde tertemiz 

olmayı seven kimseler vardır. Allah da çokça temizlenenleri sever.”
834

 

 Mescid-i Haramdan sonra en faziletli bir mesciddir.Efendimizde bunu 

hadisleriyle teyid etmiştir. 

 Mescid-i Haram'da kılınan bir namaz. diğerlerinde kılınan yüz bin namazdan 

daha faziletlidir"
835

 

"Mescid-i Haram'da kılınan bir namaz. Mescid-i Aksâ'da kılınan bin namazdan 

daha hayırlıdır"
836

 

"Benim mescidimde kılınan bir namaz -Mescid-i Haram hariç- diğerlerinde 

kılınan yüz namazdan daha faziletlidir"
837

 

"Benim mescidimde kılınan bir namaz -Mescid-i Haram hariç- diğer mescidlerde 

kılınan bin namazdan daha faziletlidir. Mescidi Haram'da kılınan bir namaz da benim 

mescidimde kılınan yüz namazdan daha faziletlidir"
838

 

Benim mescidimde kılınan bir namaz, Mescid-i Aksa'da kılınan dört (yüz) 

namazdan daha faziletlidir"
839

 

Mescid-i Aksâ'da kılınan bir namaz -Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebi hariç- 

diğer mescidlerde kılınan bin namaz kadar sevaptır"
840

 

 -Ve peygamberler mescidinin sonuncusudur. 

 -Esenlik yurdudur. 

 “Seni o yerden (Mekke’den) sürüp çıkarmak için neredeyse seni sıkıştıracaklardı. 

Bunu yapabilselerdi, senin ardından orada pek az kalırlardı.”
841

 

“De ki: “Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. 

(Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı 

bir kuvvet ver.”
842
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Medine-de Mekke gibi harem bölgesidir. 

Hadiste;“Evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir ve minberim 

kevser üzerindedir"buyurulur. 

Allah rasulüne hicret için burayı tercih etti. 

Efendmize rüyasında hicret edeceği yerin hurmalıklı bir yer yani Medine olduğu 

önceden gösterilmişti. 

Efendimizin bereket duasına mazhar olmuş bir yerdir,Mekkeden bile… 

Bu gün bu bereket manası görülmektedir. 

-Efendimiz Medine-deki zorluğa sabredene şefaatı ve Müslüman olduğuna dair 

şahitliği müjdelemiştir. 

-7 hurma yemekle zehir ve sihirden korunulacağını bildirmektedir. 

Hurması bile şifadır. 

-İki melek tarafından korunmaktadır. 

-Böylece şeytan bu beldede putlara ibadet edilmekten ümidini kesmiştir. 

Çünkü hep Efendimizin duasına mazhardır. 

“Allah’ım! Bize Mekke’yi sevdirdiğin gibi daha fazlasıyla Medine’yi sevdir.” 

“Allah’ım! Medine’yi Mekke’nin iki katı bereketli kıl.” 

-Taun ve Deccaldan korunmuştur. 

-Şehitler ölmezse,onlardan kat kat üstün seviyede olan Peygamber Efendimiz hiç 

ölür mü? 

O diridir.Hadiste:”Allahın gezici melekleri vardır.Ümmetimden selamları bana 

ulaştırır.” 

“Peygamberler kabirlerinde (mükellef olmaksızın)namaz kılarlar.”buyrulur. 

“Bana salat getiriniz.Muhakkak ki salatınız bana olduğu gibi ulaştırılır.” 

UMRE SONRASI HAYAT 

Umreden sonra artık hayat iki kısımda ele alınabilir.Umre sonrası hayat 

farklılığını fark ettirmelidir. 
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Elbette Mekke-Medine,Umre ibadetleri birer boyacı küpü değildir ki insanları 

batırıp çıkararak değişime tabi tutmuş olalım.Birden bu durum görülmese de göz 

önünde bulundurularak yılların biriktirdiği yanlışlıklar yerini doğrulara bırakmalıdır. 

Hayatı isyanla ve boş geçmiş bir insanın bir anda değişmesi elbette mümkün 

değildir. 

Ömrü saniyi ahiret yolunda harcamalı,bir ahiret adamı olmalıdır. 

Efendimizin nurundan daha çok istifade edilmelidir. 

O’nun nurundan uzak olanlar ve kalanlar,madden ve manen zulümat 

içerisindedirler. 

Efendimiz trafodan evlere veya barajdan şehirlere giden enerji haltlarının ve 

elektriklerin ara sigortası,ana dağıtım merkezini oluşturmaktadır. 

Enerji O’na yükleniyor ve O’da yüklüyor.Oradan asırlara dağılıyor ve 

dağıtılıyor.Bir emniyet sigortası oluşturuyor.Aksi takdirde fazla gelen voltajı insanlar 

yüklenemeyecek,sigorta atıp yanma olacaktır. 

Ağır riskiyle beraber Efendimiz bunu yüklenmiştir. 

O’ndan gelmeyen ve alınmayan enerji kaçak enerjidir ve tehlikelerle doludur. 

Diğer peygamberler İlahi Enerji Dağıtım Şirketleri (iedş) sözleşmeleri bittiğinden 

dolayı kapanmış,elektrik ve enerji vermemektedirler.Kaçağa girmektedir.Cezayı 

gerektirmektedir. 

Efendimiz kıyamete kadar gönüllere ve gözlere nur olacak olan bu dağıtımını 

hala sürdürmektedir. 

Yapılacak iş sadece hayat fişini O’nun pirizine takmaktır. 

O’nun dışındaki bütün pirizler devre dışıdır. 

Güneş bile nurunu O’ndan almaktadır. 

MEHMET ÖZÇELİK 

09-09-2011 

 

 

 

 

 



VARLIKLARIN GÖZDESİ İNSAN 

İnsan gelmeden önce de gündemdeydi,geldikten sonra da her an gündemdedir. 

Gündelik veya hayat içerisinde en çok zamanı ramazan oluşturur.O da en fazla iki 

aydır.İnsan yılın her saniyesinde gündemdedir. 

İnsanı gündemden çıkarttığınız zaman her şey anlamsızlaşır ve de gündemden 

kalkarlar.Dört büyük meleğin birinci gündem maddeleri ve hatta olmamasında 

olmayacakları madde insandır. 

İnsan olmazsa Azrail,insan olmazsa Cebrail,Mikail ve İsrafil anlamsızlaşacak, 

gündemleri ve görevleri olmayacaktır. 

İnsan gelmeden önce:”Düşün ki, Rabbin meleklere: «Muhakkak Ben, 

yeryüzünde bir halife tayin edeceğim.» dediği vakit, «Biz seni tesbih ve takdis edip 

dururken orada fesat çıkaracak ve kanlar akıtacak bir yaratık mı yaratacaksın?» 

dediler. «Her halde Ben sizin bilmeyeceğiniz şeyleri bilirim!» buyurdu.”
843

 

Tanınmadığından yaratılmasına talib olunmadı.O zaman konuşulurken hala 

insan gündemin birinci ve en büyük maddesi olaraktan konuşulmaya devam 

edilmektedir. 

Her şey doğrudan veya dolaylı olarak insanla alakadardır. 

*İnsandaki zahiren tehlikeli görülen duygular aslında insanı tahrik edip 

yücelten,önünü açarak terakkisine sebeb olmaktadırlar. 

Meleklerde olmayan,sürekli aşağılanan nefis,insanın ruhunu taşımakta,şu dünya 

çölünde yani kâinat yolculuğunda yayan gitmeyip bineklik etmektedir. 

Özellikle hiçbir varlıkta olmayan şu üç duygu ve özelliklerine gelince; 

1-Şeheviyye duygusu:İstek duygusu olup,bunun sınırı yoktur. 

Bir temsil ile anlatacak olursak;her şeyi hazır olan bir füzenin ateşleyicisi 

mesabesindedir.O ateşleyici olmadığı takdirde ne kadar mükemmelde olsa,yerinde 

sayacaktır. 

2-Gadabiyye duygusu:Kızma,hiddet,şiddet duygusu. 

Buda füzenin enerjisi,aküsü,onu taşıyan yakıtıdır. 

3-Akliyye duygusu:Düşünme,planlama,temyiz etme,yönlendirme duygusu. 

Buda füzenin proğramı mesabesindedir.O proğrama göre çalışır.Veya 

gemilerdeki pusula mesabesindedir. 
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Allah nefis,hırs,korku gibi duyguları hayatı monotomluktan kurtararak, 

dengelemek amacıyla göndermiştir. * 

Tüm mesele onların kullanımıyla farklılık arzetmektedir. 

İnsanın cinlerden farkı,onlarda sadece ağırlıkla akıl duygusu ön planda iken, 

insan adeta üç motorlu bir araç gibi onların önüne geçmektedir. 

Melekler ise böyle motordan mahrum olduklarından makamları sabittir. 

*İnsanın ezeli ve ebedi olan Allah’la irtibatı kalble oluşturulmuştur.O’nu 

anlaması akılla,tanıması diğer duygularla oluşturulmuştur. 

Kalb uydu gibi sürekli dönerek bütün alemlerle bir iletişim içerisine girmektedir. 

Bütün alemlerden de sinyaller almaktadır.Gücü ve kapsam alanı nisbetinde oraya 

sinyaller göndermektedir.Oraya giden hatlar açık olup,gitme imkânına da sahiptir. 

Böyle bir numara kullanılmıyor veya kullanılmamaktadır ve de 

ulaşılamamaktadır,denilmesin… 

*Âdeme âdem gerektir âdem etsin âdemi 

 Âdem âdem olmayınca netsin âdem âdemi.  (Ziya Paşa) 

*Hepimiz kardeşiz..biriz..birdeyiz. 

Her şeyin aslına bakılırsa bir olduğu ve birden çıktığı görülecektir. 

Mesele Hz Âdem cennette yalnız idi.Birden eşi yanında hazır oldu ve sonunda 

insanlık çoğaldı.Hepsi -bir-den oldu.Filmi geriye doğru sarar gibi sardığımızda yine 

hepsi -bir-e gidecektir.Çünkü -bir-den gelen -bir-e gider. 

Diğer hayvanlar ve bitkilerle ağaçlar da öyledirler. 

“Sizi bir tek nefisten yaratan, onunla sükûnet bulsun diye eşini de ondan yaratan 

Allah'tır. O, eşini kucaklayıp sarılınca (ona yaklaşınca), eşi hafif bir yük yüklendi 

(hâmile kaldı). Bir müddet böyle geçti, derken yükü ağırlaştı. O vakit ikisi birden 

Rableri olan Allah'a şöyle dua ettiler: "Eğer bize salih bir evlat verirsen, biz muhakkak 

şükredenlerden olacağız."
844

 

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

birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını kullanarak 

birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de 

sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.”
845
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Hadiste, "Kadın bir kaburga kemiği gibidir. Kadın bir kaburga kemiğinden, bir 

eğri kaburga kemiğinden yaratıldı, onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın, kırılması da 

boşanmasıdır." buyurulmuştur. 
846

 

İblis (malum suçundan dolayı) Cennet' ten çıkarıldıktan sonra, Âdem (a.s) 

Cennete yerleştirilir. Kendisiyle teselli olacağı bir eşi olmaksızın, yalnız başına bir 

müddet orada dolaşır. Bir ara uykuya dalıp uyanınca başucunda, Allah'ın, kaburga 

kemiğinden yarattığı bir kadın görür. "Sen nesin?" diye sorar. Kadın: "bir kadın" diye 

cevap verir. Daha sonra kadına niçin yaratıldığını sorar. Kadın, "benimle teselli olman 

için" diye cevap verir. Bu arada melekler onları görür ve Âdem'in bilgisini ölçmek için 

kadının kim olduğunu sorarlar. Âdem (a.s), onun Havva olduğunu söyler. Neden O'na 

bu ismi verdiğini sorduklarında; "çünkü o, canlı bir şeyden yaratıldı" diye cevap 

verir.
847

  

“Kaynaşmanız için size kendi (cinsi)nizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve 

merhamet peydâ etmesi de O'nun (varlığının) delillerindendir. Doğrusu bunda, iyi 

düşünen bir kavim için ibretler vardır.”
848

 

İnsan en son model ve en mükemmel bir varlıktır. 

MEHMET ÖZÇELİK 

04-10-2010 
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VESVESE 

Vesvese,fısıltı demektir. 

Kur'an-ı Kerim'de farklı şekilde zikredilir.Mesela Şeytan aynı zamanda kuruntu 

verir:849  

Keşşâf'ın ve Ragıb'ın da söyledikleri vechile vesvese esasen fis, hiş demek, yavaş 

fısıltı yapmak, fiskos etmek gibi gizli sese, gizli fısıltıya denilir. Zinet eşyası hışıltısına 

"vesvâsü'l-huliy" denilmesi bundandır. Kamus'un kaydettiği vechile avcının ve 

köpeklerin yavaşça seslerine vesvese ve vesvâs denilmesi de bundandır. Bundan hâtırâ-i 

redîeye, yani nefsin veya şeytanın kalbe koyduğu hayırsız, faydasız, alçak hatıra ve 

dağdağaya vesvese denilmek meşhur olmuştur, dilimizde bilinen de budur. "Nefsinin 

ona ne fısıldadığını biliriz."
850

 âyeti nefsin vesvesesi hakkında, "Şeytan ona (Âdem'e) 

fısıldadı."
851

 âyeti de şeytanın vesvesesi hakkındadır. 

İlk insan olan Hz.Âdem ve Havvanın ayaklarının kayması vesvese ile olmuştur. 

"Lâm" ile "el-vesvâs", şeytanın bir ismi olmuştur. Çünkü Keşşâf'ın dediği gibi 

bütün meşgûliyeti, sanatı ve daima üzerine düştüğü hep vesvese ve azdırmadır. Öyle 

vesvese vermekle bilinen odur. Bahru'l- Muhit'de Ebu Hayyan der ki: "el-Vesvâs, 

şeytanın ismi demişlerdir, bununla beraber vesvas şehvetlerin fısıldadığı vesveseye de 

denilir ki yasaklanmış olan nefsin arzularıdır." 

Yaldızlı laflar söyler.852 

Mü’minler üzerinde hiçbir hakimiyeti olmamasına rağmen,853 kalplerinde 

hastalık olanlara ve kalpleri (her türlü) duyarlılıktan yoksun bulunanlara’854 aldatması 

etkilidir. 

Âyette:"Andolsun ki, insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne gibi vesveseler 

verdiğini biliyoruz ve biz ona şah damarından daha yakınız."
855

 ayeti, nefsin vesvesesine 

işaret ederken; "Şeytan Adem'e vesvese verdi"
856

 manasına gelen bir çok ayet de 

şeytanın vesvesesine delalet etmektedir. 

Adına Muavvizeteyn yani kendisiyle Allaha sığınılan iki sure olan Felak ve Nas 

suresinin nüzul sebebinde; 

“l. De ki: "İnsanların Rabbına sığınırım. 

2. O insanların Meliki 'ne 

3. İnsanların ilâhına. 

4. O çok vesvese veren sinsi şeytanın şerrinden. 

5. Ki o, insanların kalblerine hep vesvese verir. 

6. (O şeytan) gerek cinlerden, gerek insanlardan. 

Sa'lebî'nin tefsirinde İbn Abbâs ve Hz. Aişe'den rivayetle zikrettiği bir hadiste 

onlar şöyle anlatıyor: Yahudilerden bir çocuk Hz. Peygamber (sa)'e hizmet ederdi. 

Yahudiler onun aklını çelip Rasûlullah (sa)'ın taradığı saçlarından ve tarağından bir 

kaç diş almasını istediler. O da bunları alıp yahudilere verdi. Yahudiler de bunlarla 

Rasûlullah (sa)'a büyü yaptılar. Bunu yapan kişi içlerinden İbn A’sam adında birisiydi. 

Yaptıktan sonra o büyüyü Züreyk oğullarının kuyusuna attılar ki o kuyuya Zervan 

denilirdi. 
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Bu büyü ile Rasûlullah (sa) rahatsızlandı. Başında saçları dağıldı. Altı ay süreyle 

kadınlara gittiğini görüyor (ona öyle geliyor) ve fakat onlara (aslında) yaklaşmamış 

oluyordu. Bir iş yaptığını sanıyor ve fakat yapmamış oluyordu. Erimeye başlamıştı fakat 

başına ne geldiğini bilmiyordu. 

Bir gün uyuduğu bir sırada kendisine (rüyasında) iki melek geldi. Birisi baş 

tarafına, diğeri ayak ucuna oturdu. Ayak tarafına oturan baş tarafına oturana: 

"Adamın nesi var?" diye sordu. Başucundaki: "Hasta olmuş." dedi. Ayakucundaki: 

"Neden hastalanmış?" diye sordu. Başucundaki: "Kendisine büyü yapılmış." dedi. 

"Ona kim büyü yapmış?" sorusuna da: "Yahudi Lebîd ibn A'sam." demiş. "Ona ne ile 

büyğ yapmış?" sorusuna da: "Tarağı ve taraktan düşen saçıyla." cevabını vermiş. "Peki 

o büyü nerede?" deyince de "Bir hurma çiçeğinin kabuğunda, Zervan kuyusunun dip 

taşının altında." diye cevap vermiş ve o sırada Hz. Peygamber (sa) uykusundan uyanmış 

ve: "Ey Aişe, farkında mısın Allah Tealâ bana ilâcımı bildirdi." buyurmuş, sonra da Ali, 

Zübeyr ve Ammâr ibn Yâsir'i o büyüyü alıp getirmeye göndermiş. Kuyunun başına 

gelmişler, kuyunun ipini çekmişler, kuyudaki su sanki kına suyu gibiymiş. Kayayı 

kaldırmışlar, altındaki hurma çiçeği kabuğunu çıkarmışlar. İçinde Hz. Peygamber 

(sa)'in saçından düşen kıllarla tarağından kırılmış iki diş ve yanında bağlanmış bir ip 

varmış. İpin üzerinde iğne ile dikilmiş on iki düğüm varmış. 

İşte bunun üzerine Allah Tealâ bu iki Sûreyi indirmiş de her âyet okundukça bir 

düğüm çözülmüş ve Rasûlullah (sa), ondan her bir düğüm çözüldükçe bir hafiflik 

hissediyormuş. Nihayet son düğüm de çözülünce rahatlayıp sanki ipten kurtulmuş gibi 

kalkmışlar. Cibrîl: "Ey Allah'ın Rasûlü, Allah'ın adıyla sana rukye (muska) yaparım; 

seni rahatsız eden her kötülükten, hasedçiden ve gözden. Böylece Allah sana şifa verir." 

demiş. 

"Ey Allah'ın elçisi, o pis herifi tutup öldürelim mi?" dediklerinde Rasûlullah 

(sa): "Bana Allah şifa verdi. İnsanlara kötülük etmekten nefret ederim." buyurmuş. 

 

*Şeytan aklı bulandırıp,sinyal kesici jammerler gibi manevi canibten gelen ilham 

ve sinyalleri bozarak aklı karıştırır. 

Bu karışıklık ve bulanıklıktan istifade ederek kalbe girmeye bir yol bulur. 

Vesvesecinin taktiği akıl ve kalbdir.O bir kalb avcısıdır. 

Zira radar gibi sürekli dönüp,alemlerden sinyaller alan kalbin dış desteğini 

keserek, yalnız bıraktırarak avlamasını kolaylaştırır. 

Vesvese psikolojik bir durumdur.Tıpkı kişinin maillerine gelenlerden bazı 

engelleyici proğramlarla azaltılsa bile,engellenmesi kaçınılmazdır.Vesvese bunlarla 

gereksiz yere ilgilenmeyi sağlar.Mesele bunların gelmesi değil,nasıl karşılanacağı ve 

onlarla ilgilenileceği önemlidir. 

Ehemmiyet verip üzerine düşüldükçe zararı artar. 

 

*İslâmdan önce kâhinler,cinlerin gökteki fısıltıları,yarım yamalak bilgileri alıp 

kendilerine getirmeleriyle,onlarda bunu halka bildirirlerdi. 

Bazen fısıltı gazetesinin bir haberi,büyük hasarlara sebep olmaktadır. 

Bundan dolayı vesvesenin mahiyeti bilinirse ondan korunulurken,cehalet 

vesveseyi davet eden en büyük âmildir. 

*Vesvese irside olabilir.Ancak şart değildir. 

Vesvese ilaçlar yoluyla,aklın dengelenmesini sağlayacak tedavi yöntemleriyle de 

çözülebilir. 

*Vesvese bu asrın büyük bir hastalığıdır.Herkes az-çok buna mübteladır. 

Kalbin etrafında bulunan melek ilhamı ve şeytan vesvesesini birbirinden ayırıcı 

bir inanca ve ameli takviyeye ihtiyaç vardır. 



Vesvese hayalin bir ürünüdür.Bunun bir hakikatı yoktur.Tıpkı karındaki pislik 

namaza,aynada görünen yılan sokmadığı ve ateş gerçek olarak yakmadığı gibi. 

Gecelerdeki karanlığa dikkat edile edile büyür ancak ehemmiyet verilmezse 

küçülür. 

*Açtığı zararlar içerisinde;abdest alanın bunu sürekli tekrarlaması ve bu yüzden 

bazen özellikle sabah namazını kaçırmaya veya namazdan kaçmaya sebep olmaktadır. 

Ne yaptığını bilmeme ve sürekli durgunluğa sebep olmaktadır. 

Yapmamışken yapmış zannetme ve hallisinasyonlar görmeye sebep olur. 

Amelin daha iyisini yapayım derken,terk etmesine neden olur. 

 

*Vesvese bu kadar zararlı iken,verilmesindeki sebep;teyakkuza,kendine gelmeye  

ve tedbire sebebtir.Tıpkı uyuyan insanın yüzüne konan sinek nasıl ki uyanmasına sebep 

ise,vesvesede kişinin uyanmasına,araştırmasına ve tedbir almasına sebeb olmaktadır. 

Ondan korunmak için euzü-besmele çekmeli,felak ve nas surelerini okumalıdır. 

Fazla rahatsız ettiği zaman Allah’a sığınmalı,dua ve niyazda bulunmalıdır. Şöyle 

ki; 

Kişi üzerine saldıran bir itten korunmak için,önce o itin sahibini arar.Sahibinin 

onu bağlamasını,zincirlemesini ondan ister. 

Vesvese de saldırgan bir it mesabesindedir.Korunmak için Allah’a sığınarak; 

Ya Rabbi!Şu şeytan itine ve onun saldırmalarına karşı beni koru,onu bağla, 

zararını benden defet,demeli,O’na yalvarmalıdır. 

Aslında vesvesenin bir hikmet ciheti de;dolaylı olarak Allah’a sığınmayı 

sağlamak, ister istemez Allah dedirtmektedir. 

Bu durum ümitsizliğe düşmeyi de engellemiş olur. 

05-03-2011 

MEHMET ÖZÇELİK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERANDUMDA KAYBEDEN KİM OLDU? 

 Evvela referandumda kazanan millet oldu.Milletten gasbedilen kişilik, 

özgürlük,maddi zenginliğin yeterli olmasa da yeniden alınması adımıdır. 

 Millet meclisinde bulunan ‘Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’sözünün ilk 

defa bir nebzede olsa gerçekleşmesi için atılan adımdır. 

 12-Eylül-2010 referandumu tüm engellemelere rağmen % 60’lık bir oy ile 

milletin iradesinin tecelli etmesidir.Millet bilinçli hareket etmiş,aydın geçinen 

karanlıktakilerden daha aydın davranmıştır. 

 Seçimlerde olduğu gibi sahiller yine aynı taassubu,körü körüne parti bağnazlığını 

tescillemiş oldu. 

 CHP çok önemli çapta olmasa da kendini muhafaza etmede zorlandı,müzmin 

muhalef yönünü devam ettirme kararını vermiş oldu. 

 Milletin kendisine olan güvensizliği,tutarsızlığı,genel başkanın milleti hayır için 

sandığa gönderirken,kendisine hayır demek nasib olmadı.Müslüman kadınları rahibeye 

benzeten afişleri ile hem Müslüman ve inançlı insanları her zamanki gibi yaraladı,bir de 

hristiyan ve rahibelere de bilinçsizce hakaret ettiğinin idrakine varamadı.Çarşaflılara 

rozet takarken,diğer yandan çarşafları yırtması,yıllardır milletin değerlerini hep göz 

ardı etmesi,eski genel başkanı Deniz Baykal’ın sekreterini terfi ettirerek milletvekili 

yapıp daha sonra onunla beraber olan uygunsuz görüntüleri,pkk’lıları affetme vaadleri 

gibi asırlık gaflar,milletin kendi iradesiyle bu partiyi iktidar yapmayacağını ve sürekli 

değişime kapalı olduğunu göstermesi bu hastanın asla iyileşmeyeceğini kesin hükme 

bağlamıştır. 

 Ancak referandumun kaybedeni MHP olmuştur.Özellikle yönetim kadrosu. 

Kimlerle durduğuna ve beraber olduğuna bakmadan,eski ve yönetilenlerin hassasiyetini 

göz önüne almadan sayın Devlet’in derin devletle beraber hareket etmesi önceki 

yazımızda belirttiğimiz gibi,’Hangi Milliyetçilk’ 
857

sözünü doğrulayarak,milliyetçilikle 

bağdaşmayan bir yola girmiştir. 

 Bu da yetmemiş gibi verdiği beyanat ondan daha büyük talihsiz ve karanlık bir 

beyanat olmuştur. 

 “'Türkiye tehlikelerle dolu karanlık döneme girmiştir. En erken sürede genel 

seçimlere gidilmeli' derken 'Baskı, rüşvet gibi yöntemlerle bu sonuç ortaya çıkmıştır.' 

dedi..”858 

 Diğer partilerin durduğu yerler belli idi.Onlar her zamanki gibi yapması 

gerekeni yaptılar.MHP ise durduğu yer ile yaptığı fiil arasında bir uçurum 
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oluştuğundan kopmalara ve kırılmalara kapı açmış oldu.İş bununla kalmayacak en 

azından içte kendisini genel bir sorgulama başlayacak,kırılmalar devam edecektir. 

 MHP’de baş ile ayak birbirine uymamaktadır.Üst altı temsil etmemektedir. 

 Milletin değerlerinden uzaklaşan bir MHP,yıllardır mücadele ettiği CHP ile 

ortak hareket eden bir parti görünümü ortaya çıkmaktadır. 

 -CHP’nin niyeti ve tavrı açıktı. 

Berhan Şimşek günah (mı )çıkarıyor. 

Minyeli Abdullah filminde baş rol oynayan ve de çok güzel oynayan vekil, 

Şimşek'den 'kavga edin' emri! / VİDEO  

CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek'den şaşırtan sözler. Sanatçı kimliği ile 

bilinen ünlü sinema oyuncusu Şimşek, teşkilat mensuplarına 'referandum günü 

gerekirse kavga edin, nezarette yatın' talimatı verdi.
859

  

Kimide ergenekondan medet ummaya,o gelirse ben bir yerlere gelirim 

ümitleriyle hareket edildi.Onlarda ortada kaldı. 

Kimileri darbelerden ümit besleyerek kabul edilmemesi için gayret gösterdi. 

Neden darbe olmuyor?Evvelden ne güzel uyuşturucu taciri  Ali Kalkancı, 

gazinodan devşirme Fadime Şahin ile bu işler bitiriliyordu. 

Ya şimdi?Daha fazlası yapılıyor Heronların komutanlarca düşürülme veya 

koordinatlarını bozma olayı çünkü fazlaca pkk-lı vurulmaktaymış,faili meçhuller, 

balyoz,darbe senaryoları,kaoslar,andıçlamalar,içten ve dıştan desteklere rağmen eskisi 

gibi bir türlü olmuyor. 

Toplum mu değişti,bizim işlerin mayasında bir bozulma mı var? 

Böylece referandumla toplum asaletini gösterdi,Her zaman olduğu gibi bir çok 

yapılması gerekenlerin mesajını ve sinyallerini vermiş oldu. 

Milletimize hayırlı olsun. 

MEHMET ÖZÇELİK 

13-09-2010 
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RUH 

 

*Ruhun varlığı öncedir. 

*Ruh bir cevherdir,hayvani ruhun da bir cevherlik yönü olduğundandır ki Allah, 

onların ruhlarını dahi cesedleri gibi yok etmemektedir. 

*Her beden senede bir defa değişime mahal olurken,ruhtaki değişim onun kemâlidir 

yani teâlide eder,tefessüh de eder. 

*Ruh bedenin aleminden çok geniştir.O dar sahanın dar kalıplarına mahkum değildir. 

İnsan ruh cihetiyle ebede uzanmaktadır.Bedenin azaları ruhun mütemmimidirler.  

*Beden ruhun eğitim alanı,kontrol ve denge mekanizmasıdır. 

*Ruh harici bir vücud giymiş bir kanun olup,organlar onun icra mekanizmasıdır. 

Mesela cesedi bir gemiye benzetecek olursak;Beden gemi,nefis buhar kazanı, motor 

kalb,dümen akıl,din ve kitab pusula,kaptan ise ruhtur.Deniz ise şu uçsuz bucaksız 

kâinattır..alemlerdir. 

*Ruh sebeb ve maddesiz olarak yaratılmıştır.Maddi  manevi her türlü gelişim, ruhun 

bir inkişafıdır.Direkmen birinci elden kudreti ilâhiye ile katışıksız olarak bütünlük 

içerisinde bölünme özelliği olmadan var olmuştur. 

*Ruhta tecezzi olmayıp,ölüme ve dağılmaya mahkum değildir. 

*Ruhun seyir alanı geniştir..on sekiz bin alem ve ebedi Cemali ilahi onun seyir 

alanlarıdır. 

*İnsan ruhuyla bütün alemleri gezdiği gibi,bütün alemlerde onun ruhunda seyahat 

edebilir.Özellikle ruh-u Muhammedi bütün alemlerin enmuzecidir.. fihristesidir. 

*Ruhun en büyük gıdası iman-ibadet-ma’rifetullah ve muhabbetullahtır.Ebedi olandan 

başkası ruhu tatmin etmez. 

*En yüce ve yüksek hayat derecesi ruhun hayat derecesidir.Ruhun derecesi en üst 

derecedir. 

*Allahın teveccühü ruhadır..muhatabı ruhtur..yatırımı ruhadır..kâinat bir yana.. ruh o 

da her bir ruh bir yana..kârlı bir yatırım..riskli bir yatırım..ilâhi bir yatırım. 

*İnsan ruhu külliyet kesb etmeye istidatlı olarak yaratılmıştır. 

Ruhu mücerred kendisi çerçevesinde değil,tarafı ilâhi yönünden bakıp değerlendirmek 

gerekir..zira O ezeli ve ebedi zata muhatab olacak,tecellisine ma’kes ve ayna olup,bunu 

yansıtacak bir kapasitededir.Bu da her yönüyle Allahın kemale doğru çıkan ebedi 



sıfatlarına eksi yani acz,zaaf,fakr gibi sonsuz noksanlıkları ve ihtiyaçlarıyla gösterme 

istidadı kesb etmesidir. 

Tabiri caizse,Allah artı kutup olarak ebediyete giderken,insan eksi kutbuyla ebediyete 

kanat açmakta ve çırpmaktadır. 

*İnsan noktada olsa..insan bir damlada olsa;kitapları yutmakta,okyanuslar onun 

topuğuna bile ulaşmamaktadır..noktada kâinat..noktada ebediyet..noktada sonsuzu 

tanıma,anlama,sevme saklı… 

*Göz penceresiyle Basar ismine mazhariyetle sonsuzu görmekte,kulak penceresiyle  

Semi’ ismine mazhariyetle sonsuzu işitmekte,yere göğe sığmayan Rab,o insanın kalbine 

sığmakta,aklıyla O’nu düşünmekte,büyük bir cesaret.. lisanıyla Kelâm ismine mazhar 

olup O’nunla konuşmakta,O’nu anlayıp kendini O’na anlatmakta..konuşması hiç 

bitmemektedir. 

*Ruh karar verme ve irade sıfatının hakim olduğu makamın mahsulüdür. 

Meclisten çıkan bir kanun bir güçle,bir yaptırım,bir devlet gücüyle çıkar ve onu 

uygulayacak bir çok mercilerle varlığını sürdürür. 

Ruh da ilâhi hüküm meclisinde aldığı kararla,onu uygulayacak ve hakim kılacak diğer 

unsurlarıyla bir bütünlük kazanır ve varlığını sürdürür. 

Ruh bir kanundur..bir güçtür..sayısız eşyaya hakimdir..hükmünü nüfuz ettirir. 

*Tüm sistemlerle donatılmış olan bilgisayar enerjinin gitmesiyle proğramlar 

kaybolmaktadırlar.Ruh hem enerjiyi hem tüm proğramları içerisinde barındıran ilâhi 

bir proğramlama sistemidir. 

*Bedenin kemali gelişip büyümeyle olduğu gibi,ruhun kemali de incelip latifleşmeyledir. 

*Ruhun en önemli özelliği vahdet ve birliğidir.Bir çok cüzlerden oluşmuş değildir. 

Ruhun birliği ve müstakil oluşudur ki,diğer özelliklerini de kendisi gibi tek bir yere 

müteveccih olarak birliği sağlamakta,dağılmasını ve ihtilafını engellemektedir. 

*Ölmüş olanların görüşmesi ve ölmüş olanlarla görüşmek ruhun ölümsüzlüğünü 

göstermektedir.Şehidlerin ölmemesi ruha olan ikramı gösterir. 

*Ruh ezeli değil,Allahın ebedi kılmasıyla ebede namzettir. 

 

*“Risale-i Nur’dan Konularına Göre Veciz Sözler”adlı eserimizde Ruh hakkında Risale-

i Nurdan süzdüğüm vecizelerde şöyle tanımlanmaktadır ruh: 

-RUH:” Hilkat-ı semavat ve arzdan bahsi içinde hilkat-i insandan ve insanın 

sesinden ve sîmasındaki dekaik-ı nimet ve hikmetten bahis açar; tâ ki, fikir dağılmasın, 

kalb boğulmasın, ruh mabudunu doğrudan doğruya bulsun.”(S.12) 



Ruhun Rabbiyle irtibatı direkttir. 

“Namazda ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır.”(S.21) 

Namaz ruhun gıdası ve onunla beslenir. 

“Göz bir hassedir ki, ruh bu âlemi o pencere ile seyreder.”(S.27,76) 

Soyut olan ruh,göz ile somutlaşır..maddeyi soyutlar..her şeyi içinde eritir ve 

süzer. 

“Evet en büyük bir ağacın ruh proğramını bir nokta gibi en küçük bir çekirdekte 

dercedip, muhafaza eden Zât-ı Hakîm-i Hafîz; vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza 

eder denilir mi?”(S.81) 

Ruh Allahın koruması altındadır..bizzat Allahın denetimindedir. 

“Hayatın zâtı ve cevheri olan ruh...”(S.107) 

Ruhsuz hayat,hayatsız beden gibidir. 

“Latif ve sabit cevheri olan ruh; Küre-i Arzda gayet kesretli bir surette 

halkolunuyorlar.”(S.109) 

Maddenin aşağıdan yukarıya doğru nasıl ki incelik kalınlık farkı varsa, 

mananında kendi içerisinde öylece farkları vardır.Tıpkı ışığın inceliği,sesin inceliği, 

kokunun inceliği,görmenin inceliği,düşüncenin inceliği,hayalin inceliği gibi ki ruh 

bunlar içerisinde en latif ve ince olanı ve de değişken olmayıp tekamül eden,diğer bir 

ifadeyle doğuştan getirdiği sermaye,birikimleri neşv-u nemalandırıp islâmiyet suyu ile 

sulayarak gelişme özelliğine sahiptir. 

Nuru Muhammedi ve Ruhu Muhammedi bunların en latifi ve en kemalde 

olanıdır. 

“Ruhların cesedlerine gelmesine misal ise: Gayet muntazam bir ordunun efradı 

istirahat için her tarafa dağılmış iken, yüksek sadâlı bir boru sesiyle toplanmalarıdır.” 

(S.112) 

İnsanın ölümü,bedenin ölümü olup,ruhun beden kafesinden çıkarak kendi geniş 

alemine geçişidir.Tekrar gelişi ise daha mükemmel ve müstekar bir surette,kendisine ve 

cennete layık bir suret alarak vücut elbisesini giymesidir.Giden ruh değil,ceseddir. 

“Nurani ruhların aksidir. Şu akis, hem hayydır hem ayndır. Fakat âyinelerin 

kabiliyeti nisbetinde tezahür ettiğinden, o ruhun mahiyet-i nefs-ül emriyesini tamamen 

tutmuyor.”(S.194) 

Hayat ruhtan bir şubedir.Ruhun bir şubesi olan hayat böyle olursa,kim bilir ruh 

nasıl olur? 

Elbette Rabbisine ma’kes ve şayeste. 



“Kalb ve ruhun daire-i hayatı geniştir.”(S.210) 

Beden bir çok kayıtlarla kayıtlıdır.Ruh ise bütün kayıt ve bağlardan azadedir.. 

seyir ve seyahat alemi geniştir.Öyle ki hayal nereye giderse,akıl nereye varırsa,kalb neyi 

kavrarsa o kadardır. 

“Evet hakikî terakki ise; insana verilen kalb, sır, ruh, akıl hattâ hayal ve sair 

kuvvelerin hayat-ı ebediyeye yüzlerini çevirerek, her biri kendine lâyık hususî bir 

vazife-i ubudiyet ile meşgul olmaktadır.”(S.322) 

“Kalbler ancak Allahın zikriyle tatmin olurlar.”âyetinin sırrınca,ruh ve sahib 

olduğu duygular bu alemin malı olmayıp,buradakilerle de tatmin olmaz,terakki etmez 

ancak burada da yönlerini ebede döndürmekle gerçek terakkiye ulaşır,aksi takdirde 

söner gider.Ebu Cehilin pörsümüş ve sönmüş ruhu gibi. 

“Ruhu kemalâta kamçılamakla serbest bırakmanın şe'ni, saadet-i dâreyndir.” 

(S.408) 

Ruh ebeddden ve ebedi zattan başkasına razı olmaz.Ruhun yarış ve cirit alanı 

mükemmelliğe yönünü çevirmekle olur. 

“Hayat, ruhun ziyasıdır.”(S.507,508) 

Onunla bağlantısı kesilse o da söner. 

Risalelerde ruh hayatla beraber zikredilmektedir. 

Ruh vücudun efendisidir. 

“Bittecrübe, madde asıl değil ki, vücud ona müsahhar kalsın ve tabi olsun. Belki 

madde, bir mana ile kaimdir. İşte o mana, hayattır, ruhtur.”(S.509) 

Madde ruhun hizmetçisidir..onun eli ve ayağıdır..asıl olan ruhtur.Bina 

içindekiler olmazsa hiçtir.Asıl olan binanın içerisinde yaşayanlardır. 

“Maddenin küçülüp inceleşmesi nisbetinde âsâr-ı hayat tezayüd ediyor, nur-u 

ruh teşeddüd ediyor. Güya madde inceleştikçe, bizim maddiyatımızdan uzaklaştıkça ruh 

âlemine, hayat âlemine, şuur âlemine yaklaşıyor gibi hararet-i ruh, nur-u hayat daha 

şiddetli tecelli ediyor.”(S.509) 

Mevlana deveyi bedene,ruhu da deveciye benzetir.Eğer ruh devecisi beden 

devesine binip ona hakim olursa,onu kendi dünyasına götürür ve gezdirir.Ancak beden 

devesi ruh devecisine biner ve hakim olursa onu götüreceği yerlerde otlaklıklardır. 

Beden ruh hesabına inceleşir,ruh ona hakim olursa,bedende adeta ruhlaşır.O 

insan tam bir ruh olur. 

Efendimizin gölgesi olmazmış..Efendimiz önünü gördüğü gibi arkasını da 

görürmüş.Bu bedenin ruh derecesine çıkmasından kaynaklanmaktadır. 



“Ruh, kat'iyyen bâkidir.”(S.515,516) 

Yunusun dediği gibi;ölen hayvan imiş. 

Ruh ölümsüzdür..Allahın ebedi kılmasıyla ebede namzettir. 

Bir kelimesini bile havada bırakmayıp onu koruyan insan,o kelimesine nasıl 

sahib çıkarsa aynen öylede;Allah da kendi kelimesi olan ruha sahib çıkar. 

Ruh ve riyah aynı köktendir.Riyah rüzgar demektir. 

Cebraile de ruh denilmektedir. 

“Tenezzelül melâiketü ver ruh…”Ruh yani Cebrail ve melekler o mübarek kadir 

gecesinde Rablerinin izniyle inerler… 

Bu iniş Cebraille ölmüş kalblere ruh ve hayat vermek için,diğer meleklerle 

rahmet indirmek için..inerde iner..hayat,ruh ve rahmet yüklü olarak… 

Ruh gücü,hızı,ilâhi kelimeyi,Allah ile olan manayı ifade eder. 

Bin dört yüz sene önce gelen Kur’an âyetleri veya o zamanlarda söylenen 

Efendimizin sözleri ölmüş kalbleri hayatlandırıyor,gözlere fer ve yaş oluyor,insanları 

hislendirip kendi etki alanına alıyor. 

Çünkü o söz ruhu taşıyor..o söz ruh olmuş..sahibinin gücünü temsil ediyor.Ruh 

da ilâhi sözün gücünü ifade etmekte ve taşımaktadır. 

Kur’an Hz.İsa-ya Kelimetullah yani Allahın kelimesi ve sözü der. 

Hz.İsa kelimesiyle ölüleri diriltir.Ölüler onun sözüyle gözlerini açar,hayata 

kavuşur. 

Öyle ki;acaba o kişi Hz.İsa-nın sözünün gücüyle mi hayatını devam ettirdi..ruhu 

onun sözüyle şarz mı oldu..ruhuna ruh mu kattı? 

O insanı ayağa kaldıran onun ruhu değil,Hz.İsa-nın ruh gibi olan sözüdür. 

Cehalet asrı bunun örnekleriyle doludur..kıyamete kadarki insanlar bunun 

etkisiyle varlıklarını sürdürürler. 

“Herkes hayatına ve nefsine dikkat etse, bir ruh-u bâkiyi anlar. Evet herbir ruh, 

kaç sene yaşamış ise o kadar beden değiştirdiği halde, bilbedahe aynen bâki kalmıştır. 

Öyle ise; madem cesed gelip geçicidir. Mevt ile bütün bütün çıplak olmak dahi ruhun 

bekasına tesir etmez ve mahiyetini de bozmaz.”(S.516-517) 

Her sene bir kere vücudunu değiştiren insan,yetmiş yılda yetmiş kere bedenini 

değiştirdiği halde,ruh da değişme değil,kemal ve terakki yaşanır. 

Çocukken inbisat etmemiş olan ruh,büyüdükçe kemale ve kimliğine kavuşur. 



“Ruh, binefsihi kaim ve hâkim olduğundan; cesed istediği gibi dağılıp toplansın, 

ruhun istiklaliyetine halel vermez. Belki cesed, ruhun hanesi ve yuvasıdır, libası değil. 

Belki ruhun libası bir derece sabit ve letafetçe ruha münasib bir gılaf-ı latifi ve bir 

beden-i misalîsi vardır. Öyle ise, mevt hengâmında bütün bütün çıplak olmaz, 

yuvasından çıkar, beden-i misalîsini giyer.”(S.517) 

Ruh lokomotif,beden ise vagon mesabesindedir.Vagon lokomotif olmadan 

yürüyemez iken,lokomotif olan ruh bizatihi çekici bir güce sahiptir. 

Eşyanın varlığı ve kıyamı birbirine bağlı iken,ruhun ayakta durması Allah-ın 

Kayyum ismine istinad etmektedir. 

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

inhilal ve bozulmak ise; kesret ve terkib edilmiş şeylerin şe'nidir.”(S.517) 

Ruhun varlığı içerisinde en büyük öne çıkan özelliği,onun vahdeti,çeşitli 

unsurlardan bir araya gelmiş ve terkib edilmiş bir varlık olmamasıdır. 

Yaygın özelliğe sahib olup,girdiği yere göre de şekil almaktadır.Yaygın ve yaygan 

bir özelliği vardır. 

“Ruh zîhayat, zîşuur, nuranî, vücud-u haricî giydirilmiş, câmi', hakikatdar, 

külliyet kesbetmeğe müstaid bir kanun-u emrîdir. Halbuki en zaîf olan kavanin-i 

emriye, sebat ve bekaya mazhardırlar.”(S.517-518,K.K.101,İsra.85) 

Ruhda diğer kanunlar gibi bir kanun olup ancak kapsamlı ve külliyet 

kesbetmeye müsaid ve tüm nurani özellikleri içerisinde barındırmaktadır.Hayali değil 

hakikatı olan bir kanundur. 

“Evet şu dâr-ı dünya, beşerin ruhunda mündemiç olan hadsiz istidadların 

sünbüllenmesine müsaid değildir. Demek başka âleme gönderilecektir. Evet insanın 

cevheri büyüktür. Öyle ise, ebede namzeddir.”(S.525) 

Kâinat ruhun topuklarını bile ıslatmamaktadır.Midesinin bir küçük bölümünü 

bile doldurmamaktadır. 

“Ruh, cesed hesabına zaîfleşir. Cesed, ruh hesabına inceleşir.”(S.530,551) 

Ruh zayıfladıkça beden ve bedenin arzuları kuvvetleşir,beden zayıfladıkça da 

ruh ve ruhun şubeleri kuvvetleşir. 

“İnsanlar öldükten sonra, ruhları başka makamlara gider. Cesedleri 

çürüyor.”(S.614) 

Cesed ruhun okuludur..kışlasıdır..toprağıdır..emzikçisidir.. 

 “Ruhun manevî güzelliğidir ki; ilim vasıtasıyla san'atında tezahür 

ediyor.”(S.621,688) 



Ruhu doyuran üç şeydir;Marifetullah-Muhabbetullah-Rü’yetullahtır. 

Ruhu geliştiren ise ilimdir.Cennetin dördüncü en büyük zevki ilimdir. 

Ruhun terakki basamağı ilim ile elde edilir. 

“Sabit ve hem daim fıtrî kanunlar gibi, ruh dahi hem âlem-i emir, hem irade 

vasfından gelir.”(S.702) 

Allah varlıkları yaratmayı irade eder ve kudret sıfatıyla vücuda çıkartır.Ruh ise 

özel kanun,irade ve kudretle tek ve son model olarak var olmuştur. 

“Ehl-i kuburun hayat-ı ruhanîleridir. Evet mevt; tebdil-i mekândır, ıtlak-ı 

ruhtur, vazifeden terhistir.”(M.7) 

Ruh ölümle hürriyetine kavuşur.Ölüm ruhun hürriyetidir. 

“Ruh zamanla mukayyed değil. Hissiyat-ı insaniye ruh derecesine çıktığı vakit, o 

hazır zaman genişlenir. Başkalarına nisbeten mazi ve müstakbel olan vakitler, ona 

nisbeten hazır hükmündedir.”(M.51) 

Her yeniyi eskiten zaman,zaman üstü olan ruhu eskitememektedir. 

“Bütün ruhları haşr-i a'zamda ihya edip muhakeme etmek; bir baharda, belki 

bir bahçede, belki bir ağaçta haşr ü neşrettiği yaprak ve çiçek ve meyveler kadar 

kolaydır.”(M.249) 

Mahşerde ruhlar hesaba çekilir..o da bir anda...Bahardaki haşir gibi. 

“Azrail Aleyhisselâm, herkesin ruhunu kabzeder. Bir iş bir işe mani olmaz, çünki 

nuranîdir.”(M.351) 

Azrail ruh işleriyle görevli bakan,her bir ruhla ayrı ayrı ilgilenmektedir. 

“Cenab-ı Hak, insandan başka zîruh mahlukatına fıtrî birer libas giydirdiği gibi; 

meydan-ı haşirde sun'î libaslardan üryan olarak, fakat fıtrî bir libas giydirmesi, ism-i 

Hakîm muktezasıdır.”(M.384) 

Diğer varlıkları dünyaya gönderirken onlara münasib giysilerle de donatan 

Allah,mahşerde de ruhlara fıtri elbise giydirmesi zor değildir. 

“Ruh, bir kanun-u zîvücud-u haricîdir, bir namus-u zîşuurdur. Sabit ve daim 

fıtrî kanunlar gibi, ruh dahi âlem-i emirden, sıfat-ı iradeden gelmiş, kudret ona vücud-u 

hissî giydirmiştir. Bir seyyale-i latifeyi o cevhere sadef etmiştir. Mevcud ruh, makul 

kanunun kardeşidir. İkisi hem daimî, hem âlem-i emirden gelmişlerdir. Şayet 

nevilerdeki kanunlara kudret-i ezeliye bir vücud-u haricî giydirseydi, ruh olurdu. Eğer 

ruh, vücudu çıkarsa, şuuru başından indirse, yine lâyemut bir kanun olurdu.”(M.470) 

Sözün kuvveti kanundan gelir.Bir orduya komutanda arş der,yabancı da arş der 

ancak bir kişiyi bile yerinden oynatamaz. 



“Bir ruh-u nuranînin kendi âyinelerinde olan timsalleri, birer hayy-ı murtabıttır; 

aynı olmasa da, gayrı da değildir.”(M.471) 

Ruhun timsali de ruhun özelliğini taşır. 

“Nasılki saatin saniyelerini sayan dairesi, dakikayı ve saati ve günleri sayan 

daireleri zahiren birbirine benzer, fakat sür'atte birbirine muhaliftir. Öyle de: 

İnsandaki cisim, nefis, kalb, ruh daireleri öyle mütefavittir.”(L.16,230,335) 

İnsandaki bütün daireler ruh hesabına çalışır..ruh saatini çeviren dakika ve 

saniye mesabesindedirler. 

“Hayatın en müntehab hülâsası ruhtur..”(L.369) 

Ruh hayatın özünün özü..damıtılmış halidir. 

“Hayvanların ruhları bâki kalacağını.. ve Hüdhüd-ü Süleymanî (A.S.) ve Neml'i, 

ve Naka-i Sâlih (A.S.) ve Kelb-i Ashab-ı Kehf gibi bazı efrad-ı mahsusa hem ruhu, hem 

cesediyle bâki âleme gideceği ve herbir nev'in arasıra istimal için birtek cesedi 

bulunacağı rivayet-i sahihadan anlaşılmakla beraber; hikmet ve hakikat, hem rahmet ve 

rububiyet öyle iktiza ederler.”(L.370) 

Allah sözünü zayi etmemekte,hayvanların ruhunu dahi muhafaza etmektedir. 

Farklı olan hayvanların ruhuna hürmeten cesedini de muhafaza ile ödüllendirmektedir. 

“Eğer teklif olmasaydı, ruhlardaki o tohumlar neşv ü nema bulamazdı.”(İ.İ.164) 

Eğitimsiz ve talimsiz kalırdı..tıpkı toprak altına atılmayan tohum gibi. 

Ruhlar,ruhlar aleminde büyük riski yüklendiler..kazanç da kıyaslanmayacak, 

hayal bile edilmeyecek büyüklükte,kayıp da… 

“Ruhun bekası, hâsse-i zâtiyedir.”(İ.İ.179) 

Ruhun ebediliği ruhun mayasında ve yapısında dercedilmiştir. 

“Binaenaleyh ruh, cesed kafesinden çıkarsa necat bulur.”(İ.İ.180) 

Dünya mü’minin zindanıdır,beden de ruhun… 

“Ruh-u insanî gayr-ı mütenahî ihtiyaçlara giriftar, gayr-ı mütenahî elemlere 

mahaldir.”(Ms.147) 

Ruh Allahın ismi âzamı olan Samed ismine mazhardır. 

İhlas suresini Kur’an-ın üçte biri kılan olay birisi Tevhid diğeri ise Samed 

isminin tecellisidir. 

Samed ise;Allah ne kadar muhtaç değilse,insan yanı ruhu insani o derece 

muhtaçtır. 



Karanlığın artışı ışığın parıltısını daha da arttırdığı gibi,insanın Hiçbir şeye 

muhtaç olmayan Allah karşısında,her şeye olan ihtiyacı onu bu isme ayna kılmıştır. 

Diğer varlıklar sınırlı şeylere muhtaç iken,insan sonsuz şeylere ihtiyaç duymaktadır. 

“Sual: Sa'd-ı Taftazanî, biri hayvanî diğeri insanî olmak üzere ruhu ikiye taksim 

ettikten sonra, "Mevte maruz kalan yalnız ruh-u hayvanîdir, ruh-u insanî ise mahluk 

değildir ve onun ile Allah beyninde nisbet ve sebeb yoktur, cesed ile kaim olmayıp 

müstakill-i bizzâttır" demesinin sebebi ve izahı? 

Elcevab: Sa'd-ı Taftazanî'nin  (İnsan 

ruhu,mahluk,yaratılmış değildir.) demesi; sırrıyla, -beka-yı 

ruh bahsinde beyan edildiği gibi- ruhun mahiyeti; zîhayat bir kanun-u emr, zîşuur bir 

âyine-i İsm-i Hayy, zîcevher bir cilve-i Hayat-ı Sermedî olduğundan mec'uldür. Bu 

cihetle mahluktur denilemez. Fakat Sa'd, Makasıd ve Şerh-ül Makasıd'da, bütün 

muhakkikîn-i İslâmın icmaına ve âyât ve ehadîsin nususuna muvafık olarak, "O kanun-

u emr, vücud-u haricî giydirilmiş sair mahlukat gibi mahluk ve hâdistir" demiştir. 

Sa'd'ın ezeliyet-i ruha kail olmadığına bütün âsârı şahiddir.” (B.258,St.250,İSRA.85, 

Meâli:”Sana ruh hakkında soru sorarlar.De ki;Ruh,Rabbimin emir ve işlerindendir. 

Size,ancak az bir bilgi verilmiştir.”) 

Ezeli olan ebedi,ebedi olan ancak ezeli olandır.Ancak insan ezeli olmadığından 

ebedi olmamakla beraber,ebede namzet bir varlık olup,Allah-ın ebedi kılmasıyla 

ebediyeti kesbetmektedir. 

“İlim ve tefekkür ile kazanılan marifet-i İlâhiyyenin, ruh için kâinat vüs'atinde 

bir genişlik temin ettiği...”(T.460) 

Ruha incelik ve zerafet katan ilim ve tefekkürdür. 

“Ruh ise, iman nuru ile harekete gelir.”(Hş.76) 

Ruhun ruhu iman ve marifetullahtır.Ruhların ana server-ları imandır..ana 

şartel..beslendikleri ana baraj. 

“Vicdanın anasır-ı erbaası ve ruhun dört havassı olan irade, zihin, his, latife-i 

Rabbaniye, herbirinin bir gayat-ül gayatı var: İradenin ibadetullahtır. Zihnin 

marifetullahtır. Hissin muhabbetullahtır. Latifenin müşahedetullahtır. Takva denilen 

ibadet-i kâmile, dördünü tazammun eder. Şeriat şunları hem tenmiye, hem tehzib, hem 

bu gayat-ül gayata sevkeder.”(Hş.135) 

Bir savaştaki başarı her ne kadar komutana verilirse de,başarı tüm ordunundur. 

İnsanın başarısı da sadece ruha mahsus olmayıp,tüm duyguların ortak başarısıdır. 



Başarı ve neticeleri başbakan açıklar.Ancak ortak başarı tüm hükümet 

üyelerinin başarısıdır. 

“Evet nihayetsiz semerat-ı rahmete aç olan ruh ve letaif-i beşer, o nihayetsiz 

semerat-ı rahmete fakr ve ihtiyacını hissettikçe, lezzet-i saadeti tezayüd eder.”(Nik.145) 

İnsan ruhu dipsiz bir kuyudur.Çocuğun annesine olan ihtiyacı nisbetinde lezzeti 

arttığı gibi,ruhun da Rabbisine olan ihtiyacı nisbetinde lezzeti artmaktadır. 

“Münteha-i ruh, bir mebde-i ruhun cilve-i feyzidir. O mebde-i ruh dahi hayat-ı 

ezeliyenin tecellisidir ki, lisan-ı tasavvufta hayat-ı sâriye tesmiye ederler.”(Sti.9) 

“Ruh, en münevver bir nurdur. Tahdidi kabul etmeyen âlem-i misalin 

pencerelerinde temaşager bir ruhun gayr-ı mahsur timsalleri de, birer ruh-u 

mütecessiddir. Havassına mâliktir, onun gayrı değillerdir.”(Sti.93) 

 

*Ruh kendisine üfleyen Rabbisini arıyor..geldiği yeri,hayat bulduğu yeri,nefes 

aldığı gerçek sahibini arıyor. 

“”İşte Kur'ân-ı Hakîm bu sırr-ı azîmi ifade içindir ki, kâinatın daire-i âzamında, 

meselâ semâvât ve arzın hilkatinden bahsettiği vakit, birden, en küçük bir daireden ve 

en dakîk bir cüz'îden bahseder; tâ ki, zâhir bir sûrette hâtem-i ehadiyeti göstersin. 

Meselâ, hilkat-i semâvât ve arzdan bahsi içinde, hilkat-ı insandan ve insanın sesinden ve 

sîmâsındaki dekâik-ı nimet ve hikmetten bahis açar; tâ ki fikir dağılmasın, kalb 

boğulmasın, ruh Ma'budunu doğrudan doğruya bulsun.”
860

 

  

*”Hem hayat, "melâikeye imân" rüknüne dahi bakar, remzen ispat eder. Çünkü, 

mâdem kâinatta en mühim netice hayattır ve en ziyâde intişâr eden ve kıymettarlığı için 

nüshaları teksir edilen ve zemin misafirhânesini gelip geçen kafilelerle şenlendiren 

zîhayatlardır; ve mâdem küre-i arz bu kadar zîhayatın envâıyla dolmuş ve 

mütemâdiyen zîhayat envâlarını tecdid ve teksir etmek hikmetiyle, her vakit dolar 

boşanır ve en hasis ve çürümüş maddelerinde dahi kesretle zîhayatlar halk edilerek bir 

mahşer-i huveynât oluyor; ve mâdem hayatın süzülmüş en sâfî hulâsası olan şuur ve akıl 

ve latîf ve sabit cevheri olan ruh, küre-i arzda gayet kesretli bir sûrette halk 

olunuyorlar, âdetâ küre-i arz, hayat ve akıl ve şuur ve ervâh ile ihyâ olup öyle 

şenlendirilmiş. Elbette küre-i arzdan daha latîf, daha nurânî, daha büyük, daha 

ehemmiyetli olan ecrâm-ı semâviye, ölü, câmid, hayatsız, şuursuz kalması imkân 

haricindedir.”
861
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Varlıklar;cansızlar,bitkiler,hayvanlar ve insanlar diye ayrılırken,insan diğer üç 

varlığın bir hülasasını oluşturur.Ruh ise bunların en ulvisidir. 

 

*”Ve bilhassa risalet-i muhammediye (a.s.m.) ve vahy-i kur'ani hayatın ruhu ve aklı 

hükmünde olduğundan, bu hayatın vücudu gibi ... şuurdan ve histen süzülmüş, şuurun 

bir hulasasıdır ve ruh dahi, hayatın halis ve safi bir cevheri ve ... ve manevi hayat-ı 

muhammediye (a.s.m.) dahi, hayattan ve ruh-u kainattan süzülmüş hulasatü'l-hulasadır 

ve risalet-i muhammediye (a.s.m.) dahi; ... vahy-i kur'an dahi, hayattar hakaikının 

şehadetiyle, hayat-ı kainatın ruhudur ve şuur-u kainatın aklıdır.” 
862

 

 Hadis-i Kudsi-de;”Sen olmasaydın sen olmasaydın ben mahlukatı yaratmazdım.” 

sırrı,kâinatın özü ve ruhu olan Efendimizde odaklanmaktadır. 

 

*”Hâlık-ı Rahîm ve Rezzâk-ı Kerîm ve Sâni-i Hakîm şu dünyayı âlem-i ervâh ve 

ruhâniyât için bir bayram, bir şehrâyin sûretinde yapıp, bütün esmâsının garâib-i 

nukuşuyla süslendirip, küçük büyük, ulvî süflî herbir ruha ona münâsip ve o 

bayramdaki ayrı ayrı hesabsız mehâsin ve in'âmâttan istifade etmeye muvâfık ve havâs 

ile mücehhez bir cesed giydirir, bir vücud-u cismânî verir, bir defa o temâşâgâha 

gönderir.”
863

  

 Bayramlarda her bir insan ve aile farklı renklerdeki giysileriyle arz-ı endam 

ettikleri,resmi bayramlardaki her kurum kendi formasıyla resmi geçit yaptığı gibi,Bu 

dünyada bütün ruhların birer resmi geçidi,farklı renk ve güzelliklerini sergiledikleri bir 

alemdir. 

 

*”Eğer, insan yalnız bir kalbden ibâret olsaydı, bütün mâsivâyı terk, hattâ Esmâ 

ve Sıfâtı dahi bırakmak, yalnız Cenâb-ı Hakkın zâtına rabt-ı kalb etmek lâzım gelirdi. 

Fakat, insanın akıl, ruh, sır, nefis gibi pek çok vazifedar letâifi ve hasseleri vardır. 

İnsan-ı kâmil odur ki, bütün o letâifi, kendilerine mahsus ayrı ayrı tarîk-ı ubûdiyette, 

hakikat cânibine sevk etmek ile, Sahabe gibi geniş bir dairede, zengin bir sûrette; kalp, 

bir kumandan gibi, letâif askerleriyle kahramanâne maksada yürüsün. Yoksa kalp, 

yalnız kendini kurtarmak için askerini bırakıp tek başıyla gitmek, medâr-ı iftihar değil, 

belki netice-i ıztırârdır.”
864
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 Bir şeker fabrikasının her şeyiyle bütün hedefi şeker olduğu gibi,ruhun öncülüğü 

ve takdiminde de tüm insanın özellikleriyle birlikte hedefi şükür fabrikası olmaktır. 

*de ki: ruh, rabbimin emrindendir. (isra suresi: 85.) 

 

*”Cesed ruh ile kaimdir. öyle ise, ruh onun ile kaim değildir; belki, ruh binefsihi 

kaim ve hakim olduğundan, cesed istediği gibi dağılıp toplansın, ruhun istiklaliyetine 

halel vermez. belki, cesed ruhun hanesi ve yuvasıdır, libası değil. belki ruhun libası, bir 

derece sabit ve letafetçe ruha münasip bir gılaf-ı latifi ve bir beden-i misalisi ... eden bir 

nevi hükm-ü tecrübidir. evet, tek bir ruhun ba'de'l-memat bekası anlaşılsa, şu ruh 

nevinin külliyetle bekasını istilzam eder. zira fenn-i mantıkça ... sonra esaslı bir ciheti 

bakidir. o esas ise ruhtur. ruh ise, tahrip ve inhilale maruz değil. çünkü, basittir, ... nevi 

bekaya sebebiyet verir. demek, vahdet ve beka, ruhta esastır ki, ondan kesrete sirayet 

eder. ruhun fenası, ya tahrip ve inhilal iledir. o tahrip ... o nimet-i vücuda pek müştak ve 

layık olan ruh-u insaniden geri alsın. üçüncü menba: ruh; zihayat, zişuur, nurani vücud-

u harici giydirilmiş, cami', hakikattar, ... ve ulvi bir mahiyetle yaratmıştır; her ferddeki 

hakikat-i ruhiye, yüz binler suret değiştirse, izn-i rabbani ile ölmeyecek, ... şahs-ı 

insaninin hakikat-i zişuuru ve unsur-u zihayatı olan ruhu dahi, Allah'ın emriyle, izniyle 

ve ibkasıyla, daima bakidir.”
865

  

 Her şey ruhu netice vermek ve onun bekasını sağlamak amacıyla ona müteveccih 

olmakta ve oda Rabbisine muhatab olmaktadır. 

 

*”Ruha bir derece müşâbih ve ikisi de âlem-i emrden ve irâdeden geldiklerinden, 

masdar itibâriyle ruha bir derece muvâfık, fakat yalnız vücud-u hissî olmayan nevilerde 

hükümran olan kavânîne dikkat edilse ve o nâmuslara bakılsa görünür ki, eğer o kanun-

u emrî, vücud-u haricî giyse idi, o nevilerin birer ruhu olurdu. Halbuki, o kanun dâimâ 

bâkîdir, dâimâ müstemir, sabittir; hiçbir tegayyürât ve inkılâbât, o kanunların 

vahdetine tesir etmez, bozmaz. Meselâ, bir incir ağacı ölse, dağılsa, onun ruhu 

hükmünde olan kanun-u teşekkülâtı, zerre gibi bir çekirdeğinde ölmeyerek bâkî 

kalır.”
866

  

Ruh alemdeki yer çekimi kanunu gibi kanunları bir nevi ve en küllisidir. 

Yaratıldığı zamandan beri bitki ve canlıları kaybolmadan devam ettiren,-Nuh 

tufanı da olsa yansa da- onun ruhudur. 
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*”Cenâb-ı Vâcib-ül Vücûd'un tecelliyat-ı îcâdiyyesini tecdid ve tazelendirmek 

için her birtek ruhu model gibi ederek, her sene mu'cizât-ı kudretinden taze birer cesed 

giydirmek ve her birtek kitabdan ayrı ayrı bin muhtelif kitabı, hikmetiyle istinsah 

etmek ve birtek hakikatı başka başka sûrette göstermek ve kâinatların ve âlemlerin ve 

mevcûdâtların, tâife tâife arkasından gelmelerine yer vermek ve zemin hâzırlamak için 

Fâtır-ı Zülcelâl kudretiyle zerratı tahrik ve tavzif etmiştir.”
867

 

Allah yaratma tecellisini ruh modeli üzerinden sürdürmektedir. 

 

*”Şu ağacın geçen bahardaki yaprak ve çiçek ve meyvelerinin ruhları 

olmadığından, şu bahardaki emsalinin hakikatçe aynılarıdır; yalnız teşahhusat-ı 

itibariyede fark var.”
868

  

Bitkiler ruhları olmadığından,her sene ağaçlardaki meyvelerin değişmeden aynı 

gibi varlığını devam ettirmektedir,sadece fark görünen noktadaki hamlık ve 

dolgunluktadır. 

 

“Fânî, âciz bir hayvan-ı nâtık, zevâl ve firâk sillesini dâimâ yiyen bîçare insana, 

birden "Ebedî, bâkî bir Cennette, Rahîm ve Kerîm bir Rahmân'ın rahmetinde ve hayal 

süratinde, ruhun vüs'atinde, aklın cevelânında, kalbin bütün arzularında, mülk ve 

melekûtunda tenezzühe, seyerâna ve cevelâna muvaffak olduğun gibi, saadet-i ebediyede 

rü'yet-i Cemâline de muvaffak olursun" denildiği vakit, insaniyeti sukut etmemiş bir 

insan, ne kadar derin ve ciddî bir sevinç ve sürûru kalbinde hissedeceğini tahayyül 

edebilirsin.”
869

 

Ruhta vüs’at vardır.Ruh genişleyebilir genişleyebildiği kadar. 

 

*”Mütefavit derecede, kuvvet-i İmân nisbetinde ruha bir halet verir. Cesed ruhla 

mütelezzizdir; ruh vicdanla mütelezziz.  

Bir saadet-i acile vicdanda mündericdir, bir firdevs-i manevi kalbinde mündemiçtir; 

düşünmekse deşmektir, şuur ise şiar-ı raz.  

Şimdi ne kadar kalb ikaz edilirse, vicdan tahrik edilse, ruha ihsas verilse, lezzet ziyade 

olur, hem de döner ateşi nur, şitası yaz.  
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Vicdanda firdevslerin kapıları açılır, dünya olur bir cennet. İçinde ruhlarımız, eder 

pervaz ü perdaz, olur Şehbaz ü Şehnaz, yelpez namaz ü niyaz.”
870

 

Ruhun bu vüs’ati ise,iman nisbetindedir.Zira âhirette hiçbir şey sıfırdan 

başlamayacaktır.Buradaki gelişim ve açılım nisbetinde,orada ruhun inbisatı 

gerçekleşecektir. 

 

“Küremiz hayvana benziyor, âsâr-ı hayat gösteriyor. Acaba yumurta kadar 

küçülse, bir nevi hayvan olmayacak mıdır? Veya bir mikrop küremiz kadar büyüse, ona 

benzemeyecek midir? Hayatı varsa, ruhu da vardır.”
871

 

*Hayat olan her şeyde kendisine münasib ruh da vardır. 

 

*Hazret Ali'nin rivayetine göre,Hazreti Ömer kendisine şöyle demiştir; "Sana 

sorarım bir kimse düşün ki kendisinden hiç hayır görmediği halde bu kişiyi 

sevmektedir. Yine bir kimse düşün ki; kendisinden hiçbir kötülük görmediği halde bu 

kişiye buğz etmektedir. Senin bununla ilgili bir ilmin var mı?  

Cevaben Hazreti Ali; Evet, Rasulullah şöyle buyurmuştu: "Ruhlar ruhlar 

aleminde bir araya gelirler. Görüşürler ve birbirlerini iyice tetkik ederler. Orada 

hemhal olanlar bu dünyada da ülfet ederler. Orada birbirini beğenmeyenler bu 

dünyada da anlaşamazlar."
872

 

Hz.Ali,kendisi ruhlar alemindeki sahneyi hatırladığını ifade ederken,diğer bir 

mutasavvıf,sağında solunda,önünde arkasında kimlerin bulunduğunu hatırladığını 

söyler. 

 

         Taberânî'in Kebîr'inde İbni Mesud'dan rivayet ettiği bir hadiste de; Rasulullah 

(s.a.v) şöyle demiştir;  

"Ruhlar ruhlar aleminde bir araya gelirler. Birbirleriyle görüşürler ve atların 

koklaşmaları gibi birbirlerini incelerler. Orada tanışanlar bu dünyada da anlaşırlar. 

Orada birbirlerini beğenmeyenler burada da anlaşamazlar..."
873

 

 

Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu 

vesselâm) buyurdular ki: "Ruhlar toplanmış cemaatler (gibidir). Onlardan birbiriyle 
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(önceden) tanışanlar kaynaşır, tanışmayanlar ayrılırlar."
874

 

 

*Ruh kendisine aid olmayan ariyeten giymiş olduğu beden elbisesini kullanıp 

eskittikten veya kullanma süresi olan kiralanma sözleşmesi bitmesi üzerine topraktan 

yapılmış buranın elbisesini burada bırakır,kendi elbisesi olan,kendisi gibi latif elbisesini 

giyer,geldiği yere,alemine,ebediyete yükselir.Çünkü beden buranın malı iken,ruh 

buranın malı değildir..buralı değildir..buraya aid değildir..aid olduğu yere yükselir. 

Beden aşağılığı ve aşağıyı ifade ederken,ruh da yukarıyı,yüce ve yüceliği ifade eder. 

Bedenini ruh derecesine yükseltenlerin bedenleri de ruh gibi olurken,ruhlarını beden 

derecesine indirenlerin ruhları da beden derecesinde kalır.İşte cennet ve cehennem..işte 

insanlık ve hayvanlık farkları..işte esfel-i safilin ve a’la-yı illiyyin sırrı... 

 

*Ruhlar aleminde başlayan ayrışma ve ayrıştırma,ana rahminde de devam 

ediyor ve akabinde gayrı müslimlerin de içerisinde cevher olan varsa,oradan da hiç 

hesapta olmayan,olağan üstü bir bahane ile ayrışma ve ayrıştırma devam ediyor. 

*Ruh beden olmadan da iş görür,hükmü devam eder.Her şekle girer.Tıpkı Ruh 

olan Cebrail-in bazen güzel suretli sahabe olan Dıhye suretinde gelmesi gibi.Mesela: 

Akşemseddin-in babası Şeyh Hamza aynı zamanda –Kurt Boğan-diye 

namlanmıştır.Amasyanın Kavak nahiyesinde,ölüp kabre konulduktan sonra bir gün bir 

kurt gelir,mezarı açıp cesedi yemeğe çalışırken,kabirden bir el çıkıp kurdu boğar.Ertesi 

sabah halk geldiğinde görür ki,Şeyh Hamza-nın eli dışarıdadır.Kalbi açık bir zat,kurdu 

öldürdüğünden dolayı elinin yıkanması gerektiğini söyler ve yıkarlar.Yıkadıktan sonra 

el içeri çekilir. 

 

MEHMET ÖZÇELİK/14-06-2010 
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*YA OLMASAYDI? 

Peygamber Efendimiz zamanında ve sonrasında savaşı uygun görmeyenler 

düşünmeliler; 

-Ya o savaşlar olmasaydı? 

Cehalet asrı asırlar boyu devam edecekti.Kızlarını diri diri gömme bir normal adet ve 

gelenek olarak süregelecekti. 

Ya önceki peygamberler olmasaydı? 

Asırlar boyu bir tekamül ve gelişme olmayacak,insanlık başı boş,rehbersiz ve hedefsiz 

olarak bir hayat süreceklerdi. 

İnsanlar sahip oldukları saltanatı sürdürmek için,bunların ellerinden alınmasını 

istemedikleri için her türlü zulme göz yumuyor,zulmediyor,toplumun kanını 

emerek,haksız olarak hak edinmeye çalışıyorlar. 

Dün bedevi müşriklerde durum böyleydi,şimdiki medeni geçinen dünyada da durum 

pek farklı değil… 

Put yapıp satmak,oradan bir gelir elde etmek,bunun içinde putperestliği sürdürmek… 

Ya bir meslekten,ya körü körüne bir taklitten,cehaletten dolayı asırlar boyu yanlış 

sürdürülmektedir. 

Putlar alış-veriş sebebi..para kazandırma yöntemi… 

Ya O olmasaydı? 

‘Levlâke levlâke lemâ halaktül eflâk’ 

‘Sen olmasaydın sen olmasaydın ben bu kâinatı yaratmazdım… 

Sen olmasaydın sen olmasaydın 

Alemi..cansızları..bitkileri..hayvanları ve de insanları..hiç bir şeyi yaratmazdım.Yani; 

Sen olmasaydın, 

Biz olmazdık… 

Ben olmazdım… 

Sen olmazdın… 

 

*Ya Osmanlı olmasaydı? 

Bizans yıkılmasaydı? 



Ortaçağdaki karanlıklar  ve zulümler hala devam edecekti. 

Milyonlarca mazlumun zulmüne göz yummuş olmayacak mıydık? 

Kimden yana olunduğu işte burada belli olunmuyor mu? 

 

Ya olmasaydı? 

“Onları nerede yakalarsanız öldürün. Sizi çıkardıkları yerden (Mekke’den) siz de onları 

çıkarın. Zulüm ve baskı, adam öldürmekten daha ağırdır. Yalnız, Mescid-i Haram 

yanında, onlar sizinle savaşmadıkça, siz de onlarla savaşmayın. Sizinle savaşırlarsa (siz 

de onlarla savaşın) onları öldürün. Kâfirlerin cezası böyledir.”
875

 “Onlar, haksız yere, 

sırf, “Rabbimiz Allah’tır” demelerinden dolayı yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. 

Eğer Allah’ın, insanların bir kısmını bir kısmıyla defetmesi olmasaydı, içlerinde 

Allah’ın adı çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler muhakkak yerle bir 

edilirdi. Şüphesiz ki Allah, kendi dinine yardım edene mutlaka yardım eder. Şüphesiz ki 

Allah, çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.“
876

 

*Ya ölüm olmasaydı? 

Nasıl bir yaşantı olurdu? 

Ya zalim hep zulmüne devam etmiş olsaydı? 

Zalim uzun ömürlü ve ölümsüz olsaydı? 

Mazlumun hali nice olurdu? 

Melekler,peygamberler ve hayırlı insanlar tarafından onlar engellenmeseydi ve onlara 

bir şey anlatılamasaydı? 

Cahiller alimlerle defedilmeseydi? 

O gelmeseydi mi? 

O geldi,pisliklerin pislikleri ortaya çıktı! 

Ne güzel pisliklerini devam mı ettirmiş olsalardı? 

Ya o olmasaydı? 

Bizi şimdiye kadar atalarımızın tapa geldiği şeyden mi alıkoyuyorsun? 

Ya onlar yanlış yolda idilerse,devam mı ettireceksiniz? 

                                                           
875 Bakara.191. 

876 Hac.40. 

 



Kusur pislikte mi yoksa pisliğin görünmesine sebeb olan ve onun kokuşmasına sebep 

olan güneş de mi? 

Güneş doğmasaydı,kokuşmalarda olmayacaktı? 

Sürekli gece mi sürseydi? 

Kokuşmuşluk,kokmuş maddenin karakterinde mevcuttur. 

Güneş güzellikleri göstermek ve görmek için doğar,bu arada çirkinlerde açığa çıkar. 

Güneş doğmasa mıydı? 

O zat olmasa mıydı? 

 

Ya İslâm dini olmasaydı? 

Peki İslam bana ne kazandırır,ne kazandırdı? 

Ne kazandırmadı? 

İnsanlığımı,varlığımı,kendimi… 

Ben İslâma ne kazandırdım? 

 

Hz. Ali (R.A)'nin «Alimler niçin öğretmediniz diye sorguya çekilmedikçe, cahiller niye 

öğrenmediniz diye sorgulanmazlar.» 

"Bin bahar görse de taş, yeşermez!"Mevlânâ Celâleddîn Rûmî 

 

Madem O var her şey vardır. 

O var olduktan sonra ne gam. 

Şerde olsa var-da,hayır olur orda… 

O’nun varlığı şerre bile varlık verdi. 

Şer olsaydı O olmasaydı,var-da varlıkta olmazdı. 

Rasulünün varlığı bile şerre imkân ve fırsat tanıdı. 

Ya O olmasaydı,şer bile,şerrin başı şeytan ve avaneleri bile bu fırsatı bulamazdı. 

 

Lâ illâ ile var oldu. 



İllâ ki O olmasaydı,her şey Lâ olurdu. 

 

Yok yok olmazsa O olmaz,varlığa çıkmaz. 

Yok yok ise O vardır. 

İki yok olan Nâ ve bî olursa,Nâbî olur. 

Nâbi-yi Nâbi eden Hüsn-ü nazar. 

Urfa köylüsünde nezaket ne gezer! 

 

Ya âhiret olmasaydı? 

Ya cennet bulunmasaydı? 

Varlıklar avâre dolaşır..hedefsiz kalırdı. 

Cehennem yokluğunda kalırdı. 

Tüm güzellikler,hayırlar,cenneti netice veren sıfatlar,vasıfsızlaşırdı. 

 

Varlığa,varlıktan gelenlere,var olmaya elest bezminde belâ dedik. 

Belâ-ya evet dedik. 

O’na ve O’ndan gelene ve O’na dönene evet dedik. 

Fuzuli fuzulice değil fazılca olanı söylemiş: 

“Yâ Rab bela-yı aşk ile kıl âşîna beni 

Bir dem bela-yı aşktan kılma cüdâ beni” 

 

Şeyh Galib-de varlık kandilini elest bezminde yakanlardan… 

“Ateşi aşkınla yandır 

Kalbimi subh u mesâ 

Çünkü hayran olmuşum ben 

Bezm-i Elest’te sana .” 

 

*Gökten nazire indi sihamı kazasına 

  Nef’î diliyle uğradı Hakkın belasına. 



 

Hangi kapıyı çalmışsa orada varlık bulamayan Abdulkadir Geylani,sonunda yoklukta 

varlığını bulduğunu söylüyor. 

“Başka hiçbir yere bakmadan doğru fakirlik kapısına ilerledim.Birde nne görsem? O 

kapı benim için taa ardına kadar açık değil mi? Hemen içine girdim.Girdim ama bütün 

terk ettiklerim orada tam tekmil beni bekliyorlardı.  

Orada enn büyük hazine kapısı açıldı. En büyük şerefe nail oldum,ebedi zenginlikleri 

elde ettim.Sonsuz bir hürriyete kavuştum.Bütün boş hayal ve temayüller buz gibi 

eridi.Bütün sıfatlar toz gibi uçup gitti.Hem de bir daha geri dönmemecesine.” 

 

Allaha karşı fakirlikte büyük zenginlik. 

Efendimizin dediği gibi:’El Fakru fahr.’-O’na karşı fakirlik,benim iftiharımdır.- 

Varlık yoklukta var oldu. 

 

*Masivadan el yuyup mahluktan 453midi kes 

Virdin olsun her nefes Allah bes,bâki heves… 

 

 

MEHMET ÖZÇELİK 

19-06-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YA RAB! 

*Yâ Rab!  

*Bunların ders ve tâlimlerinin hakkı ve hürmeti için, bize ve Risâle-i Nur talebelerine 

imân-ı ekmel ve hüsn-ü hâtime ver. Ve bizleri onların şefaatlerine mazhar eyle. Âmin.
877

 

*Yâ Rab!  

Tevekkülsüz, gafletle, iktidar ve ihtiyarıma dayanıp derdime derman aramak için cihât-

ı sitte denilen altı cihette nazar gezdirdim. Maatteessüf derdime derman bulamadım. 

Mânen bana denildi ki, "Yetmez mi dert, derman sana?" 
878

 

*"Yâ Rab!  

Mâdem çare-i necât budur. Senin yolunda o cüz-i ihtiyârîden vazgeçiyorum, ve 

enâniyetimden teberrî ediyorum. 
879

 

*Yâ Rab!  

Pişmânım, utanıyorum, sayısız günahımdan ar ediyorum, zelîlim. İstikrarsız 

yaşamaktan göz yaşı döküyorum. Garibim, kimsesizim, yalnızım, zayıfım, güçsüzüm, 

hastayım, âcizim yaşlıyım, ihtiyârsızım. "El-amân!" diyorum, af diliyorum, 

dergâhından yardım istiyorum, ey Allah'ım!. 
880

 

*Yâ Rab!  

Nasıl büyük bir sarayın kapısını çalan bir adam, açılmadığı vakit, o sarayın kapısını, 

diğer makbul bir zâtın sarayca me'nûs sadâsıyla çalar- tâ ona açılsın; öyle de, bîçare ben 

dahi Senin dergâh-ı rahmetini, mahbub abdin olan Üveysü'l-Karânî'nin nidâsıyla ve 

münâcâtıyla şöyle çalıyorum. O dergâhını ona açtığın gibi, rahmetinle bana da aç. 

Ekûlü kemâ kâle: 

1- Allah'ım! Sen benim Rabbimsin, ben ise Senin bir kulunum. � Sen herşeyi yaratan 

Hâlık'sın, ben ise Senin bir mahlûkunum.  

Sen rızık veren Rezzâk'sın, ben ise Senin rızkınla beslenen bir merzûkunum. � Sen 

mülk sahibi Mâlik'sin, ben ise Senin kölen olan memlüküm.  

Sen gerçek izzet sahibi olan Azîz'sin, ben ise âciz ve zelilim. � Sen hazîneleri bitmeyen 

zenginlik sahibi Ganî'sin, ben ise Senin ihsanına muhtaç fakr-ı mutlak içinde bir 

fakirim.  

Sen gerçek hayat sahibi Hayy'sın; ben ise, Senin hayat verişin olmasa, bir ölüyüm. � 

Sen varlığı ebedî olan Bâkî'sin, ben ise gelip geçici bir fânîyim.  
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Sen sonsuz izzet ve şeref sahibi Kerîm'sin, ben ise zillet ve kötülükler içinde bocalayan 

bir leîmim. � Sen sonsuz ihsan sahibi Muhsin'sin, ben ise günah ve kötülük işleyen bir 

âsiyim.  

Sen günahları bol bol bağışlayan Gafûr'sun, ben ise bir günahkârım. � Sen sonsuz 

azamet ve büyüklük sahibi Azîm'sin, ben ise küçük ve değersiz bir hakîrim.  

Sen gerçek kudret ve kuvvet sahibi Kavî'sin, ben ise sınırsız acz içinde bir zaifim. � Sen 

bağış ve ihsanı veren Mu'tîsin, ben ise lûtuf ve ikramına muhtaç bir dilenciyim.  

Sen her türlü zarar ve korkudan uzak Emîn'sin, ben ise maddî ve mânevî korkular 

içinde biriyim. � Sen cömertlik sahibi Cevâd'sın, ben ise Senin cömertliğine muhtaç bir 

miskinim.  

Sen kullarının duâlarına cevap veren Mucîb'sin, ben ise ise Sana yalvaran duâcıyım. � 

Sen şifâ veren Şâfî'sin, ben ise türlü türlü dertlere mübtelâ bir hastayım.  

Öyleyse ise Sen benim günahlarımı affet, hatâlarımı bağışla, hastalıklarıma şifâ ver, ey 

bütün kemâl sıfatlarla muttasıf olan Allah, ey her şeye bedel, her şeye yeten Kâfi, ey 

mahlûkatını besleyip büyüten ve mânilerini def' eden Rab, ey va'dini mutlaka yerine 

getiren Vâfi, ey kullarına pek şefkatli olan Rahîm, ey maddî ve mânevî hastalıklara şifa 

veren Şâfî, ey ikram ve ihsânı bol olan Kerîm, ey belâ ve musîbetleri def' edip âfiyet 

veren Muâfi! Benim bütün günahlarımı bağışla, her türlü hastalığa karşı bana âfiyet 

ver, beni ebediyen rızâna mazhar eyle. Bunu rahmetinle ihsân eyle ey Erhame'r-

Râhimîn.  

2- Onların duâları, "âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun" sözleriyle sona erer.
881

 

*Yâ Rab!  

Şu Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın bereketi hürmetine, bize ihsan ettiğin maddî 

ve mânevî rızkımıza bereket ihsan et! 
882

 

*"Yâ Rab!  

Nasıl mektubumu paraladı; Sen de onu ve onun mülkünü parça parça et." 
883

 

*"Yâ Rab! 

 Ona bir itini musallat et."
884

 

*"Yâ Rab!  
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 Mektubat | On Dokuzuncu Mektup | 119. 
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Senin rızan için, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın biatı ve hizmeti için hicret 

edip buraya geldim. Benim hayatımda istirahatimi temin edecek tek evlâtçığımı, o 

Resulün hürmetine bağışla."
885

  

*Yâ Rab!  

Habib-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm hürmetine ve İsm-i Âzam hakkına, şu risaleyi 

neşredenlerin ve rüfekasının kalblerini envâr-ı imaniyeye mazhar ve kalemlerini esrar-ı 

Kur'âniyeye naşir eyle ve onlara sırat-ı müstakimde istikamet ver. Âmin. 
886

  

*"Yâ Rab!  

Beni kurtar, emân ve emniyet ver"
887

 

*Yâ Rab! 

Bunların ders ve talimlerinin hakkı ve hürmeti için bize ve Risale-i Nur talebelerine 

iman-ı ekmel ve hüsn-ü hâtime ver. Ve bizleri onların şefaatlerine mazhar eyle. âmin.
888

  

*Ya Rab!  

Âyetü'l-Kübra hürmetine beni kurtar, eman ve emniyet ver. (Celcelütiye) 
889

 

*"Yâ Rab!  

Bizi ebedî haps-i münferidden kurtarıp, bâkî ve sermedî bir âlemin saadetine nâil 

edecek bir hakaık hazînesinin anahtarını Risâle-i Nur gibi nazîrsiz bir eseriyle bahşeden 

sevgili ve müşfik Üstâdımızı zâlimlerin ve düşmanların sû-i kasıtlarından muhafaza 

eyle; Kur'ân ve îman hizmetinde dâimâ muvaffak eyle. Ona sıhhat ve âfiyetler, uzun 

ömürler ihsan eyle"
890

 

*"Ya Rab! 

 Bihakkı ismike'l azim ve bihakkı Kur'ani'l-Hakim ve bihakkı Habibike'l Ekrem, deryâ-

yı nurun başkumandanı olan Üstadımı razı olduğun amel üzerine sâbit ve razı olacağı 

amelini teshil ve müyesser kıl. Âmin, bi hürmeti seyyidi'l-mürselîn."
891

  

*"Ya Rab! 

 Sen Üstadımızdan hoşnud olacağı tarzda razı ol!" 
892

 

*Ya Rab! 
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 Yanımızda elçiniz ve dergâhınızda elçimiz olan reisimize merhamet et ki, bize sirayet 

etsin. 
893

 

*Binlerce yetimin yıkılan kalbini sen yap,  

Affet yeter artık, o Habib aşkına, ya Rab! 
894

 

*"Ya Rab!  

Erzurum dan imdadıma yetişen bu iki zatın münakaşasını musalahaya tebdil et"
895

 

*Ya Rab!  

Ne saadetli bir kıyamet ve ne güzel bir haşir ki,-Vel Ba’su ba’del mevt-Ölümden sonra 

dirîliş haktır.- hakîkatinin küçük bir misalini bu zaman bize tasvir ediyor.
896

 

*Ya Rab!  

Garîbem, bîkesem, zaîfem, natüvanem, alîlem, acizem, ihtiyarem.  

Bîihtiyarem, el-aman gûyem, afv cûyem, mededhahem; zidergah et İlahî!
897

  

*Eğer benden sonra dünyada kalan kardeşlerimin teellümlerini düşünmeseydim, ben 

de, alicenap kardeşim Asım Bey gibi "Ya Rab! Canımı da al" diyecektim. Her ne ise... 
898

 

*"Ya Rab!  

Isparta, Risale-i Nur'un bir Medresetü'z-Zehrasıdır. Oradaki fena memurları dahi ıslah 

eyle, hüsn-ü akıbet ver"
899

 

*"Ya Rab!  

Eman ver”
900
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